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Abstrakt 

Aspevind, M. & Liedbergius, L. (2013). En facebookares gyllene regler- 

Småbarnsmödrars och gymnasietjejers upplevelser av facebooks normer och dess 

påverkan på välbefinnandet. C-uppsats i pedagogik. Högskolan i Gävle, Akademin för 

Utbildning och Ekonomi, Avdelningen för Religions- och Utbildningsvetenskap. 

 

Facebook utgör idag en viktig del av våra liv. Användningen av Facebook är störst 

bland ungdomar och då främst bland flickor. Studier visar även att gravida och nyblivna 

mödrar ökar sitt användande. Facebook har visats kunna påverka välbefinnandet positivt 

och negativt, men det behöver inte bara vara Facebook som fenomen som påverkar utan 

även hur det används. Att undersöka vilka sociala normer som existerar på Facebook 

kan underlätta förståelsen för agerandet på nätverkssajten och hur det sedan kan påverka 

välbefinnandet. Syftet med studien var att identifiera och jämföra vilka normer som kan 

uppstå på Facebook bland småbarnsmödrar och gymnasietjejer. Samt att undersöka om 

och i sådana fall varför dessa normer i sin tur kan påverka användares välbefinnande. 

Urvalet i studien var tre stycken gymnasiestuderande tjejer och tre stycken 

småbarnsmödrar. Metoden var intervju och den genomfördes med hjälp av en 

semistrukturerad intervjuguide. Den mest framträdande normen som identifierades var 

att lyfta fram det positiva, för att framstå som bra på Facebook. Det var ingen skillnad i 

vilka normer som existerade bland målgrupperna, däremot märktes skillnader i hur 

normerna uppnåddes. Det framkom att målgrupperna påverkades både positivt och 

negativt av normerna, men mest avgörande för välbefinnande var utifall normerna 

följdes eller inte. 

 

 

Nyckelord: Facebook, sociala normer, småbarnsmödrar, gymnasietjejer, välbefinnande.
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Inledning 
Sociala medier är idag en viktig mötesplats för människor och alltfler ansluter till 

populära sociala nätverkssajter såsom Facebook, Twitter och Myspace (Boyd & Ellison, 

2008). Facebook är en av de största sociala nätverkssajterna med drygt 1 miljard 

användare världen över (facebookskolan, 2013), där ungdomar, främst tjejer, spenderar 

mest tid (Denti et al., 2012). På senare tid har studier även visat att gravida och 

småbarnsmödrar ökat sitt facebookanvändande (Bartholomew, Schoppe- Sullivan, 

Glassman & Kampdush, 2012). Att spendera mycket tid på Facebook har visats påverka 

välbefinnandet negativt, och då främst bland kvinnor i olika åldrar (Denti et al., 2012). 

Detta gör det relevant att undersöka hur och varför välbefinnandet påverkas bland de 

kvinnliga målgrupper som spenderar mycket tid på den sociala nätverkssajten. Dock 

påverkas användare inte bara negativt av Facebook, utan sajten kan även bidra till ett 

ökat välbefinnande (Krasnova, Wenninger, Widjaja & Buxmann, 2013). Detta kan ske 

genom att användare kan uppleva att de mår bra av att uppdatera om positiva händelser 

och framgångar (ibid), samt att det sociala stödet kan utökas (Ellison, Steinfield & 

Lampe, 2007). Att Facebook kan påverka välbefinnandet negativt beror till stor del på 

den sociala jämförelsen som möjliggörs på den sociala nätverkssajten. Det som 

användare mår bra och dåligt av grundas främst i det som sker på Facebook, det behöver 

inte vara fenomenet Facebook i sig som påverkar. 

 

Vad som sker i olika sociala sammanhang, hur man som individ ska agera och bete sig 

kan bland annat bestämmas av sociala normer. Alla sociala praktiker genomsyras av 

normer (Butler, 2004 i Forsberg, 2009), där Facebook inte utgör något undantag. En 

tolkning blir därför att sociala normer på Facebook kan vara till grund för hur användare 

agerar på Facebook och då även vara en orsak till hur individers välbefinnande 

påverkas. Eftersom Facebook idag utgör en självklar del av våra liv och har en stor 

framväxt i samhället är det viktigt att förstå hur nätverkssajten påverkar oss, och vad det 

är på sajten som påverkar oss. Det finns ett flertal studier som påvisat facebooks 

påverkan på välbefinnandet, men fokus har sällan varit att undersöka varför användare 

agerar på det sätt de gör. Därför är det relevant att ta forskningen ett steg längre genom 

att definiera sociala normer på Facebook och på så vis få en djupare förståelse för varför 

användare agerar på ett visst sätt, och hur detta i sin tur påverkar välbefinnandet. 

Bakgrund 
I bakgrunden presenteras först sociala medier och Facebook, samt hur användningen 

ser ut bland ungdomar och unga vuxna, då mer specifikt bland kvinnor. Vidare kommer 

en beskrivning av normer och hur dessa kan existera på Facebook. Till sist presenteras 

innebörden av välbefinnande och hur normer på Facebook kan inverka på detta, både 

positivt och negativt. 

 

Sociala medier 
Idag använder sig miljontals människor av olika typer av sociala nätverk och dessa kan 

se olika ut beroende på vilken avsikten är med att använda dem (Boyd & Ellison, 2008). 

Facebook, Myspace och chattsidor för specifika målgrupper är några av de vanligaste 

sociala nätverken. I takt med att internet i mobilen blivit allt vanligare har andra sociala 

nätverk blivit allt populärare såsom Twitter, bloggar och att dela bilder med varandra på 
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exempelvis Instagram (Boyd & Ellison, 2008: Kaplan & Haenlein, 2010). Sociala 

medier kan definieras som en webbgrundad plats där människor har möjlighet att skapa 

sina egna öppna eller halvöppna profiler. Idag används sociala medier främst för 

kommunikation, både för att skapa nya kontakter men främst för att hålla kontakt med 

redan befintliga vänner (Boyd & Ellison, 2008). 

Ungdomars och unga vuxnas användning av sociala medier 
Ungdomar idag anses vara en unik population som utgörs av en generation där internet 

och teknologi ofta ansetts vara en självklar del i deras liv (Ahn, 2011). Ungdomar är 

även den grupp där internetanvändningen har fortsatt att öka i jämförelse med tidigare 

år, där framförallt en tydlig ökning kan ses vid användning av sociala medier (Findahl, 

2012). 96 procent av svenska ungdomar mellan 17-18 år loggar in på sociala medier 

sporadiskt och 80 procent av svenska ungdomar loggar in dagligen. Unga flickor 

besöker sociala nätverk mer frekvent och är även den grupp som är mest aktiva inom 

dessa, där de oftare postar statusuppdateringar och publicerar foton i jämförelse med 

pojkar (ibid). I en studie gjord av Lenhart, Purcell, Smith och Zickuhr, (2010) visade det 

sig att användandet av sociala medier även har ökat kraftigt bland unga vuxna (18-29 år) 

och då främst facebookanvändandet. 

 

Subrahmanyam, Reich, Waechter och Espinoza (2008) undersökte i en studie vad 

ungdomar respektive unga vuxna använde sociala medier till. Även här framkom det att 

de främst använde dessa för att kommunicera med vänner, både nära men även sådana 

de inte träffade så ofta. De använde även sociala medier för att planera saker med sina 

vänner och för att läsa, skriva och svara på kommentarer. Det visade sig även att det 

fanns vissa skillnader i hur olika åldersgrupper använde sig av sociala medier. Bland 

unga vuxna visade det sig att de främst använde sociala medier för att kommunicera 

med vänner och familj som de även kommunicerar med ”offline”. Ungdomar däremot 

kommunicerade främst med vänner som de vanligtvis inte hade kontakt med utanför 

internet. Med vänner som de träffade ofta ”offline” skedde onlinekommunikation främst 

för att planera aktiviteter. En anledning till detta ansågs vara att unga vuxna inte på 

samma sätt som ungdomar försökte finna sin identitet och hålla kontakt med ett så stort 

nätverk som möjligt. Istället sökte unga vuxna efter likasinnade som var i samma 

stadium som de själva i livet, där fokus mer låg på karriär och att träffa en livspartner än 

att bredda sitt sociala nätverk med många vänner (ibid).  

 

Facebook 

Facebook skapades 2004 av grundaren Mark Zuckerberg vars första tanke med sidan 

var att förbättra studenters möjligheter att kommunicera med varandra. Idag kan vem 

som helst som har en mejladress skapa ett facebookkonto (Facebook, 2013). Vad som 

skiljer Facebook från andra sociala nätverk är främst att ingen är anonym utan alla 

skapar konton med namn och information om sig själva, många lägger även upp bilder 

på sig själva (Zhao, Grasmuck & Martin, 2008). I dag är Facebook den största sociala 

nätverksajten med 1 miljard 56 miljoner användare vilket blir cirka 14, 93 procent av 

världens befolkning, i Sverige är 52 procent av befolkning användare av Facebook 

(facebookskolan, 2013). Nätverksajten erbjuder olika typer av funktioner. Bland annat 

finns funktionen ”Nyhetsflöde” som regelbundet uppdateras av vänner med 
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statusuppdateringar och bilder (Facebook, 2013). Dessutom går det att läsa om grupper 

och evenemang som startats. Här ges möjlighet att ”gilla” och kommentera det som 

lästs och ”Nyhetsflödet” anpassas efter personens intresse och vad som uppdateras av 

deras vänner. En annan funktion på Facebook är ”Tidslinjen” där människor kan 

organisera och belysa aktiviteter och händelser som är viktiga för dem, bland annat går 

det att delge intressen, lägga upp bilder och ange yrkesstatus. Det går även att skriva 

meddelande till varandra och chatta på Facebook, dessa meddelanden är dock privata 

vilket innebär att endast de som kommunicerar med varandra kan läsa vad som skrivits. 

Att ladda upp bilder och videos på Facebook är populärt, varje dag laddas cirka 300 

miljoner foton upp och det finns möjlighet att skapa album och lägga upp profilbilder 

(Facebook, 2013).  

Ungdomar och vuxna på Facebook 

Facebook används i första hand för att underhålla befintliga sociala relationer och 

upprätthålla kontakt med vänner där det annars inte finns möjlighet för regelbundna 

träffar (Denti et al., 2012). Annars används Facebook främst för att läsa andra 

användares statusuppdateringar, titta på andras bilder och uppmuntra facebookvänner 

genom kommentarer och “likes”. Facebook används även för att underhålla, uttrycka 

tankar och sprida information. Användningsområdena på Facebook skiljer sig åt mellan 

ungdomar och vuxna. Ungdomar är den grupp som spenderar mest tid på Facebook med 

ett snitt på 82,5 minuter per dag. Ungdomar använder Facebook mer vanemässigt och 

loggar in för att fördriva tid, fly iväg från andra sysslor men även för att kolla in andras 

profiler, både nära vänners och okända personers. I denna grupp förekommer mer sällan 

att användare utelämnar information, kunskap, provocerar eller uttrycker tankar (ibid). 

 

För vuxna var den sociala kontakten viktigast. Denna grupp ville gärna visa sin 

omgivning omtanke och uppmuntra andra på olika sätt, dock förekom detta mer bland 

kvinnor (Denti et al., 2012). En annan generell företeelse var att kvinnorna (både unga 

och vuxna) spenderade mer tid och gick in mer vanemässigt på Facebook, engagerade 

sig mer känslomässigt och uppdaterade oftare om relationer. Det visade sig även att 

kvinnorna som vistades mer på Facebook upplevde sig mindre lyckliga och 

tillfredställda med sina liv. Genom att spendera mer tid på Facebook riskerar kvinnor att 

i större utsträckning drabbas av de potentiella negativa konsekvenserna av den sociala 

nätverkssajten (ibid). Bartholomew et al. (2012) undersökte i sin studie hur 

facebookanvändare som övergår till att bli föräldrar påverkas och använder sig av 

sajten. Kvinnorna var oftare inloggade och deras användande visades sig i vissa fall 

även öka under graviditeten och efter att barnet var fött. En anledning till att mödrarna i 

större utsträckning besökte Facebook oftare än fadern var för att fortsätta hålla 

kontakten med sina vänner, både för sin egen, barnets och hela familjens skull (ibid). 
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Normer och Facebook 
I följande text kommer först en redogörelse för begreppet norm och dess betydelse för 

människan. Därefter kommer en presentation av hur normer skapas och framträder på 

Facebook.   
 

Skapande av normer och dess betydelse för människan 
Hur normer uppstår i vårt samhälle är en komplex fråga. Foucault (1982 & 1991 i 

Forsberg, 2009) menar bland annat att makt och styrning kan skapa normer genom att 

de i maktposition försöker kontrollera människors handlingar genom att utforma 

samhället på ett visst sätt. Genom att göra detta tar individen till sig normen och börjar 

leva därefter. Dock menar Foucault (1985 i Forsberg, 2009) att makt inte ensam kan 

skapa normer utan det krävs även av individen att välja att följa normen. För att 

beskriva individens respons till normen använder han sig av termen subjection på 

engelska, som det inte finns ett svenskt beskrivande ord för. Subjection innebär att 

individen förhåller sig till regeln för att sedan inse att hon måste följa den. Subjection 

betyder både att underkasta sig och att vara en reflexiv individ. Alltså att individen 

underkastar sig normen men med en viss reflektion innan beslutet tas. Dock är inte 

normer något som slaviskt och passivt följs av alla. De kan mer ses som en typ av social 

makt som skapar ett begripligt samhälle för individen (Butler, 2004 i Forsberg, 2009). 

Normer handlar därför inte så mycket om makt och våld, utan normer är mer en 

underförstådd logik där en gemensam levnadsnivå skapas (ibid). Social makt eller 

förhållningsmönster som innefattar en social grupp kan också liknas vid mentalitet. 

Ödman (2006) menar att begreppet mentalitet har att göra med vår omedvetna 

världsbild, alltså hur vi anser att världen är beskaffad. Det har även med våra ideologier 

att göra på så sätt att det är människans tankar kring hur världen bör vara beskaffad. 

Dessa omedvetna världsbilder medverkar genom tankar och känslor vårt sätt att handla 

och konstruera verkligheten. Liksom normer kan ses som en underförstådd logik som 

människor handlar utefter (Butler, 2004 i Forsberg, 2009) påverkar den rådande 

mentaliteten på liknande sätt hur människor anser att man bör handla (Ödman, 2006). 

Mentaliteten som råder kan därför liknas vid de normer som sedan skapas och förändras 

i takt med samhällets utveckling. För att normer ska fortsätta att existera krävs det att 

individerna använder dem i sina sociala praktiker, görs inte detta är det inte längre en 

norm (Butler, 2004 i Forsberg, 2009). 

 

Goffman (2009) liknar samhället vid en teaterscen där människan visar upp sig i olika 

roller, sociala interaktioner och använder sig av olika identitetsspråk. Hur vi väljer att 

visa upp oss påverkas bland annat av de sociala regler som existerar i vårt samhälle. 

Dessa framträdanden sker enligt Goffman (2009) i den främre och bakre regionen. Den 

främre regionen är till för åhörarna och här vill individen visa att denne följer normen 

för det specifika sammanhanget. Det kan handla om både moraliska normer men även 

anständighetsnormer (hur man uppför sig mot andra i till exempel språkbruk). Den 

bakre regionen kan mer beskrivas som en plats där individen inte behöver upprätthålla 

sin ”fasad”, där sker snarare planering av vad som sedan ska redovisas i den främre 

regionen. Skulle åhörarna få se den bakre fasaden där individens “hela personlighet” 

förekom, skulle hela identiteten som individen byggt upp förstöras. Vidare framkommer 
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att den bild av sig själv som individen vill förmedla ofta styrs av de normer som 

existerar i samhället. Därför kan individen utan att förstå det själv omedvetet förmedla 

en felaktig bild av verkligheten och istället spegla den önskvärda bilden av sig själv. 

Denna önskvärda bild kan även framställas som bättre än vad den egentligen är, där 

målet är att få högre anseende och status. Detta fenomen kallar Goffman (2009) för 

“idealisering”. Dessutom kan individen även leva upp till de beteendenormer som denne 

egentligen inte tror på, då en stark övertygelse finns om att en ”publik” kan bestraffa 

överträdelsen av normen (ibid).   

 

Normer kan påverka individens välbefinnande både positivt och negativt. En anledning 

för individer att följa normer kan vara önskan att skapa sig en identitet och att dämpa 

oron över att inte passa in (Butler, 2004 i Forsberg 2009). Genom att följa normer blir 

individen accepterad, vilket kan skapa en känsla av tillhörighet. Dock kan normer även 

skapa problem för individen (Butler, 2000 i Forsberg, 2009). Personer som väljer att 

ifrågasätta normer kan av andra människor uppfattas som konstiga och svårbegripliga 

(ibid). Dessutom kan dessa normer skapa en föreställning om vad som är och inte är en 

riktig livsstil, vilket kan skapa stress och oro över att inte kunna leva upp till dessa 

normer (Foucault, 1980 i Forsberg, 2009).  

Skapande av normer på Facebook 
Papacharissi (2009) påvisade i en studie att de strukturer som finns på olika sociala 

nätverkssajter kan bidra till hur normerna kan komma att se ut. Vissa sociala 

nätverkssajter har tydligare strukturer än andra, där dessa bär med sig grundläggande 

normer. Det vill säga att flertalet av normerna redan är skapade beroende på hur sajten 

utformats. Facebook är en social nätverkssajt som har en lösare struktur vilket resulterar 

i att normerna istället skapas av användarna på nätverkssajten. Detta kräver att 

användarna måste vara mer uppmärksamma på interaktionen, där de själva letar efter 

ledtrådar för hur beteendet ska anpassas och även lämnar ledtrådar för att visa hur andra 

användare ska anpassa sina (ibid). Strukturer och normer inom sociala medier har även 

uppmärksammats i en studie gjord av Livingstone (2008). Där framkom det att 

tonåringar som använde sig av sociala medier ansåg att aktiviteterna som utförts i de 

olika sociala nätverkssajterna var baserade på fria val. Vid närmare analys kunde det 

märkas att dessa val inte var helt fria utan styrdes av rådande normer (ibid). 

 

Zhao et al. (2008) lyfter fram beteenden och identiteter på Facebook i sin studie. 

Beteenden kan komma att se olika ut beroende på om användandet av de sociala 

nätverkssajterna kan ske anonymt. Facebook är en icke anonym nätverkssajt och därför 

förekommer inte avvikande beteenden i samma utsträckning i jämförelse med sajter där 

man som användare är helt anonym. På Facebook finns därför en benägenhet att 

presentera sig själv på det sätt som ligger nära eller i linje med de förväntade normerna. 

Facebook som arena kunde även bidra till att användare lyfte fram sig själva i ett nytt 

sken som inte vanligtvis var lika förekommande i det verkliga livet (ibid). 
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Förekommande normer på Facebook 
Den tidigare forskningen kring Facebook har inte fokuserat specifikt på normer utan 

forskningen har i större utsträckning berört aktiviteter och hur användare framställer 

sig på Facebook. För att få en förståelse för vilka normer som kan existera på 

Facebook har tolkningar av studier gjorts som berör dessa områden, för att få en 

uppfattning av vilka normer som faktiskt kan existera på den sociala nätverkssajten. 

Därför utgörs texten, som presenteras i kommande rubriker, av en tolkning om vilka 

normer som kan ligga till grund för de aktiviteter och framställningar som sker. 

 

En tydlig företeelse på Facebook är att framställa sig själv som en positiv, lycklig och 

välmående person, vilket kan tolkas som en social norm om hur man bör agera (Denti et 

al., 2012: Jonsson & Liedbergius, 2012: Krasnova et al., 2013). I en studie gjord av 

Denti et al. (2012) framkom det att 77,3 procent av undersökningsgruppen uppdaterade 

om positiva saker som hände dem. Att framställa sig själv som positiv kom vanligtvis 

till uttryck genom att statusuppdatera och lägga upp bilder på positiva händelser, stora 

händelser och när användaren upplevde lycka och välmående. Skillnader i vad 

användarna uppdaterade om kunde även märkas, där vuxna främst uppdaterade om 

vardagliga händelser medan ungdomar mer uppdaterade om större händelser (ibid). 

 

Denti et al. (2012) menar att hur personer framställer sig inom sociala medier kan bero 

på de rådande sociala normerna som finns i verkliga livet. Till exempel förekommer det 

att individer vill framhäva de bästa sidorna av sig själva vid exempelvis en 

anställningsintervju och vid möten med nya människor (ibid). Liknande påvisades även 

i en studie av Ahn (2011) där det framkom att ungdomar ville framhäva sig på liknande 

sätt både “online” och i verkliga livet, där det fanns en grundläggande önskan att 

framhäva de sidor som var mest imponerande och attraktiva för den andre. Detta i sin 

tur kan även speglas på Facebook, där framställningen dessutom kan förenklas då 

användaren kan ägna mer eftertanke åt det som skrivs och välja hur denne vill framstå 

online (ibid). Ett annat sätt att spegla en positiv bild av sig själv på Facebook kunde i en 

studie gjord av Jonsson och Liedbergius (2012), visas genom att uppdatera om 

framgångar. Dessa framgångar kunde ofta relateras till livssituationen, till exempel att 

studenter skrev om framgångar i studierna. I samma studie framkom även att 

facebookanvändare kunde överdriva sina framgångar, som gav ett sken av att vara bättre 

än verkligheten (ibid).  

 

En annan framträdande företeelse var att man på Facebook inte i lika stor utsträckning 

uppdaterade om negativa händelser, vilket också kan tolkas som en social norm om hur 

man bör agera (Denti et al., 2012). Att vara skrytsam, pessimistisk eller för privat 

förekom inte heller i lika stor utsträckning på Facebook, det var även få som 

uppdaterade om privata företeelser såsom relationer och dåligt mående. Att uppdatera 

om “fel” saker på Facebook (likt ovanstående), kan enligt Denti et al. (2012) medföra 

ett slags utanförskap då färre individer väljer att integrera och ansluta sig till personen i 

fråga. Liknande påvisades även i en studie gjord av Jonsson och Liedbergius (2012), där 

det framkom att facebookanvändare inte uppskattade om andra användare skrev om 

negativa händelser. Avstånd togs även om andra användare delade med sig av alltför 

privata och intima detaljer, vilket kan tolkas som att normerna överskridits (ibid).  
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Varierande normer beroende på ålder, livssituation och kön 

Vilka sociala normer som råder online och vilka sätt som individer väljer att framstå på, 

kan se olika ut beroende på åldersgrupp och livssituation (Denti et al., 2012). 

Livingstone (2008) menar att ungdomar har en mer ”flytande” framställning av sig 

själva, vilket delvis kan bero på att de inte funnit sin identitet ännu. Detta för att anpassa 

sig och känna sig uppmärksammad, respekterad och omtyckt av olika åldergrupper, 

vilket kan tolkas som en anpassning utifrån de sociala normerna i åldersgrupperna. 

Denti et al. (2012) menar att användare anpassar sig efter normer beroende på 

livssituation, då till exempel singlar väljer att framstå som attraktiva, tillgängliga och 

roliga, medan småbarnsmödrar vill framstå som ansvarsfulla och väna. Dessa 

framställningar kan då även speglas inom sociala medier. Hur kvinnor och män 

framställer sig på sociala medier kan också se olika ut, där kvinnor engagerar sig mer 

och i större utsträckning skriver om sina tankar, relationer och känslor. Det förkommer 

även att kvinnor i högre grad uppmuntrar och stöttar sina facebookvänner och visar sitt 

emotionella stöd (ibid).  

 

Normer på Facebook och dess påverkan på välbefinnandet 

Facebook och dess relation till välbefinnande har berörts i ett flertal studier (Denti et al., 

2012: Krasnova et al., 2013). Barnes (2006) menar att sociala medier, såsom Facebook, 

är en arena som skapar möjlighet att utforska sin identitet, bygga upp vänskap, ta del av 

sociala normer för att skapa kunskap och förståelse över rådande beteenden. Detta är 

något som i sin tur kan ha positiv påverkan på det självupplevda välbefinnandet. 

Facebook är även en arena som möjliggör social jämförelse, något som kan ha en 

negativ påverkan på välbefinnandet. 

Välbefinnande och dess innebörd 

Välbefinnande är ett begrepp som beskriver hälsa och utgör det centrala begreppet i 

denna studie. Välbefinnande används för att vid ett allmänt hälsotillstånd kunna räkna ut 

den självuppskattade hälsan (Statens folkhälsoinstitut, 2013). För att kunna uppskatta 

det allmänna hälsotillståndet tas hänsyn till både det fysiska, psykiska och sociala 

välbefinnandet. Självrapporterat allmänt hälsotillstånd har i flera undersökningar visats 

ha anknytning till dödlighet vilket gjort att det blivit viktigt att över tid följa 

hälsoutvecklingen (ibid). Även WHO (2011) beskriver välbefinnande som en 

självuppskattning av hälsa där psykisk hälsa definieras som ett tillstånd av 

välbefinnande. Ett gott välbefinnande gör att varje individ förstår sin egen potential och 

kan handskas med den vardagliga stress som uppstår (ibid). Sänkt psykiskt 

välbefinnande är något som oftare rapporteras bland kvinnor (FHI, 2009). Kvinnor i 

åldern 16-29 år redogör för mer stress och nedsatt psykiskt välbefinnande i jämförelse 

med både äldre kvinnor och jämnåriga män (ibid). För att uppnå ett ökat välbefinnande 

och god psykisk hälsa menar Bergsten Brucefors, Cederström och Michélsen (2003) att 

det finns villkor för att uppnå detta, dessa delas in i fyra komponenter. Komponenterna 

är att skapa och bevara sociala relationer, värna om den egna integriteten och förhålla 

sig till sin omgivning och dess medföljande krav. Sista komponenten är att kunna känna 

tillit till sin egen kapacitet samt att tro på den egna förmågan, vilket kan leda till 

positiva framsteg och ökat välbefinnande (ibid). 
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Normer på Facebook som påverkar välbefinnandet positivt 

Som tidigare nämnts kan företeelsen att framstå positivt på Facebook uppfattas som en 

norm. Att framställa sig som bra kan ske genom att exempelvis uppdatera om positiva 

händelser och framgångar, vilket har setts påverka välbefinnandet positivt. Detta på 

grund av den positiva respons användarna fick från andra användare (Krasnova et al., 

2013: Valkenburg, Peter & Schouten, 2006).  Bartholomew et al. (2012) undersökte 

föräldrars facebookvanor i en studie där det visade sig att mödrar ofta uppdaterade om 

positiva händelser som berörde deras barn, exempelvis genom att lägga upp bilder på 

dem. Dessa uppdateringar bidrog till ökad positiv respons av andra facebookvänner 

vilket ledde till ett ökat välbefinnande bland mödrarna. Det framkom även i studien att 

föräldrarna upplevde stress i och med föräldraskapet och mödrarna använde därför 

Facebook för att söka stöd och information (ibid).  

 

Frekvensen av facebookanvändandet har också visat sig ha betydelse för 

välbefinnandet. De användare som var mer aktiva på Facebook genom uppdateringar 

och kommunikation upplevde fler fördelar med Facebook eftersom responsen från andra 

användare också var högre (Krasnova et al., 2013: Valkenburg et al., 2006). Även en 

studie gjord av Ellison et al. (2007) visade att ett frekvent användande av Facebook 

kunde öka det sociala stödet och det sociala kapitalet, vilket i sig hade en positiv 

inverkan på välbefinnandet.  

 

Denti et al. (2012) påvisade i sin studie att de var förekommande bland vuxna 

användare att uppmuntra och visa omtanke till sin omgivning, vilket även kan tolkas 

som sociala regler om hur man bör agera på Facebook. Liknade framkom i en studie 

gjord av Jonsson och Liedbergius (2012) där facebookanvändare inte bara uppmuntrade 

sina vänner, utan de kunde uppriktigt känna glädje av att läsa eller se andras positiva 

livshändelser. Tidigare nämndes att en företeelse på Facebook kunde vara att inte 

uppdatera om alltför privata händelser (Denti et al., 2012). Dock visade en annan studie 

att ungdomar (till större delen flickor), i större utsträckning gjorde uppdateringar av mer 

privata slag (Barnes, 2006). Denna självutlämning har setts bidra till en ökad kvalitet på 

vänskap där interaktionen blir positiv som i sin tur kan leda till ökad självkänsla och 

ökat psykologiskt välbefinnande (Ahn, 2011).  

Normer på Facebook som påverkar välbefinnandet negativt 
Denti et al. (2012) menade att vissa ageranden på Facebook kunde påverka 

välbefinnandet negativt. Att framställa sig själv i positiv dager genom att uppdatera om 

lycka, framgångar och speciella händelser kunde leda till social jämförelse. Denna 

sociala jämförelse kunde sedan leda till ett lägre välbefinnande och ett sämre 

självförtroende bland andra facebookanvändare, då dessa kunde uppleva sig vara 

mindre framgångsrika, mindre lyckliga och ha ett mindre händelserikt liv (ibid). 

Liknande företeelser kunde även ses i en studie av Jonsson och Liedbergius (2012) där 

andras framgångar kunde skapa jämförelse. Statusuppdateringar eller upplägg av bilder 

som visade fester, yrkesstatus, skolprestationer och träning kunde påverkade deras 

välbefinnande negativt genom exempelvis upplevd stress (ibid). 
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Social jämförelse och att följa andra människor på Facebook har även i en annan studie 

visats skapa olika typer av känslor (Krasnova et al., 2013). Bland annat framkom det att 

avundsjuka var vanligt förekommande på Facebook, vilket på sikt kunde påverka 

välbefinnandet negativt. I samma studie framkom det även att det fanns skillnader i hur 

välbefinnandet påverkades beroende på om man var passiv eller aktiv användare av 

Facebook. Att passivt följa andra människor på Facebook ökade sannolikheten att på 

sikt minska välbefinnandet eftersom det ökade den sociala jämförelsen med 

medföljande negativa känslor. Studien visade även att det kunde skilja sig i vad 

människor var avundsjuka på. Människor i trettioårsåldern var mer benägna att bli 

avundsjuka på andras familjelycka, medan detta inte berörde tonåringar något nämnvärt 

(ibid). 

 

Som tidigare nämnts förekommer uppdateringar av privata slag inte i någon större 

utsträckning på Facebook (Denti et al., 2012). Att uppdatera om privata händelser har 

även visat sig ha negativ påverkan på välbefinnandet (Livingstone, 2008: Ahn, 2011). 

En studie visade att ungdomar tenderade att oftare delge sig av överdrivet 

känslomässiga, ogenomtänkta och ibland opassande inlägg (Livingstone, 2008). Dessa 

privata uppdateringar visades på sikt ge upphov till ånger, vilket i längden skulle kunna 

påverka förutsättningar för framtiden vad gällde vänner, skola och arbete. Uttrycket 

”What goes online stays online” är förknippat med att det som görs och skrivs på 

internet aldrig går att radera helt och hållet (ibid). Grubbs Hoy och Milne (2010) kom i 

sin studie fram till att kvinnor oroar sig mer över sin privathet på Facebook än män. 

Kvinnorna uppgav sig vara mer oroliga över hur deras privata information kunde 

komma att användas av andra. Studien visade även att kvinnor var mer benägna att vidta 

förebyggande åtgärder för att skydda sin identitet på Facebook exempelvis genom att 

kontakta individer eller företag som lagt upp eller använt hennes profil på ett oönskat 

sätt (ibid). 

 

Problemformulering 
Förra året, 2012, genomförde vi en undersökning kring huruvida facebookanvändandet 

kunde påverka högskolestudenters välbefinnande (Jonsson & Liedbergius, 2012). Bland 

annat framkom det att studenterna upplevde att Facebook påverkade välbefinnandet 

positivt eftersom det ökade det sociala kapitalet, men det visades sig även att de kunde 

uppleva stress på grund av den sociala jämförelsen (ibid). Med detta som bakgrund 

uppkom förståelsen för att det inte bara är Facebook som fenomen som påverkar 

välbefinnandet utan snarare vad som sker och vad som ges möjlighet att göra på 

Facebook.  

 

Studier visar att den största målgruppen som använder Facebook i Sverige är kvinnor 

och då främst ungdomar (Denti et al., 2012). Vidare har det framkommit att kvinnor 

upplevde sig må sämre av sitt facebookanvändande än män (ibid). På senare år har 

användandet även ökat bland unga vuxna och en studie har visat att gravida kvinnor 

ökat sitt facebookanvändande och det fortsätter att vara högt även efter att barnet fötts 

(Bartholomew et al., 2012). Förekommande aktiviteter på Facebook är att uppdatera om 

positiva händelser och därmed ge sken av ett intressant och händelserikt liv (Denti et al., 
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2012). Att endast lyfta fram det som är bra kan ge en bild av det “perfekta livet” som 

andra användare helt enkelt börjar jämföra sig med. En funktion på Facebook är 

dessutom att användare kan “gilla” och kommentera vad andra användare uppdaterar 

om. Denna funktion kan ses som ett sätt att ge respons på vad andra uppdaterar om, 

vilket i sin tur kan ge antydningar om hur man som användare bör agera på Facebook 

(Denti et al., 2012). En ingångsväg för att få ökad förståelse för hur användare agerar på 

Facebook och hur det påverkar välbefinnandet, kan vara genom att studera normer. De 

sociala normer som existerar i vårt samhälle fungerar som förhållningsregler som 

underlättar förståelsen för hur vi ska agera i olika sociala sammanhang (Foucault, 1982 

& 1991 i Forsberg, 2009). Dessa normer kan påverka välbefinnandet positivt då de kan 

hjälpa oss att bli accepterade och på så sätt hitta en social tillhörighet, men de kan även 

skapa en föreställning om hur en människa ska handla och leva sitt liv vilket även kan 

skapa stress och oro (Butler, 2004 i Forsberg, 2009). Reflektioner utifrån detta är att 

sociala normer kan vara en bidragande orsak till hur användare agerar på Facebook, 

vilket indirekt även skulle kunna påverka användares välbefinnande. Forskningen har 

hittills inte fokuserat på just normer och dess betydelse för hur användare agerar på 

Facebook, något som är viktigt för att få en ökad förståelse för varför användare agerar 

som de gör. För att få bättre förståelse för om sociala normer på Facebook kan påverka 

välbefinnandet måste först de sociala normerna identifieras.  

 

Då studier påvisat att kvinnor överlag är de som är mest aktiva på Facebook och 

påverkats negativt av det sociala nätverket, anses kvinnor som målgrupp relevant att 

undersöka. Då studier vidare visat att unga tjejer och nyblivna mödrar använder sig av 

Facebook i större utsträckning, har valet av målgrupper därför fallit på gymnasietjejer 

och småbarnsmödrar. Dessutom har studier visat att aktiviteter som utförs på Facebook 

kan skilja sig åt mellan olika åldersgrupper (Dentil et al., 2012), vilket har gjort att vi 

reflekterat kring att även normerna på Facebook kan skilja sig åt mellan olika 

målgrupper. På grund av den forskning som finns om Facebook relaterat till 

välbefinnande samt de reflektioner vi gjort kring detta, växte tankarna fram att 

identifiera normer som existerar på Facebook samt hur de påverkar välbefinnandet i 

ovannämnda målgrupper.   

 

Syfte 
Syftet med studien är att identifiera och jämföra vilka normer som kan uppstå på 

Facebook bland småbarnsmödrar och gymnasietjejer som är aktiva användare av det 

sociala nätverket. Syftet är vidare att undersöka om och varför dessa normer i sin tur 

kan påverka användarnas välbefinnande. 

 

Frågeställningar 
Vilka normer kan identifieras på Facebook bland de intervjuade småbarnsmödrarna och 

gymnasietjejerna? 

Kan dessa normer skilja sig åt mellan de intervjuade småbarnsmödrarna och 

gymnasietjejerna och i sådana fall på vilket sätt?  

 

På vilket sätt påverkar normerna på Facebook välbefinnandet bland de intervjuade 

småbarnsmödrarna och gymnasietjejerna? 
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Metod 
Syftet med denna studie var att identifiera och jämföra vilka normer som kan uppstå på 

Facebook, samt hur detta kan påverka välbefinnandet. För att kunna undersöka normer 

på Facebook krävs en inblick i användarnas agerande och varför detta ser ut som det 

gör, något som kan grundas i de rådande sociala normerna. För att undersöka och skapa 

en förståelse för vilka normer som uppstår på Facebook krävs en inblick i användarnas 

upplevelser kring detta. Trost (2010) menar att kvalitativa studier är lämpliga för att 

kartlägga sociala mönster, då en ökad förståelse för ett fenomen eftersöks, vilket är 

något som är lämpligt i denna undersökning för att kunna ta del av normer. För att 

undersöka vilka normer som existerar på Facebook samt hur det påverkar 

välbefinnandet är det viktigt att förstå studieobjektens kontext, vilket Bryman (2011) 

menar ger en ökad förståelse för fenomenet som undersöks. Detta medföljer ofta 

detaljerade skildringar av den miljö där undersökningen ägt rum, både för att förstå 

studieobjektets kontext men även för att få en ökad förståelse för fenomenet som 

undersöks. 

 

Kvalitativ intervju  
Då studien ämnade kartlägga sociala mönster, i detta fall normer, och dess påverkan på 

välbefinnandet så innebar det att vi behövde en ökad förståelse för användarnas 

erfarenheter, upplevelser och reflektioner kring det egna och andras 

facebookanvändande. Då undersökningen berör människor krävs det en subjektiv 

tolkning av deras upplevelser eftersom alla individer upplever fenomen på olika sätt. 

För att uppnå detta menar Andersen (1994) att det krävs en tvåvägskommunikation. 

Även Rosenqvist och Andrén (2006) menar att enda sättet att undersöka människans 

föreställningar är genom att ställa frågor till henne eller att tolka dennes handlande 

(ibid). Genom att fråga dem hur de använder Facebook och hur de anser att man som 

användare bör agera på Facebook kan vi ta reda på vilka normer som existerar bland de 

båda målgrupperna. 

 

Att ta del av individers upplevelser genom kvalitativa intervjuer generar inte någon 

absolut sanning, då sanning kan vara en subjektiv upplevelse (Trost, 2010). Tanken med 

undersökningen var att tolka, analysera och få en förståelse för intervjupersonernas 

upplevelser för att sedan presentera detta och inte dra generella slutsatser utifrån 

resultatet i något större sammanhang. Då urvalet i denna studie endast innefattar sex 

personer så har syftet aldrig varit att dra några generella slutsatser. Att göra 

generaliseringar utifrån resultatet är sällan det som eftersträvas vid kvalitativa 

undersökningar. Personer som ingår i en kvalitativ undersökning kan inte representera 

en hel population då individer upplever och uppfattar fenomen på olika sätt (Bryman, 

2011). 

 

Genomförande av urvalet  
I denna studie har vi haft två olika urvalsgrupper, småbarnsmödrar och gymnasietjejer 

som var aktiva användare av Facebook. Valet av målgrupp baserades på det faktum att 

unga flickor är mest aktiva inom sociala medier (Ahn, 2011), och att småbarnsmödrar är 

en grupp där ett högt facebookanvändande kan ses (Bartholomew et al., 2012). Ett 

ytterligare argument till att just unga tjejer och småbarnsmödrar valdes var för att 
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kvinnor generellt sett är de som kan påverkas av Facebook negativt i större utsträckning 

(Denti, et al., 2012). Därför fanns ett intresse med studien att se om något samband 

fanns mellan normer på Facebook och dess eventuella negativa påverkan på 

välbefinnandet.  

 

Då forskning visat att kvinnor mellan 16-29 år upplever ett lägre välbefinnande (FHI, 

2009) valdes därför målgrupper inom dessa åldrar, då intresse låg i att se samband 

mellan Facebook och välbefinnande i detta ålderspann. Åldern kan därför ses som ett 

slumpmässigt utfall utifrån kriterierna. Småbarnsmödrarna var tre i antal mellan 

åldrarna 25-29 år. Även gymnasietjejerna var tre stycken och samtliga var 17 år gamla, 

dessa gick i samma klass på ett samhällsvetenskapligt program. Förutom kriteriet att 

tillhöra någon av de båda målgrupperna så var även kravet att samtliga intervjupersoner 

skulle vara aktiva användare av Facebook där inloggning skulle ske dagligen eller minst 

ett flertal gånger i veckan. Varför sammanlagt sex intervjupersoner valdes var för att 

kunna få ta del ett antal individers olika upplevelser, detta för att sedan se om det fanns 

likheter och skillnader inom gruppen och mellan målgrupperna. Då målet inte var att dra 

några generella slutsatser av resultatet i stort ansåg vi att sex stycken intervjupersoner 

räckte till studien. 

 

Hur kontakt togs med intervjupersonerna varierade eftersom målgrupperna skiljde sig 

åt. För att kunna komma i kontakt med gymnasietjejer togs beslutet att vända sig till en 

gymnasieskola. Vid valet av gymnasieskola skedde ett bekvämlighetsurval, då kontakt 

med en gymnasielärare på skolan sedan tidigare fanns. I enlighet med Vetenskapsrådet 

(2010) ska intervjudeltagarna vara över 15 år för att målsmans godkännande inte ska 

vara nödvändigt, vilket i detta fall inte behövdes eftersom alla gymnasietjejerna som 

tillfrågades var mellan 17-18 år. Dock krävdes det ett godkännande av skolledningen 

och skolans rektor för att få genomföra intervjuerna och innan förfrågningarna till 

gymnasietjejerna kunde ske. Efter att de läst och godkänt missivet besöktes den 

tilltänkta gymnasieklassen. Presentation av studien skedde och missiv delades ut till alla 

närvarande tjejer i klassen. I enlighet med de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2010) ville vi värna om intervjupersonernas konfidentialitet, därför 

fick de tjejer som ville delta fylla i namn, nummer och mejladress på baksidan av 

missivet. Dessa missiv samlades sedan in av deras lärare utan vår närvaro. Detta gjordes 

för att försäkra oss om samtyckeskravet i enlighet med forskningsetiska principer, men 

även för att det inte skulle bli synligt vilka som anmälde sig (Vetenskapsrådet, 2010). 

Genom att lämna dem efter studiepresentationen fick de lektionen på sig att fundera 

kring sin medverkan, men även för att vår närvaro inte skulle få dem att känna sig 

tvingade att ställa upp. Åtta tjejer anmälde sitt intresse men då endast tre skulle 

intervjuas valdes intervjupersonerna ut genom lottning. För att tjejerna inte skulle känna 

sig bortvalda om de inte fick delta i intervjun var vi tydliga med att informera dem om 

att det skulle ske lottning om det var för många som anmälde sig. Lottningen skedde 

även för att få ett så slumpmässigt urval som möjligt.  

 

Vid valet av småbarnsmödrar skedde ett bekvämlighetsurval då intervjuaren på avstånd 

kände till intervjupersonerna. Möjligheten till urval genom ”fruktbarhetsprincipen” 

skedde till viss del av mödrarna eftersom en av oss var vän med dem på Facebook och 
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därför hade insikt i deras facebookanvändande sedan tidigare. Förfrågan om att delta i 

studien skickades därför ut till de mödrar som vi visste var aktiva användare av 

Facebook. Dessa tillfrågades genom ett privat meddelande på Facebook där missivet 

bifogades. Genom att svara tillbaka på meddelandet anmälde de sig till intervjun och 

även här låg fokus på samtyckeskravet där de fick god tid till att fundera över sitt 

deltagande. Förfrågan om att delta i intervjun skickades ut till fyra stycken personer. 

Först var tanken att endast skicka till tre personer, men när svar dröjde från en av dem 

skickades en ny förfrågan ut till en annan person som tackade ja omgående. Till sist 

svarade ändå personen som dröjt med sitt svar att hon också ville delta, hon utsågs då 

till reserv. Småbarnsmödrarnas medverkan var endast känd för intervjuaren förutsatt att 

intervjupersonen inte berättade om sitt deltagande i studien. 

 
Genomförande av undersökning 
Efter att det genom lottning valts vilka gymnasietjejer som skulle delta i intervjun 

kontaktades de via den mejladress de uppgett. I mejlet tillfrågades de ännu en gång om 

de fortfarande ville delta, missivet (se bilaga 1 och 2) bifogades även denna gång. Alla 

tjejerna som först lottats att delta tackade ja och tid och plats för intervju planerades 

genom mejlkontakt. Kvale och Brinkmann (2009) menar att den kontext i vilken 

intervjun äger rum påverkar utgången av intervjun. Därför var målet att intervjua 

gymnasietjejerna på en plats som var välbekant för dem samt enkel att rent fysiskt ta sig 

till. Därför skedde intervjuerna i ett grupprum på deras gymnasieskola före eller efter att 

de slutat för dagen. Gymnasietjejerna fick själva komma med förslag på dagar och tider 

för intervjun, detta för att undvika att intervjun skulle påverkas av att de var stressade 

över att exempelvis hinna till en lektion eller med en buss. Utförandet har även valts att 

göra på detta sätt för att intervjudeltagarna skulle uppleva intervjun som en bekväm och 

trygg situation. För att ytterligare värna om gymnasietjejernas konfidentialitet enligt 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2010) så skedde intervjuerna då deras klass 

inte hade lektion, då det endast var deras klass som till utseende kände igen oss 

intervjuare. Intervjuerna med denna målgrupp tog mellan 30-45 minuter. Alla 

intervjuerna skedde i de tilltänkta grupprummen och de fortgick utan några 

störningsmoment.  

 

Efter att småbarnsmödrarna tackat ja till medverkan i intervjun planerades tid och plats 

genom privata meddelanden på Facebook. Hänsyn till tider togs även bland 

småbarnsmödrarna då de fick komma med förslag på dagar och tider som passade. 

Beslut togs i överenskommelse med småbarnsmödrarna att intervjuerna skulle ske 

hemma hos dem i en välbekant miljö, då det annars var problematiskt att hitta en 

passande plats att utföra intervjun på. Tiden för intervjuerna låg för denna målgrupp 

mellan 40-60 minuter. Två av tre intervjuer genomfördes sedan hemma hos 

intervjupersonerna. På grund av att en av mödrarna dubbelbokat vid intervjutillfället 

blev den intervjun tidigarelagd och hölls i ett avskilt kontor istället, som intervjuaren 

hade anknytning till. Enligt Trost (2010) kan det vara en nackdel att intervjua på en 

plats som endast har anknytning till intervjuaren, då detta kan medföra att 

intervjupersonen upplever sig vara i underläge. Om intervjupersonen upplever sig i 

underläge kan kontakten dessa emellan upplevas som mindre trygg, vilket kan leda till 

återhållsamma svar (ibid). Detta var dock inget som intervjuaren upplevde inträffade 
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under intervjun med intervjupersonen, då denne upplevdes som öppen, avslappnad och 

gav fylliga svar. Vart en intervju bör hållas finns det olika syn på (Trost, 2010: Kvale & 

Brinkmann, 2009). Enligt Trost (2010) kan en hemmamiljö vara tryggt ur en 

intervjupersons synvinkel, men det kan dock vara problematiskt att hålla intervjuer i 

hemmamiljö då fler störningsmoment kan uppstå. I detta fall skedde ett 

störningsmoment då en intervjupersons mobiltelefon ringde. Dock menar Kvale och 

Brinkmann (2009) att det är viktigt att intervjupersonerna känner sig trygga, därför 

beslutades att intervjun skulle ske i hemmamiljö istället för i en obekant eller opassande 

miljö för intervjupersonen.  

 

Det är viktigt att intervjupersonerna får de förutsättningar som krävs för att kunna 

genomföra intervjun så bra som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009). För att kunna 

uppfylla informationskravet enligt forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2010) 

fick intervjupersonerna god information om studien. Exempelvis informerades det om 

att den var frivillig, att den kunde avsluta när som helst samt att, som tidigare nämnts, 

intervjupersonen dikterade villkoren för intervjun vad gällde tid, plats samt hur lång tid 

den skulle ta. Tydlighet i hur den insamlade datan skulle användas och bearbetas 

tydliggjordes också för intervjupersonerna. Därför har informationen till 

intervjupersonerna inför intervjun varit viktig. De fick en utförlig förklaring kring 

intervjun och ett missiv som förklarade syftet med studien. Innan intervjun inleddes fick 

de även tydliga instruktioner kring hur de skulle tänka kring intervjufrågorna (se bilaga 

3), exempelvis att vi var ute efter deras upplevelser och tankar och att det inte fanns 

några ”rätt eller fel” svar. Även ur etisk synpunkt var detta viktigt då det kan verka 

lugnande för intervjupersonen att veta om vad som förväntas av dem under intervjun 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av diktafon efter 

godkännande av intervjupersonerna. Diktafon användes för att allt fokus skulle hamna 

på samtalet med intervjupersonen och för att sedan underlätta för den kommande 

analysen. Trots av vi har varit två personer som genomfört denna studie har det endast 

varit en intervjuare närvarande, detta för att inte intervjupersonerna skulle känna sig 

utelämnade och i underläge.  

 

Semistrukturerad intervjuguide 
Innan intervjuerna genomfördes gjordes två pilotintervjuer, en för de båda tillhörande 

målgrupperna. Enligt Trost (2010) är pilotintervjuer viktigt eftersom det ger möjligheten 

att justera intervjuguiden till det bättre. Detta var något som även skedde i detta fall, då 

frågor som inte gav relevanta svar utifrån syftet skalades bort. Vissa av frågorna 

upplevdes ge liknande svar och därför togs vissa bort. Efter justeringarna blev 

intervjuguiden mer koncentrerad och avgränsad till det områden som undersöktes. 

 

Intervjuguiden (se bilaga 3) har varit av semistrukturerad art där huvudfrågorna varit 

uppdelade i olika teman. Dessa var: Användning av Facebook, Statusuppdateringar på 

Facebook, Bilder på Facebook, Upplevelser/erfarenheter av kommentarer och ”likes”, 

Sociala regler på Facebook samt Facebook och välbefinnande. Samtliga temans 

tillhörande frågor övervägdes noggrant så att dessa med säkerhet skulle kunna generera 

svar som sedan skulle hjälpa till att besvara denna studies huvudsyfte. När 



 

15 
 

intervjufrågorna togs fram lades fokus på att ställa enkla frågor, då detta enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) kan generera rika och fylliga svar.  

 

Genom att använda sig av en semistrukturerad intervjuguide blir intervjun mer öppen, 

där följdfrågor och andra ingångsvägar kan öppna upp för nya frågor och svar (Kvale & 

Brinkmann, 2009). En semistrukturerad intervjuguide passade därför denna studie bra 

då tanken med intervjuerna var att identifiera normer vilket skulle göras genom att 

delvis ”läsa mellan raderna” av det som sades. Genom att kunna gå ifrån ämnet och låta 

intervjupersonerna tala relativt fritt ökade denna möjlighet, vilket även det utgjorde 

relevant data. En semistrukturerad intervjuguide gör det också möjligt att följa upp vad 

intervjupersonerna sagt samt vara kritiska till detta. Exempelvis kunde en följdfråga 

ställas om intervjupersonen svarat motsägelsefullt eller uttryckt sig otydligt, detta för att 

verkligen kunna förstå vad denne verkligen menade och för att svaren inte skulle 

misstolkas.  

 

Bearbetning och analys 
Enligt Widerberg (2002) är förvaringen av den data som samlats in av betydelse, både 

för att datan inte ska läcka ut till allmänheten men främst för att anonymisera 

intervjupersonerna så långt som möjligt. I denna studie har intervjupersonernas 

dokument med exempelvis transkribering blivit angivna med siffror och/eller fiktiva 

namn. Dokument med data från intervjupersonerna har döpts till exempelvis 

“Intervjuperson 1”. I studien benämns intervjupersonerna med fiktiva namn. För att 

ytterligare värna om intervjupersonernas konfidentialitet har könsbenämningar på dem 

de nämner i citat tagits bort (exempelvis barnens kön). Dessa ändringar var ej relevanta 

för det som skulle undersökas och därför anses det inte ha påverkat betydelsen eller 

tolkningen av resultatet. I citaten har även dialekter neutraliserats för att deras ursprung 

inte ska gå att identifiera. Även nyttjandekravet enligt forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2010) har här tagits hänsyn till då de insamlade uppgifterna endast 

använts för denna studie.   

 

De citat som förekommer i resultatanalysen har renskrivits genom att småord tagits bort, 

detta för att få en bättre förståelse för citatets innebörd men även för att 

intervjupersonerna ska uppfattas seriöst då tal kan uppfattas som tvärtom när det blir 

nedskrivet i text (Rosenqvist & Andrén, 2006). För att tydligöra i citatet att 

intervjupersonen funderar eller gör längre uppehåll så har det blivit utskrivet med tre 

punkter. När ett citat blivit nedkortat så har det vistats genom att skriva ut två punkter, 

parentes med två punkter i, med avslutande två punkter efter parentesen: ..(..)..  

 

Efter att varje intervju genomförts gjordes en utförlig transkribering där det mesta 

återgavs ordagrant, endast småord som inte ansågs betydande valdes bort. Enligt 

Rosenqvist och Andrén (2006) går det att göra en bättre tolkning av intervjuerna vid 

transkribering, eftersom en transkribering underlättar förståelsen av innebörden i det 

som sägs. Detta eftersom intervjusituationen lättare går att minnas genom exempelvis 

de kroppsspråk intervjupersonen använde. Dessutom gör transkribering det möjligt att 

bedöma huruvida intervjupersonens utsagor påverkats av intervjuarens hantering av 

intervjun (Widerberg, 2002). Efter att transkriberingen var gjord började bearbetningen 
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av intervjumaterialet. För att få en helhetsbild lästes alla transkriberingar igenom flera 

gånger. Därefter sammanfattades alla transkriberingar för att få en tydligare översikt, för 

att sedan fördelas in i mer övergripande teman. Dessa två teman var identifiering av 

normer samt hur dessa påverkade välbefinnandet. När normerna var identifierade 

delades dessa i sin tur in i nya teman då det upptäcktes att vissa normer hade liknande 

karaktär. På liknande sätt delades normers påverkan på välbefinnandet in. För att inte 

misstolka intervjupersonernas berättelser eller för att uppge fel information återkom vi 

flera gånger under analysens gång till transkriberingen. Enligt Widerberg (2002) kan 

teman väljas ut genom det empiriska materialet som uppstått eller genom att på förhand 

skissa upp de teman som kan tänkas komma fram. Dock ansågs en kombination av 

dessa vara det mest fördelaktiga. Genom att först dela in dem i de från början tilltänkta 

teman så fick sedan den insamlade empirin avgöra de mer specifika teman som tillslut 

blev de slutgiltiga. Genom att noggrant gå igenom intervjupersonernas utsagor, 

reflektera, gå igenom igen och reflektera kunde tillslut de slutgiltiga teman växa fram. 

Vid bearbetning av intervjumaterialet har det parallellt med identifiering av normer och 

dess påverkan på välbefinnandet även gjorts jämförelser mellan de båda målgrupperna.  

 
Reliabilitet och validitet  
Kvale och Brinkmann (2009) menar att begreppen reliabilitet och validitet ofta förkastas 

inom kvalitativ forskning, där dessa anses opassande och icke applicerbara. Författarna 

menar vidare att detta inte alltid behöver vara fallet, utan att begreppen kan formuleras 

om något och anpassas till den kvalitativa forskningen (ibid). Bryman (2011) delar in 

begreppet reliabilitet i två delar, extern reliabilitet och intern reliabilitet. Extern 

reliabilitet relateras till huruvida en undersökning går att upprepa, ett kriterium som är 

svårt att uppnå i kvalitativ forskning. En social kontext går inte att frysa, vilket innebär 

att en upprepad undersökning inte skulle få samma resultat vid en annan tidpunkt (ibid). 

Detta kan exempelvis bero på förändring av intervjupersonernas dagsform och den 

kontext där intervjuerna genomförts (Trost, 2010). Utifrån detta angreppssätt uppfyller 

inte denna studie en extern reliabilitet, då studien troligtvis inte skulle uppnå samma 

resultat vid ett senare tillfälle. Intern reliabilitet innebär att man i sin forskningsgrupp (i 

detta fall uppsatspar), kommer gemensamt överens om hur det som ses och hörs ska 

tolkas (ibid). I denna undersökning har den interna reliabiliteten uppnåtts i högre 

utsträckning, då överensstämmelsen mellan våra tolkningar var hög när datan 

analyserades. Hade oenigheter uppstått bland våra tolkningar hade detta indikerat en 

lägre intern reliabilitet.  

 

I relation till kvalitativa intervjuer hänvisar Trost (2010) till symbolisk interaktionism, 

vilket innebär att egenskaper är ständigt föränderliga och ingår i processer. Det vill säga 

att människan alltid är föränderlig, ändrar beteenden, föreställningar och åsikter. Utifrån 

detta resonemang anser vi, liksom Trost (2010), att det viktigaste inte är utifall 

undersökningen får samma resultat vid en senare mätning. Det viktigaste och mest 

relevanta är intervjupersonens upplevelser vid ett specifikt sammanhang och att 

exemplifiera dessa. Då vår studie involverar sociala normer med medföljande beteenden 

på Facebook, blir det inte heller relevant att undersökningen skulle bli densamma i 

framtiden då dessa egenskaper ingår i föränderliga processer. 
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Reliabilitet inom kvalitativ forskning kan även hänvisas till hur intervjuerna utförs, där 

reliabiliteten kan påverkas av hur intervjuaren ställer frågorna (Trost, 2010). Då 

intervjuerna delades upp mellan två personer finns ingen garanti för att frågorna ställdes 

på exakt samma sätt, vilket kan inverka på reliabiliteten. Det faktum att två målgrupper 

ingick i studien kan dessutom ha resulterat i att frågorna formulerades på olika sätt för 

att göra dem förståliga för intervjupersonerna. Kvale och Brinkmann (2009) menar 

däremot att om för mycket vikt läggs på att uppnå en hög reliabilitet genom att ställa 

frågorna på likvärdigt sätt, kan det istället missgynna intervjuarens kreativitet, 

improvisation och variationsförmåga. Det sistnämnda kan resultera i rikare svar, då 

anpassning sker efter intervjupersonerna och möjlighet ges till att följa upp spännande 

reflektioner. Detta resonemang fanns i åtanke när intervjuerna genomfördes, då 

anpassning efter intervjupersonerna skedde vilket kan ha varit bidragande till fylligare 

svar och rikare resultat. 

 

Validitet innebär att mäta det som avsetts att mäta (Trost, 2010), om observationer 

speglar det verkliga fenomen som för forskaren är intressant (Kvale & Brinkmann, 

2009). Trost (2010) menar vidare att inom kvalitativ forskning utgör validiteten ett stort 

problem, då det är svårt att visa för andra läsare huruvida den insamlade datan och 

följande analyser är trovärdiga. Med hänsyn till detta har ett flertal citat presenterats för 

att stödja våra tolkningar, vilket kan indikera på en högre trovärdighet. För att öka 

trovärdigheten är det även viktigt med en lämplig datainsamlingsmetod som ligger i 

linje med syftet, samt genomgående reflektioner kring datainsamlingsmetoden/metoder 

och de etiska ställningstagandena i anslutning till dessa (Trost, 2010). Detta är något 

som vi reflekterat och tagit ställning till och som redovisats tidigare i 

metodpresentationen.  

 

Bryman (2011) delar in begreppet validitet i två delar, intern validitet och extern 

validitet. Intern validitet innebär att det ska finns en välgrundad överensstämmelse 

mellan de iakttagelser som görs och de slutsatser som dras, vilket kan relateras till 

kvalitativ forskning. De normer (och dess påverkan på välbefinnandet) som identifierats 

i denna studie har framkommit tydligt i råmaterialet, vilket resulterat i att slutsatserna 

som dragits baserats på ett rikt material. Extern validitet innebär i vilken utsträckning 

resultatet kan generaliseras och appliceras i andra situationer och sociala miljöer 

(Bryman, 2011). Författaren menar vidare att mäta validiteten inte heller alltid är 

relevant i kvalitativ forskning. Tidigare berördes att detta kan vara svårt att uppnå i 

kvalitativ forskning då kontexter ständigt förändras. Som tidigare nämnts är inte 

generalisering heller relevant i denna undersökning, då vi fokuserat på ett specifikt 

sammanhang och exemplifierat det som kommit till uttryck 

 

Resultatanalys 
I resultatanalysen har både resultat och analys vävts samman och presenteras i löpande 

text. Av datan har olika teman urskiljts som har relevans med syftet. Första delen av 

resultatanalysen kommer att innefatta identifiering av normer på Facebook. Andra 

delen kommer att beröra normer på Facebook och dess påverkan på välbefinnandet. 

Avslutningsvis berörs intervjupersonernas egna upplevelser av Facebooks påverkan på 

välbefinnandet.  
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När småbarnsmödrarnas och gymnasietjejernas utsagor liknar varandra har dessa 

presenterats gemensamt i texten. Påvisas skillnader mellan målgrupperna presenteras 

dessa var för sig. Även enskilda intervjupersoner, oberoende av målgrupp, kan lyftas 

fram om dessas utsagor skiljer sig från resterande uttalanden. I resultatanalysen har vi 

valt att ibland använda oss av ordet uppdatering vilket i detta fall innefattar både 

statusuppdatering i skrift och bilduppdateringar. När det specifikt berör endast 

statusuppdatering i skrift eller bilder har vi valt att skriva ut dessa ord. Detta eftersom 

att gymnasietjejerna endast uppdaterar genom bilder på Facebook och Instagram. 

 

Presentation av intervjupersonerna  
Gymnasietjejen Clara skapade ett facebook-konto för cirka fyra år sedan och hon går 

idag in ungefär tio gånger per dag. När Clara är inne på Facebook brukar hon främst 

chatta, titta på bilder och kolla vad hennes vänner har för sig. Hon brukar aldrig 

statusuppdatera däremot lägger hon upp bilder på Instagram. Hon kan även vara aktiv 

på Facebook genom att “gilla” eller kommentera andras statusuppdateringar och bilder.  

 

Gymnasietjejen Alice har haft Facebook i cirka tre år och hon går in ungefär två till tre 

gånger per dag. Alice brukar främst gå in för att kolla om det skett några nya händelser 

på hennes profil eller om någon av hennes vänner skrivit till henne, annars brukar hon 

mest “kolla runt”. Hon statusuppdaterar aldrig men kan ibland lägga upp bilder på 

Instagram. Även Alice kan ibland “gilla” eller kommentera statusuppdateringar eller 

bilder. 

 

Gymnasietjejen Olivia skaffade Facebook för fyra år sedan och hon går idag in flera 

gånger per dag. Hon använder främst Facebook till att chatta med vänner och skicka 

privata meddelanden eller dokument för skolarbete. Hon kollar också vad hennes vänner 

har för sig och kommenterar ibland på bilder och statusuppdateringar. Inte heller Olivia 

statusuppdaterar men hon kan lägga upp bilder på Facebook och Instagram. 

 

Småbarnsmamman Alexandra registrerade sig på Facebook för cirka sju år sedan och 

loggar in ett flertal gånger per dag. Aktiviteter hon utför på Facebook är att 

statusuppdatera i text, lägga upp bilder och dela länkar, vanligtvis ett par gånger i 

veckan. Andra aktiviteter är att hålla sig uppdaterad om gamla bekanta, använda sig av 

köp- och säljsidor och att utföra skolarbete tillsammans med klasskamrater. Hon läser 

även andra facebookanvändares statusuppdateringar, tittar på andras bilder och väljer 

ofta att kommentera och “gilla” dessa. Alexandra är även aktiv på Instagram.   

 

Småbarnsmamman Evelina registrerade sig på Facebook för cirka fyra år sedan och 

loggar in ett flertal gånger i veckan. På Facebook läser hon andra facebookanvändares 

statusuppdateringar, tittar på andras bilder och väljer att ibland kommentera och “gilla” 

dessa. Hon använder sig även av Facebook för att hålla kontakt med släkt och gamla 

bekanta. Hon brukar då och då själv skriva statusuppdateringar, dela länkar eller lägga 

upp bilder.  
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Småbarnsmamman Jenny registrerade sig på Facebook för cirka fem år sedan och 

loggar in ett flertal gånger per dag. Den främsta aktiviteten hon utför på Facebook är att 

observera vad andra facebookvänner skriver och titta på deras bilder. Hon väljer även 

ibland att kommentera och “gilla” dessa uppdateringar. Hon skriver sällan egna 

statusuppdateringar eller lägger upp bilder. Huvudsakliga skälet till att hon använder sig 

av Facebook är för att det underlättar att hålla kontakt med gamla bekanta. 

 
Del 1 - Identifiering av normer 
De normer som identifierats kommer att presenteras i olika teman: ”Var dig själv, men 

lyft fram det som är bra” och ”Socialt aktiv ”offline” är teman där intervjupersonernas 

egna agerande lyfts fram. ”Uppskattade uppdateringar”, ”Undvik att ha ett 

uppmärksamhetsbehov”, ”Att vara privat på Facebook” och ”Moraliskt handlande” 

innefattar till större del hur intervjupersonerna anser att andra facebookanvändare bör 

och inte bör agera. Här närmast kommer först en sammanfattning som berör de 

tydligaste normerna och hur dessa ges uttryck, samt skillnader och likheter mellan 

småbarnsmödrarna och gymnasietjejerna: 

 

Tydliga normer som framkom bland majoriteten av småbarnsmödrarna och 

gymnasietjejerna var att de ville framstå som sig själva på Facebook. Dock visade en 

annan norm att det var viktigt att framstå som positiv, vilket kunde ges uttryck genom 

att ha fina bilder på sig själv och framhäva framgångar. Bland mödrarna fanns dock en 

norm som sa att det var okej att skriva om negativa händelser, om det var kantat med 

humor. En tydlig norm bland båda målgrupperna var även att visa att man hade ett 

socialt aktivt liv även utanför Facebook. Bland mödrar kunde detta komma i uttryck 

genom att uppdatera om vardagliga händelser, exempelvis att man hittade på något med 

familjen. Gymnasietjejerna kunde uppleva glädje när de blev taggade i bilder från 

speciella händelser såsom fester.  

 

Tydliga normer kunde urskiljas genom att ta reda på vilka uppdateringar som 

uppskattades av intervjupersonerna, där båda målgrupperna föredrog att ta del av roliga 

uppdateringar och uppdateringar om andras framgångar på Facebook. Bland 

gymnasietjejerna framkom det att uppdateringar som innehöll viktig information 

uppskattades. Småbarnsmödrarna betonade däremot att de gärna tog del av inspirerande 

uppdateringar och andras livshändelser. En annan tydlig norm bland båda målgrupperna 

var att man skulle undvika att ha ett uppmärksamhetsbehov. Detta kunde handla om att 

intervjupersonerna inte själva ville uppfattas som att de hade ett uppmärksamhetsbehov, 

men även att de var kritiska mot andra som sökte uppmärksamhet på Facebook. 

Exempelvis kunde uppmärksamhetsbehov relateras till utseenderelaterade bilder, såsom 

vågade bilder och bilder på vältränade kroppar. Att uppdatera väldigt ofta och om 

onödiga saker kunde också ses som ett sätt att söka uppmärksamhet, då 

intervjupersonerna menade att dessa personer bakom uppdateringar eftersökte “likes” 

och kommentarer. En tydlig åsikt bland gymnasietjejerna var att de var emot att söka 

uppmärksamhet genom att göra skrytsamma uppdateringar.  
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Tema 1 - Var dig själv, men lyft fram det som är bra 

En förekommande norm i båda målgrupperna var att de ville framstå som sig själva på 

Facebook. Gymnasietjejen Olivia uttryckte sig på följande sätt: 

 

Jag hoppas att min facebookprofil speglar den som jag är i verkligheten. /Olivia  

 

Vid vidare analys av intervjupersonernas utsagor framkom dock att man bör förmedla 

en övervägande positiv bild av sig själv. Samtliga småbarnsmödrar menade att de inte 

ville uppfattas som negativa och/eller ledsna. Gymnasietjejerna och småbarnsmamman 

Alexandra poängterade även att de ville förmedla en bild där de framstod som positiv 

och glad. Småbarnsmödrarna Evelina och Alexandra uttryckte sig på följande sätt:  

 

Vill ju inte uppfattas alltför negativt. Tycker det är tråkigt om jag framstår som en 

gnällspik som bara tycker att allting är piss, för det tycker jag inte. /Evelina 

 

Ja, att man är duktig, att man är bra och att man är glad..(..).. Ja jag vet inte, man vill 

ändå vara så perfekt som möjligt kanske. Det blir nog så tror jag. /Alexandra 

 

Alltså jag tycker inte det är väsentligt att visa att jag är ledsen ibland att… jag vet inte 

hur jag ska förklara, att inte allt är på tiptop jämt. /Alexandra 

 

Trots att småbarnsmödrarna inte ville uppfattas som negativa, kunde majoriteten 

ändå uppdatera om negativa händelser. Dock skulle dessa uppdateringar i sådana fall 

handla om exempelvis klantiga saker som var kantat med humor. Jenny uttryckte sig 

på följande sätt: 

 

Om det har varit en dålig dag, att det här är bara så patetiskt tragiskt i mitt liv så jag 

måste bara skriva: ”Tyck synd om mig nån!”. Om jag skriver att idag har jag haft en 

riktig jävla skitdag, så kanske det glädjer nån. /Jenny 

Fina bilder på sig själv 
Att visa en bra sida av sig själv kunde även märkas genom att samtliga 

intervjupersoner ville ha fina och/eller representativa bilder på sig själva. Detta kom 

till uttryck genom vilka bilder de valde att lägga upp på sig själva, men även att de 

ibland valde att tagga av sig på bilder eller bad vänner ta bort bilder de inte var nöjda 

med. Gymnasietjejen Olivia uttryckte sig på följande sätt: 

 

Ja, jag lägger inte ut vilka bilder som helst. Jag tänker mig alltid för om vilka bilder 

jag lägger ut för det finns ju bilder som inte får många ”likes” liksom och det finns ju 

en anledning till det och då kan man ju tänka efter ..(..).. Bilder som har blivit typ 

dåliga som man blir ledsen av om man ser, en ful bild på en själv, det kan man typ få 

ångest av om den ligger ute på Facebook. /Olivia 

Att framhäva sina framgångar 
Ett annat sätt att lyfta fram en bra bild av sig själv var att spegla sina framgångar genom 

uppdateringar, vilken förekom bland majoriteten av intervjupersonerna. 

Småbarnsmödrarna kunde göra detta både genom statusuppdateringar och bilder, medan 
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gymnasietjejerna endast visade detta genom bilder på Instagram/Facebook. Samtliga av 

småbarnsmödrarna menade att de främst brukade delge sig av sina framgångar istället för 

motgångar. Småbarnsmamman Evelina uppdaterade oftare om mindre vardagliga 

framgångar: 

Ibland blir man ju sådär extra nöjd med sig själv: ”Kolla vad jag lyckats med!”. Då 

vill man ju som visa det för andra: ”Titta vad duktig jag är!”. /Evelina 

Småbarnsmödrarna Alexandra och Jenny har även skrivit om framgångar i form av 

viktnedgång efter graviditet. Jenny uttryckte sig på följande sätt: 

 

Jag tror faktiskt att jag hade skrivit att jag hade gått ner 13 kg från det att jag fick mitt 

barn. Då skrev jag för då hade jag gått ned13 kg på ganska kort tid. För det tyckte jag, 

det var jag som stolt över. /Jenny 

 

Gymnasietjejerna Clara och Alice uppdaterade om framgångar genom bilder, där 

dessa bilder kunde visa goda studieresultat eller framsteg i träning och tävling. Clara 

uttryckte sig på följande sätt: 

 

Jag kan lägga upp en bild på nått prov eller nått sånt i så fall… om jag till exempel 

har tränat på gymmet och sprang så här 5 km på en viss tid. /Clara 

 

Gymnasietjejen Olivia uppdaterade dock inte om sina framgångar och menade att 

man som användare inte bör delge sig av dessa: 

 

Jag tycker inte att framgångar har så mycket med andra människor att göra liksom 

utan det är en framgång för sig för den personen och ingenting som man behöver dela 

med sig av tycker jag. /Olivia 

Tema 2 - Socialt aktiv “offline” 
En annan norm som framkom var att man som användare skulle visa att man hade ett 

socialt aktivt liv även utanför Facebook. Bland småbarnsmödrarna kunde detta komma 

till uttryck genom att uppdatera om vardagliga händelser, exempelvis att man hittade på 

något med familjen. Gymnasietjejerna kunde uppleva glädje när de blev taggade i bilder 

från speciella händelser såsom fester.  Småbarnsmamman Alexandra och 

gymnasietjejen Clara uttryckte sig på följande sätt: 

 

Jag tycker att det kan vara roligt att lägga upp så att andra folk får se hur jag lever 

mitt liv. /Alexandra 

Jag kan typ bli glad när jag blir taggad på foton ifrån nått roligt ställe typ helgen eller 

så..(..).. Alltså, jag tycker det är ganska kul att bli taggad för då ser ju folk att jag har 

gjort nånting. /Clara 
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Tema 3 - Uppskattade uppdateringar 
Andra tydliga normer var att intervjupersonerna ansåg att andra användare skulle 

uppdatera om sådant som gjorde dem glada på olika sätt. Det kunde vara sådant som 

uppfattades som roligt, intressant och inspirerande, men även större livshändelser och 

andras framgångar ansågs vara uppskattande att läsa och se bilder på. De uppdateringar 

som uppskattades kunde ofta belönas med en positiv kommentar eller “like”. 

Roliga uppdateringar 

Både småbarnsmödrarna och gymnasietjejerna uppskattade roliga uppdateringar. 

Småbarnsmamman Jenny uttryckte att det var roligt att läsa om användare som drev 

med sig själva och småbarnsmamman Alexandra tyckte om när andra lade upp roliga 

bilder. För gymnasietjejen Alice var det viktigt att det uppdateras om roliga saker. Hon 

såg ingen anledning till att logga in på Facebook om det inte uppdaterades om roliga 

saker. Småbarnsmödrarna Jenny och Alexandra och gymnasietjejen Alice uttryckte sig 

på följande sätt: 

 

Jag vill höra sånt som är roligt, typ om nån har haft en skittdag, det tycker jag är 

kul!..(..).. Då man kan skratta åt nån annan. Typ såhär, det finns ju vissa som lägger 

upp: ”Jag försov mig och sen fick jag skotta fram bilen och sen startade inte bilen...”. 

Sånt där då är det bara, fy fan det är så synd om dig att det går inte dit en till! /Jenny 

Men det är ju alltså saker som påverkar på något sätt, att det är någon rolig bild eller 

fin bild, men då kan jag alltid skriva någon kommentar till typ: ”Va fin bild”. 

/Alexandra 

 

Alltså, det beror ju helt på vad andra lägger ut. Om folk bara klagar på grejer, skryter, 

vill ha uppmärksamhet eller sådär då är det ju klart att man tycker det är tråkigt. Då 

kan man liksom skita i att logga in och kolla och sådär, men om mina vänner lägger 

ut roliga grejer då är det ju liksom roligare. /Alice 

Viktig information 

Då gymnasietjejerna inte brukade statusuppdatera ansåg majoriteten av dem att 

statusuppdateringar främst skulle innehålla nödvändig och viktig information: 

 

Men information som man vill nå ut med till andra, eller om man har nått intressant 

att skriva som man tror att folk är intresserade av att veta då är det klart att jag tycker 

att man kan skriva det. /Olivia 

Att uppskatta viktig information var inget som tydligt visades bland 

småbarnsmödrarna. 

Inspirerande uppdateringar 

En framkommande norm bland småbarnsmödrarna var att de tyckte det var roligt med 

inspirerande uppdateringar. Jenny tyckte det var inspirerande att se bilder på någon som 

hade gått ner mycket i vikt och Alexandra blev inspirerad av sådant som hon själv 

tyckte om att uppdatera om, såsom mat, hem och inredning: 
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Jag tycker det är jättekul att se bilder på dom som har lagt ut som har varit tjocka och 

gått ner i vikt och har värsta superkroppen. Dom gläds jag väldigt mycket med, dom 

har ju ändå lyckats. Då kan man ju själv bli inspirerad: ”Va fan, kan hon kan jag!”. 

/Jenny 

Man är ju så klassisk, typ lägger upp på naturbilder, barnet, mat, hemmet, 

inredning… det ger mig glädje. Jag bli ju glad av det och jag gillar att se andra folks 

bilder på sånna saker. /Alexandra 

 

Att uppskatta inspirerande uppdateringar var inget som tydligt visades bland 

gymnasietjejerna. 

Uppdateringar om livshändelser och framgångar 
En tydlig norm som framkom främst bland småbarnsmödrar var att glädjas åt andra på 

Facebook. De tyckte det var roligt att få se och läsa uppdateringar som visade att familj 

och vänner var med om stora livshändelser, uppnådde vissa saker eller på något sätt 

verkade ha det bra. Samtliga småbarnsmammor och gymnasietjejen Olivia blev glada 

när deras vänner var med om stora livshändelser såsom att få barn, gifta sig eller få ett 

syskon. Småbarnsmamman Jenny uttryckte sig på följande sätt: 

 

Men det är ju när ens närmsta kompisar har fått barn, eller har gift sig… där man ser 

att ens vänner verkligen mår bra. Då blir man ju jättevarm i kroppen, man blir ju så 

glad. Glad för deras skull. /Jenny 

 

Samtliga intervjupersoner tyckte även det var roligt att ta del av uppdateringar som 

speglade olika typer av framgångar. Samtliga mödrar blev glada av att se att andra till 

exempel hade klarat en utbildning, fått jobb eller lyckats gå ner vikt. Majoriteten av 

gymnasietjejerna tyckte det var roligt att ta del av vänners framgångar när det gällde att 

ta körkort. Småbarnsmamman Evelina och gymnasietjejen Alice uttryckte sig på 

följande sätt: 

 

Jag blir glad när jag ser att andra har lyckats med nånting, alltså oavsett vad det är. 

”Jag är klar med min utbildning” eller ”Jag fick jobb där”, eller ”Titta vilken fin 

pappersros jag gjorde” (skratt).  Ja men gud vad roligt för den personen tycker jag, 

och då blir jag glad för andras skull. /Evelina 

 

Det är alltid roligt när man vet att det är någon som har kämpat för nånting, till 

exempel tagit körkort. Så är det ju alltid roligt att se att den har lyckats. /Alice 

Tema 4 - Undvik att ha ett uppmärksamhetsbehov 

En annan framträdande norm bland majoriteten av intervjupersonerna var att man bör 

undvika att spegla ett uppmärksamhetsbehov på Facebook. Uppmärksamhetsbehov i 

detta sammanhang kunde till exempel vara att man inte skulle uppfattas som dryg och 

skrytsam. Man skulle inte heller statusuppdatera eller lägga upp bilder för ofta eller på 

oviktiga och banala saker. Uppmärksamhetsbehov kunde även vara att lägga upp 

utseendefixerade och lättklädda bilder. 
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Dryg på Facebook  

En norm som kunde urskiljas bland samtliga gymnasietjejer var att de inte ville 

uppfattas som att de var dryga eller hade ett uppmärksamhetsbehov. Anledningen till 

att de inte valde att statusuppdatera berodde främst på rädslan att uppfattas på fel sätt, 

exempelvis som dryg. Följande citat understryker ovanstående: 

 

Jag vill ju inte vara en sån här dryg som alltid är inloggad och som alltid spammar 

hela nyhetsflödet... men det är jag ju inte (skratt). /Clara 

Kanske lite så här uppmärksamhetsbehov, att jag inte har det för det har jag ju inte! 

Eller för så skulle jag inte vilja uppfattas. Det är ju väldigt många som lägger upp 

bilder på sig själv varje dag och skriver lite så här passande texter till för att folk ska 

tycka synd om dem och gilla deras bilder. Jag skulle inte vilja att folk uppfattade mig 

som att jag hade värsta uppmärksamhetsbehovet eller så. /Alice 

 

Att följa denna norm var starkare än normen att uppfattas på ett bra sätt. Detta gjorde 

att Olivia istället uteslöt uppdateringar som kunde få henne att framställas i positiv 

dager, i rädslan att felaktigt uppfattas som dryg:  

Jag lägger inte upp onödiga statusuppdateringar för att inte verka dryg för det är ju det 

jag inte vill och då låter jag ju bli att göra det. Det är ju snarare det jag låter bli än det 

jag gör alltså för att uppfattas på det sättet. Jag låter hellre bli att uppdatera om något 

onödigt för då uppfattas jag som dryg, än att lägga upp något bra för att uppfattas som 

snäll... utan då låter jag bli det. /Olivia 

Olivia menade även att hon inte skulle skriva ut när hon tar körkort i framtiden. Trots 

att hon ansåg att det var okej för andra att uppdatera om liknande framgångar, ville 

hon inte göra detta i rädsla för att uppfattas som att hon sökte uppmärksamhet.  

Att undvika att uppfattas som dryg var inget som påvisades bland 

småbarnsmödrarna. 

Frekventa och banala inlägg 
En framträdande norm bland majoriteten av intervjupersonerna var att man inte skulle 

uppdatera om sådant som berörde återkommande saker och/eller som hade ointressant 

innehåll. Majoriteten av intervjupersonerna föredrog inte att läsa om återkommande 

uppdateringar och onödiga uppdateringar. Småbarnsmamman Jenny och gymnasietjejen 

Oliva uttryckte sig på följande sätt:  

Alltså dom som lägger upp hela tiden… det finns ju dom som säger det att: ”Nu har 

jag vaknat. Nu har ätit frukost. Nu har jag hämtat tidningen. Nu åker jag på jobbet. 

Nu äter jag lunch”… alltså då är det verkligen, skaffa dig ett liv! /Jenny 

 

Inte bara om så här onödiga saker typ: ”Idag gick jag i skolan, sen kom jag hem, nu 

ska jag göra läxan, och åt och nu ska jag gå och lägga mig”. Det är typ såhär: 

”Jaha..?”. /Clara 
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Skrytsam 
Bland majoriteten av gymnasietjejerna framträdde en norm om att man som användare 

inte bör vara skrytsam på Facebook, genom att exempelvis uppdatera eller lägga upp 

bilder på sina framgångar eller sitt utseende. Alice och Oliva uttryckte sig på följande 

sätt: 

 

Om man skryter om allting man gör och typ om varenda sak som händer... om den är 

väldigt duktig i skolan och skriver ut det varje gång då tycker jag väl att det är lite så 

här jobbigt och drygt. Att den försöker visa att den är så mycket bättre än alla andra. 

/Alice 

Alltså det beror väl på vad dom skriver, alltså ibland kan det ju verka skrytigt liksom 

om de: ”Åå, jag har blivit antagen till en modellagentur och jag är så himla snygg 

liksom”, det kan ju vara så här liksom: ”Jaha roligt för dig!”..(..).. Det är ju mest så 

här att man vill skryta och man vill visa upp sig och kolla vad snygg jag är. Och då 

kan man ju känna att det är onödigt, att den vill ha uppmärksamhet och sådär. /Olivia 

Att undvika att uppfattas som skrytsam var inget som påvisades bland 

småbarnsmödrarna. 

 

Utseendefixerat 
En norm bland majoriteten av intervjupersonerna var att man inte skulle lägga upp 

utseendefixerade bilder. Småbarnsmamman Alexandra uppskattade inte bilder som 

visade outfits, tränade kroppar och ansiktsbilder. Hon poängterade dock att hon själv 

lagt ut utseenderelaterade bilder, något som hon egentligen var emot, och upplevde det 

som ett märkligt fenomen. Småbarnsmamman Jenny uppskattade inte bilder på andra 

mammor som bar utmanande kläder. Även majoriteten av gymnasietjejerna var emot 

vissa typer av utseendebilder såsom smala träningstjejer, Olivia var emot andra som 

lade upp egobilder på sig själva. De uttryckte sig på följande sätt: 
 

Jag tycker inte att det är så himla spännande att se alla outfitbilder och 

ansiktsbilder..(..).. Och muskelbilder, det är ju som utseendefixerat: ”Kolla så snygg 

jag är”..(..).. Fast det är ju helt sjukt egentligen när man börjar reflektera över det, jag 

kan ju störa mig på det men sen kan jag göra det själv. Och varför gör man det själv? 

/Alexandra 

 

Dom som är som jag, snart 30, och lägger ut en bild med veckans urringning: ”Tjoho 

jag fick på mig ett linne i storlek 34!”... Ja men vad kul för dig! Nä, jag skulle aldrig 

göra det, och det är därför det blir som fel. Men folk får ju lägga ut vad dom vill. 

/Jenny 

 

Vissa lägger upp ett typ album med massa egobilder och då kan jag inte se poängen 

med det liksom. Varför man lägger upp ett album med en massa egobilder det förstår 

jag inte, det är typ: ”Kolla på mig..” ..(..).. Och sen är det ju många som lägger ut 

ganska så här lättklädda bilder också och det tycker jag inte heller att man ska lägga 

ut för då blottar man sig själv för mycket inför andra och det kan jag tycka... jag ser 



 

26 
 

inte heller nån idé med att lägga ut lättklädda bilder. Bara för att visa upp sig liksom. 

/Olivia 

 
Tema 5 – Att vara privat på Facebook 
En norm om att inte framstå som alltför privat kunde urskiljas bland samtliga 

intervjupersoner och dessa kunde urskiljas på olika sätt. Småbarnsmamman 

Alexandra var medveten om att andra kunde se vad hon uppdaterade om, vilket 

gjorde att hon medvetet uppdaterade på ett “ytligt” plan, det vill säga att hon inte 

ville vara för personlig i det som uppdaterades. Småbarnsmödrarna Evelina och 

Jenny hade även åsikter om att man inte skulle vara för privat eller för personlig och 

uttryckte sig på följande sätt: 

 

Alltså just på Facebook har jag ju förstått att man inte får vara för personlig. /Evelina 

Jag tror inte folk förstår att alla kan läsa det. Även dom som man bara känner 

litegrann... vissa saker kanske man ska hålla för sig själv. /Jenny 

Gymnasietjejen Alice menade att man inte bör lägga upp om vart man bor, detta för att 

inte riskera inbrott: 

 

Kanske inte sådär jätteprivata saker som visar exakt var du bor eller jättemycket på 

din familj och sånt där. Det tycker jag väl är lite onödigt. /Alice 

Gymnasietjejerna Clara var emot att uppdatera om kärleksliv. Gymnasietjejen Olivia 

ansåg inte att Facebook över huvud taget är ett ställe att berätta om sitt liv: 

Typ privata saker, att skriver hur någon älskar nån annan så här på Facebook. Det är 

lite så här opersonligt... när alla andra kan se det. /Clara 

Alltså jag tycker det att Facebook inte är ett ställe att ventilera allt man gör och så, 

utan då tycker jag hellre man kan skaffa en blogg. /Olivia 

Tema 6 - Moraliskt handlande 
Det visades att en norm bland intervjupersonerna var att inte uppdatera om sådant som 

bröt mot moraliska regler. Detta berörde områden såsom att man inte skulle 

diskriminera, göra personliga påhopp, skriva om droger i positivt ordalag, kränka andra 

människor eller göra uppdateringar som skildrade en bild av ett oansvarigt föräldraskap. 

Att uppdatera om sådant “straffades” genom att inte “gilla” eller kommentera. 

Småbarnsmamman Alexandra kunde däremot välja att ifrågasätta genom att 

kommentera om hon ansåg att något bröt mot reglerna, exempelvis droger. 

Småbarnsmödrarna uttryckte sig på följande sätt: 

 

Det är ju såklart allting som har med diskriminering att göra… sånt som bryter mot de 

lagar som finns, det ska man ju akta sig för att skriva om överhuvudtaget. Och att 

man inte gör personliga påhopp. /Evelina 

Det var en tjej som jag läste om på Facebook, hon har ju tre barn och har nyss 

separerat och hon skriver typ hur jävla full hon har varit i helgen. Å då blir det... sånt 
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vill jag inte heller läsa..(..).. Men då väljer jag ju att inte bry mig om dom inläggen 

heller, jag menar dom går jag ju bara förbi.  /Jenny 

Nämen jag tycker ju att det här med droger är opassande. Var faktiskt en som skrev 

ett jättelångt utlägg om cannabis, typ att det är positivt, alltså positiv forskning om 

cannabis och sånt kan jag ju bli vansinnig på, så det är ju saker som jag stör mig 

på..(..).. Jag kommenterar ju gärna om det är något jag tycker är fel. /Alexandra 

 

Även bland gymnasietjejerna framkom det att de var emot beteende som kunde skada 

någon annan. Bland annat tyckte inte Alice att man skulle utlämna någon annan på 

Facebook och Olivia var emot användare som var elaka via Facebook: 

 

Om man lämnar ut någon annan... om man har fått reda på någonting typ en 

hemlighet eller nånting så kanske man inte ska berätta det direkt..(..).. Ja, alltså det är 

väl inte bara så på Facebook, utan det är väl normalt att inte göra så. Men det har man 

väl sett att vissa gör, att de kanske skriver ut onödig information om andra som inte 

ens rör dem själva. /Alice 

Folk som är elaka över Facebook, alltså det tycker jag bara är fegt. Det är ju som att 

jag gömmer mig bakom en skärm och då kan jag säga vad jag vill och ingen kan 

liksom slå mig eller kaxa emot, förutom med en egen kommentar med: ”Vad menade 

du där?!” Men då har man fortfarande chans att tänka efter, än liksom ”face to face” 

där man måste komma på ett snabbt svar. /Olivia 

Del 2 - Normers påverkan på välbefinnandet 
Vid identifieringen av normerna framkom det att vissa normer kunde påverka 

välbefinnandet. Dessa normer kunde ha en positiv inverkan på måendet där känslor som 

glädje och bekräftelse framkom. Vid negativ påverkan på välbefinnandet kunde 

känslorna relateras till exempelvis stress, avundsjuka och otillräcklighet. Dock förekom 

det att samma normer ibland även kunde påverka välbefinnandet både positivt och 

negativt. Vid nedanstående analys har välbefinnandet kopplats till de teman som 

presenterats i ovanstående del, dock inte specifikt till alla de normer som tidigare 

presenterats. Normerna som framkom under tema 1 (Var dig själv, men lyft fram det 

som är bra), tema 2 (Socialt aktiv ”offline”) och tema 3 (Uppskattade uppdateringar) har 

analyserats tillsammans eftersom de hade liknande påverkan på välbefinnandet. Även 

normerna som framkom i tema 4 (Undvik att ha ett uppmärksamhetsbehov) och tema 6 

(Moraliskt handlande) har också analyserats tillsammans av samma anledning som den 

ovan. 

Normer som påverkade välbefinnandet positivt 
Normerna som ingick under tema 1, 2 och 3 visade sig ha liknande positiv påverkan på 

välbefinnandet. Att agera utifrån normen att framhäva sig som bra resulterade i positiv 

respons från andra facebookanvändare, där responsen skapade glädje och en känsla av 

bekräftelse bland samtliga intervjupersoner. Den positiva responsen förekom till 

exempel när intervjupersonerna uppdaterade om sina framgångar eller lade upp fina 

bilder på sig själva. 
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Samtliga småbarnsmödrar menade att de mådde bra av respons, eftersom det gav dem 

en känsla av bekräftelse. Småbarnsmamman Alexandra fick positiv respons när hon 

hade uppdaterat om sin framgång att gå ner i vikt efter förlossningen. Detta gjorde 

henne motiverad att fortsätta: 

 

Däremot hade jag lagt ut en bild på mig själv när jag fått på mig mina gamla jeans 

efter förlossning och då hade jag skrivit något om: ”Nu har jag förlorat 21 kg” och då 

hade jag ju inte tränat galet mycket för det… då hade jag ju fått; ”Åh vad duktig du 

är” och då blir man ju ändå peppad på att fortsätta och på så sätt tycker jag det var 

väldigt positivt. /Alexandra 

Samtliga gymnasietjejer upplevde en känsla av bekräftelse när andra “gillade” eller 

skrev snälla kommentarer. Olivia menade att hon blev glad när hon fick respons på 

profilbilder: 

Jag har bara fått positiva kommentarer så för mig tycker jag det är roligt, en egoboost 

liksom. Att få en kommentar på en profilbild eller på sådana här allmänna spontana 

bilder kan vara roligt, även att få så här spontana kommentarer... och att få 

”gillningar” det kan ju också vara en typ av bekräftelse liksom att man har lagt ut en 

fin bild. Så jag är positiv till kommentarer och likes på bilder..(..).. Jag känner mig 

uppskattad… och jag blir glad och ibland förvånad ifall det är någon som man inte 

känner så bra, då kan man tycka att det är gulligt av den att ”gilla” bilden. Så att det är 

bara positiva känslor. /Olivia 

Även normen om att spegla ett socialt aktivt liv utanför Facebook kunde relateras till 

positivt välbefinnande, men då främst bland gymnasietjejerna. Gymnasietjejen Clara 

upplevde att hon blev glad när hon taggades på bilder från speciella händelser: 

 

Jag kan typ bli glad när jag blir så här taggad på foton ifrån nått roligt ställe typ 

helgen eller så..(..).. Alltså, jag tycker det är ganska kul att bli taggad för då ser ju folk 

att jag har gjort nånting. /Clara 

Normer som kan hänvisas till tema 3, “Uppskattade uppdateringar” påverkade också 

deras välbefinnande positivt. Det var främst uppdateringar som berörde nära vänners 

livshändelser och framgångar som gjorde dem glada, exempelvis att deras vänner fått 

barn, gift sig eller fått ett jobb. Det var främst småbarnsmödrarna som uppgav att de 

kunde glädjas med sina vänner, men även gymnasietjejerna kunde göra det. (Flera 

citat som påvisar detta går att läsa på sidan 22 under rubrik: ”Uppdateringar om 

livshändelser och framgångar”). 

Normernas negativa påverkan på välbefinnandet 
Normerna som ingick under tema 1 (Var dig själv, men lyft fram det som är bra), tema 2 

(Socialt aktiv ”offline”) och tema 3 (Uppskattade uppdateringar) kunde även påverka 

välbefinnandet negativt då detta resulterade i att flera av intervjupersonerna jämförde 

sitt liv med andra facebookvänners liv. Att läsa om andras händelserika liv och 

framgångar kunde skapa känslor som stress, avundsjuka, hopplöshet och otillräcklighet 

bland intervjupersonerna. Det visade sig att de framgångar som fick intervjupersonerna 

att må sämre grundades i att det var något som de själva ännu inte uppnått eller ägde. 
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Småbarnsmödrarna Evelina och Alexandra kunde uppleva stressliknande känslor och en 

känsla av otillräcklighet när andra småbarnsfamiljer verkade hinna med så mycket mer 

än av vad deras egna familjer gjorde. Det kunde till exempel vara att andra hade mer 

pengar till att hitta på saker och att de hann med ett flertal aktiviteter per dag:   

Det är nog mest den här stressen över att ”Oj vad dom hinner mycket, oj vad dom gör 

mycket hela tiden… Hur hinner dom? Och dom köper grejer, dom gör grejer… ja 

men det är ju den där drömmen om det goda livet... alltså att ha pengar och ha... ja 

men allt - fina grejer, härligt liv. Det ser ju som himla bra ut utåt”. /Alexandra 

Småbarnsmamman Evelina kunde även känna skolrelaterad stress när andra 

klasskamrater skrev ut på Facebook att de hade hunnit längre i skolarbetet än hon. 

Hon kunde även uppleva en viss stress när hon såg att hennes klasskamrater fick 

arbete som kunde relateras till hennes utbildning. Småbarnsmamman Jenny upplevde 

inte direkt stress vid jämförelse, men kunde känna sig påverkad av när andra utförde 

aktiviteter som hon själv borde göra, till exempel motionera. De uttryckte sig på 

följande sätt: 

Eftersom jag studerar och man har kanske någon i sin klass där då som har hunnit 

klart med tre uppgifter och så har man börjat nosa på den första. Då kan jag känna en 

jättestor stress: ”Borde jag va där? Oj!”. Och det är väl negativa, för att man hinner ju 

alltid själv göra klart och det är ju onödigt att stressa upp sig. /Evelina 

När jag ser att andra som har gått samma utbildning som jag börjar få jobb... Jag blir 

faktiskt genuint glad för deras skull..(..).. Men samtidigt som den känslan så får kan 

jag ju få en stress, just det här att: ”Fasen, jag vill också ha det!”. Men det tar inte bort 

att jag blir glad… men jag blir också såhär: ”Åh, jag har inte samma förutsättningar”. 

/Evelina 

Nä det tycker jag inte... nämen kan va lite såhär: ”Åh gud nu har jag varit ute 

sprungit”… Och då är det typ såhär: ”Åh fy fan vilken soffpotatis jag är”... men sen 

äter man bara mer chips. Nä det blir bara… fy fan, jag borde ta tag i mitt liv. /Jenny 

Även bland gymnasietjejerna kunde det identifieras att andras framgångar och andras 

socialt aktiva liv kunde påverka välbefinnandet negativt i form av avundsjuka och 

hopplöshet. Jämförelsen berörde sådant som de inte själva ägde eller hade uppnått i det 

egna livet, som exempelvis kunde vara materiella ting, civilstånd och livssituation: 

Om nån har köpt en jättedyr väska eller nåt sånt där..(..).. När det står: ”Att den har ett 

förhållande med den och så har inte jag något förhållande... ja det är sånt där... om 

nån har lagt ut en sån här jättefin bild: ”Alltså varför kan inte jag ta en sån här fin 

bild?”… alltså det är ju inte precis bestående på något sätt, jag kan tänka på det för 

stunden och så men det sitter inte kvar sen… Jag blir väl lite så här avundsjuk... och 

hopplöshet. /Clara 

Ja, det kan väl va när någon visar att den har jättefina kläder eller att den gör 

jättemycket roliga saker eller typ sådär hinner med mycket. Och att den verkar må 

superbra jämt, då kan det ju hända att man jämför sig. Man kan ju inte hjälpa att man 

jämför sig det händer ju automatiskt..(..).. Jag kan känna att jag kanske känner mig 
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lite sämre än dem är eller nånting, men det är väl inte ofta det händer. Så det är väl 

bara ibland kanske. /Alice 

 

Tillrättavisning av normer är också något som visat sig ha en negativ påverkan på 

välbefinnandet. Att bli tillrättavisad på Facebook kunde leda till att de involverade 

intervjupersoner upplevde sig sårade, missförstådda och kände skam. Detta kommer att 

beröras närmare i rubrik “Tillrättavisning vid överträdelse av normer”.   

Normer som inte påverkade välbefinnandet i större utsträckning 
Normerna som ingick under tema 4 (Undvik att ha ett uppmärksamhetsbehov), tema 5 

(Att vara privat på Facebook) och tema 6 (Moraliskt handlande) verkade inte påverka 

välbefinnandet markant. Men dock kunde normerna som relateras till tema 4 och 6 leda 

till viss irritation bland samtliga intervjupersoner. Detta kunde exempelvis vara om 

någon facebookvän ofta postade oviktiga och återkommande statusuppdateringar, bilder 

och sådant som gav ett sken av utseendefixering. Bland gymnasietjejerna kunde även 

irritation skapas om någon framstod som dryg och skrytsam. (Citat som berör dessa 

områden går att läsa på sidan 23 under rubrik: “Undvik att ha ett 

uppmärksamhetsbehov”). 

Moraliskt handlande berörde områden såsom att man inte borde diskriminera, kränka 

eller göra personliga påhopp, där majoriteten av intervjupersonernas svar 

överensstämde. Vissa av småbarnsmödrarna reagerade även negativt och kunde störa 

sig på om någon skildrade ett oansvarigt föräldraskap eller pratade om droger i positiv 

bemärkelse. (Citat som berör dessa områden går att läsa på sidan 26 under rubrik: 

“Moraliskt handlande”). 

Tillrättavisning vid överträdelse av normer 
Det framkom att två av intervjupersonerna själva har varit med om att ha blivit 

tillrättavisade genom kommentarer när de brutit mot en norm. I båda fallen ansåg andra 

användare att de hade handlat moraliskt fel. I småbarnsmammans Evelinas fall berörde 

inlägget politiska åsikter som inte uppskattades av andra, medan det i gymnasietjejens 

Olivias fall handlade om ett kapat facebookkonto där en annan person skrev en rasistisk 

statusuppdatering från hennes profil. Genom tillrättavisning och hårda kommentar 

upplevde intervjupersonerna skam då det kände sig sårade och missförstådda, vilket 

hade en negativ påverkan på välbefinnandet: 

Det var en gång som jag allstå fick panik... det var när jag en gång blev hackad på 

Facebook och då blev jag lite sårad av de kommentarer som folk skrev. Då hade de 

skrivit en rasistisk kommentar och fick det att se ut som att den var från mig, alltså en 

status. Och då skrev mina kompisar taskiga saker om mig och typ: ”Vad fan skriver 

du Olivia, är du dum i huvudet” liksom och då blev jag sårad för hur kan mina 

kompisar tro att jag ens kan skriva nåt sånt där och det var jobbigt. /Olivia 

Det var folk jag inte känner som tyckte att jag var knäpp för jag framstod som om jag 

tyckte det är ok att sexuellt trakassera folk, och det blev som att det va så jag menade 

men det var det inte alls..(..).. och det stör mig fortfarande (skratt)..(..).. och efter det 

så slutade jag kommentera nånting som har men något politiskt att göra. /Evelina 
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Som tidigare nämnts framkom det att tillrättavisning av normer kan ske genom 

uteblivna positiva kommentarer och “likes”. (Se sidan 26 under rubrik: “Moraliskt 

handlande”). Majoriteten av mödrarna och gymnasietjejen Clara menade att de skulle 

känna besvikelse vid uteblivna kommentarer och “likes”. Småbarnsmamman Evelina 

och gymnasietjejen Clara uttryckte sig på följande sätt: 

 

Det beror på vad det är men om man tycker själv att: ”Åh titta vilken rolig bild” och 

sen är det ingen som väljer att kommentera… då blir man ju lite besviken... ”Meh, var 

det inte roligt, jaha, jaja…”. Kanske bara är i min värld (skratt). /Evelina 

Då skulle jag bara: ”Vad är det som händer?” ”Är det typ ingen som ser bilden?”..(..).. 

Ja, jag skulle bli fett besviken och förvånad tror jag. /Clara 

Avslutningsvis framkom det att alla intervjupersoner någon gång påverkats negativt av 

de normer som existerade på Facebook. Trots detta har ingen av dem slutat att använda 

sig av Facebook och majoriteten uppgav även att Facebook ändå sammantaget 

påverkade dem positivt. En anledning till varför småbarnsmödrarna upplevde detta kan 

ha varit att Facebook ökade möjligheten för dem att kommunicera och vara sociala: 

 

Sammantaget tänker jag att det påverkar på ett positivt sätt. Eftersom det är ett 

utbyggt socialt nätverk och jag tror att vi mår bra att vara sociala. /Evelina 

 

Gymnasietjejerna var även de positiva till Facebooks påverkan på välbefinnandet. De 

framhöll att Facebook dock inte påverkade dem speciellt mycket överhuvudtaget, 

majoriteten menade att de främst använde Facebook som tidsfördriv. Olivia och Alice 

uttryckte sig på följande sätt: 

 

Jag blir så här lugn när jag är inne på Facebook. Typ sitter och kollar igenom bilder 

det är tidsfördriv… så jag tycker ändå att Facebook är positivt. Jag påverkas inte så 

mycket av det som skrivs, visst man kan reagera på vissa saker men det är inte så att 

jag mår dåligt om jag är inne på Facebook och det är inte så att jag mår bra om jag är 

inne på Facebook. Utan det är bara en grej som finns där liksom, som tidsfördriv 

liksom. /Olivia 

Då skulle jag säga att det påverkar mig inte mer negativt än positivt..(..).. Så det är 

inte så att jag blir... alltså då väger det här positiva över det negativa som händer 

ibland som stressen. För det händer ju liksom inte så ofta, det är ju mer positivt än 

negativt... /Alice   

 

 
 

 
 

 



 

32 
 

Metoddiskussion 

Då syftet var att identifiera normer på Facebook och dess påverkan på välbefinnandet anser 

vi att detta underlättades att ta reda på med hjälp kvalitativ intervjuer. En semistrukturerad 

intervjuguide bidrog till förståelse av intervjupersonernas erfarenheter, utsagor och skapade 

möjlighet att ta del av detaljerade exempel. Här gavs även möjlighet att be 

intervjupersonerna att utveckla sina svar utifall intervjuaren inte förstod deras resonemang. 

Även tvärtom, att intervjupersonen kunde be om en utförligare förklaring av intervjuaren 

om dessa inte förstod frågan. Att använda sig av kvalitativa intervjuer bidrog även till att vi 

som intervjuare kunde “läsa mellan raderna” då man samtidigt fick ta del av kroppsspråk, 

betoningar och röstläge, vilket enligt Rosenqvist och Andrén (2006) minskar möjligheten 

för misstolkning av intervjupersonernas utsagor. Dock kan man som intervjuare aldrig med 

säkerhet veta om intervjupersonerna talar sanningsenligt, exempelvis kan det vara så att 

intervjupersonen inte vågar öppna sig helt då denne inte är anonym inför intervjuaren. Vi 

som intervjuade uppfattade dock att intervjupersonerna öppet delade med sig av sina tankar 

och erfarenheter, men huruvida detta är helt sanningsenligt kan vi inte med säkerhet veta. 

Vi anser att valet av intervju som metod har bidragit till att vi fått en djup förståelse för 

normer på Facebook och dess påverkan på välbefinnandet. Tack vare intervjun fanns 

möjlighet att följa upp detaljer som hade stor betydelse för hur vi sedan tolkade resultatet, 

något som hade varit svårt om metoden hade varit exempelvis enkät. Intervjuerna bidrog till 

ett rikt och fylligt resultat, vilket även gav förståelse för hur intervjupersonerna tänkte kring 

normer och inte bara vilka normer som existerade, vilket upplevdes leda till en rättvis 

tolkning av deras utsagor.   

 

Rosenqvist och Andrén (2006) menar att det är viktigt att i största möjliga utsträckning 

försöka undvika att påverka intervjupersonernas svar, genom att till exempel ställa ledande 

frågor. Vid utformningen av intervjuguiden har omsorgsfullt övervägande gjorts vid 

framtagning av frågorna. Frågorna formulerades på ett öppet sätt för att undvika att dessa 

skulle vara ledande. Om intervjupersonerna hade svårt att komma på exempel och ville att 

intervjuaren skulle komma med ett, kunde intervjuaren exemplifiera utifrån ett annat 

sammanhang för att minska risken att deras svar skulle färgas av intervjuarens. Tidigare 

forskning har visat att Facebook kan ha en negativ påverkan på välbefinnandet, främst 

bland kvinnor (Denti et al., 2012), vilket gjorde att vi till en början anade att denna studie 

skulle visa liknande resultat. Resultatet i denna studie visade snarare på det motsatta, vilket 

kan visa på att våra föreställningar inte har påverkat resultatet i en önskvärt/förutbestämd 

riktning. Kvale och Brinkmann (2009) menar att kvalitativ intervju kan kritiseras på grund 

att forskaren har möjlighet att ställa ledande frågor, kontrollera vilka tolkningar som ska 

göras och hur resultatet presenteras. Exempelvis kan forskaren själv välja att lyfta fram 

utvalda citat och analysera dessa på ett önskvärt sätt, vilket kan understödja vissa slutsatser 

(ibid). Detta är något som vi varit medvetna om och tagit hänsyn till, genom att vi inte 

medvetet försökt gynna resultatet i en viss riktning. Resultatet kan tolkas utefter vad man 

“vill” hitta, men vi fann data som vi inte trodde vi skulle få vilket kan tolkas som att vi var 

öppna för vårt resultat och inte övertolkade det. 

 

När det kommer till urvalet uppfyllde intervjupersonerna de kriterier som vi från början 

hade för vårt urval, vilket var att dessa skulle vara småbarnsmödrar eller gymnasietjejer 

mellan 16-29 år, samt vara aktiva användare av Facebook. Kanske hade resultatet blivit 

annorlunda om det varit större spridning i urvalet, då speciellt i målgruppen gymnasietjejer, 
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där samtliga läste samma gymnasieprogram. Hade det funnits en person i urvalet som 

upplevdes mer som “en rebell” kanske andra normer hade identifierats, men som sagt, vi 

var endast ute efter att undersöka normerna i de utvalda målgrupperna så syftet har ändå 

uppnåtts.  

 

Enligt Trost (2010) finns både för- och nackdelar att sedan tidigare ha en relation till 

intervjupersonerna. I denna studie fanns en viss bekantskap mellan en av intervjuarna och 

småbarnsmödrarna, medan det i målgruppen gymnasietjejerna inte fanns någon relation alls 

sedan tidigare. Trost (2010) menar att en trygg atmosfär är viktig för att skapa en produktiv 

intervju, vilket är något som skulle kunna skapas om en tidigare bekantskap finns mellan 

intervjupersonen och intervjuaren. Att sedan tidigare vara bekant är dock något som skulle 

kunna ha motsatt effekt, då man som intervjuperson kanske inte vill vara alltför personlig 

med någon som denne eventuell kommer att involveras med i andra sammanhang (ibid). 

Trots dessa olika scenarion upplevde vi inte att det var någon större skillnad i hur mycket de 

olika målgrupperna delgav oss under intervjuerna. Detta kan bero på att bekantskapen 

mellan småbarnsmödrarna och intervjuaren var ytlig, vid en närmare relation kanske 

intervjupersonen inte väljer att delge sig om alltför personliga detaljer alternativt att mycket 

blir osagt då man tror sig “förstå varandra”. 

 

En upptäckt som gjordes under studiens gång var att målgruppen gymnasietjejer inte 

använde Facebook på det sättet vi trodde. Det visade sig att Twitter var en mer aktuell 

social nätverkssajt där tjejerna statusuppdaterade mer än på Facebook. På frågor om hur 

statusuppdateringar påverkade deras välbefinnande påpekade dessa att de kunde uppleva 

stress vid jämförelse på Twitter, men inte nämnvärt på Facebook. Detta skulle kunna peka 

på att sociala medier i stort kanske påverkar gymnasietjejerna i större utsträckning än vad 

resultatet visade att Facebook gjorde. Hade vetskap om detta funnits innan studien 

påbörjades hade kanske urvalet sett annorlunda ut, exempelvis att man tagit reda på innan i 

vilken utsträckning gymnasietjejerna var aktiva på Facebook och om detta var dess primära 

sociala nätverkssajt. Trots detta hindrades studien dock inte från att identifiera vilka normer 

som faktiskt fanns på Facebook bland gymnasietjejerna och hur dessa påverkade 

välbefinnandet. 

 

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen bygger på studiens resultat i relation till tidigare forskning och 

utgörs även av egna reflektioner, tolkningar och slutsatser av det som framkommit.  

 

Hur normer skapas och efterlevs på Facebook 
Normer existerar i alla sociala praktiker (Butler, 2004, i Forsberg, 2009), där Facebook 

inte utgör något undantag. Det finns normer för hur vi som individer bör framställa oss 

inför publik och dessa är beroende av vilka sociala normer som finns i samhället 

(Goffman, 2009). För att en norm ska fortsätta existera krävs det att den efterföljs och 

reproduceras (Butler, 2004, i Forsberg, 2009). I denna studie reproducerades normerna 

genom att intervjupersonerna i stor utsträckning efterföljde dessa, och då genom att 

uppdatera om “rätt” saker. För att passa in i den sociala gruppen krävs det att man tar 

sig an normerna och skapar förståelse för vilka som anses vara acceptabla och 

oacceptabla (Foucault, 1985 i Forsberg, 2009). Detta kan relateras till Papacharissis 

(2009) studie om strukturer på sociala nätverkssajter och hur dessa inverkar på 
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normerna som uppstår inom dessa. Facebook har lösa strukturer vilket innebär att det är 

användarna själva som till stor del skapar de normer som existerar. I denna studie kunde 

det urskiljas att normer skapas och efterföljs genom hur intervjupersonerna fick 

ledtrådar av andra och själva gav ledtrådar till andra om hur man bör agera på 

Facebook. Reproduktion av normer kunde märkas genom att intervjupersonerna gillade 

och kommenterade andra användares uppdateringar, det vill säga att de gav ledtrådar 

om den sociala normen efterföljts. I studien kan det även tolkas som att det fanns 

normer om hur man som användare tillrättavisade andra på Facebook. Gemensamt för 

båda målgrupperna var att man uteslöt att gilla och kommentera sådant som inte 

uppskattades. Ett undantag var dock att en småbarnsmamma kunde tillrättavisa sådant 

hon ansåg bröt mot normerna genom att kommentera detta.   

 

Normen att framstå som bra - en naturlig strävan för människan 
Goffman (2009) menar att en social norm i samhället är att människan ska framstå som 

bra och lyfta fram önskvärda sidor av sig själv, en norm som även visat sig i annan 

forskning där användare vanligtvis framställer sig på ett bra sätt på Facebook (Ahn, 

2011: Denti et al., 2012: Krasnova et al., 2013). Utifrån dessa antaganden skulle man 

kunna säga att normen om att framstå som bra är ett naturligt sätt att handla för 

människan, något som kan ske likväl “offline” som “online”. Att denna studie fick ett 

liknande resultat, där samtliga intervjupersoner framställde sig på ett bra sätt på 

Facebook (berördes i tema 1) är därför inte förvånande. Dock kan vetskapen om att 

människan handlar på detta vis ge en förklaring till den existerande normen, samt 

kanske skapa förståelse snarare än irritation över att människan ibland överdriver bilden 

av sig själv på Facebook. Att framstå som en bra individ är något som skapas i vad 

Goffman (2009) kallar för den “främre- och bakre regionen”. I den främre regionen kan 

individen inför åhörarna visa den önskvärda bilden av sig själv och att denne följer de 

sociala normer som är utmärkande för det specifika sammanhanget. Den främre 

regionen är något som kan relateras och synliggöras även på Facebook. Att visa för 

andra individer att normen följs kan dessutom förenklas på Facebook, då det finns god 

tid för eftertanke innan beslut tas om hur man ska framställa sig och uttrycka sig. Bland 

samtliga intervjupersoner framkom en norm att man ska vara sig själv på Facebook, 

men att det ändå överlag var en bra bild av sig själv som skulle visas. 

 

Facebook kan bidra till att en ökad eftertanke kan göras i vad som sker i den bakre 

regionen. I denna region sker planering (bakom skärmen) om vad som sedan ska visas i 

den främre regionen (Goffman, 2009), det vill säga vad som presenteras för andra 

Facebookanvändare. Denna kontroll medför att det är enkelt att presentera sig som en 

bra och lycklig individ. Exempelvis påvisas detta i vår studie genom att 

småbarnsmödrarna kunde uppdatera om roliga familje- och vardagshändelser. 

Gymnasietjejerna kunde exempelvis lägga upp bilder på speciella tillställningar med 

sina vänner. Oavsett hur detta kommer till uttryck, om uppdateringar sker genom text 

eller bilder, om det handlar om stora eller små saker, kan det skapa en bild av att 

individen har ett bra liv och som är tillfreds med detta.  
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En annan tydlig norm som framkom i studien var att intervjupersonerna ville framstå 

som sig själva på Facebook, en norm som kan tyckas strida mot normen om att framstå 

som så bra som möjligt. Denna företeelse kan relateras till Goffmans (2009) tankar om 

omedveten förmedling av en felaktig bild. Författaren menade att individen kan 

förmedla en bild av sig själv som inte är helt sann, utan att vara medveten om detta, och 

istället presentera sitt önskvärda jag. Detta i sin tur kan skapa högre anseende och 

status, vilket är en naturlig strävan hos alla individer. Detta kan ses som en förklaring 

till varför majoriteten av intervjupersonerna menade att de ville framstå som sig själva, 

men att det ändå visade sig att det var en bra bild av dem själva de valde att framhäva. 

Utifrån detta resonemang kan slutsatsen dras att vissa normer på Facebook är viktigare 

att följa än andra. Normen om att framstå som bra, verkade bland intervjupersonerna 

vara starkare än normen att vara sig själv på Facebook. Varför normen att framstå som 

bra var starkare än normen att vara sig själv på Facebook kan även tänkas bero på 

rädslan över hur andra ska reagera. Goffman (2009) menade att en individ kan leva upp 

till en norm som denne egentligen inte håller med om i rädsla för att andra ska straffa 

dem vid överträdelse av normen. Majoriteten av intervjupersonerna uppgav att de ville 

spegla den verkliga bilden av sig själv på Facebook, men genom att göra det hade även 

sidor som inte framhävde positiva saker om dem visats. Ett åtagande som de kanske inte 

var beredda att göra i rädsla för andra användares reaktioner.  

 

Skillnader i hur målgrupperna levde upp till vissa normer 
En del normer som identifierades i denna studie gick inte att urskilja på samma sätt i 

tidigare forskning. Detta kan tänkas bero på att normerna var mer “suddiga” då 

intervjupersonerna i denna studie kunde förhålla sig till dem på olika sätt. Normen om 

att framhäva ett social aktivt liv (berördes i tema 2) skiljde sig mellan målgrupperna då 

småbarnsmödrarna uppdaterade om sociala aktiviteter som kunde relateras till 

vardagliga händelser medan gymnasietjejerna uppdaterade vid speciella tillfällen såsom 

fest. När det kom till uppskattade uppdateringar (berördes i tema 3) betonade 

gymnasietjejerna att uppdateringar skulle innehålla viktig information medan 

småbarnsmödrarna snarare ville ta del av inspirerade inlägg och av andras stora 

livshändelser. En slutsats som kan dras av detta är att gymnasietjejerna främst valde att 

uppdatera och föredrog att läsa/se uppdateringar av mer speciella slag och de ansåg att 

användare främst borde uppdatera om de har något viktigt att säga. Medan 

småbarnsmödrarna använde Facebook för att integrera mer och visa vänner vad de hade 

för sig i vardagen. Gymnasietjejerna i denna studie använde inte Facebook som ett 

socialt redskap på samma sätt som småbarnsmödrarna gjorde, utan de använde främst 

Facebook som ett tidsfördriv. Detta är ett fenomen som även uppmärksammats i en 

annan studie (Denti et al., 2012), där det visade sig att ungdomarna främst använde 

Facebook för att fördriva tid och kolla in andras profiler, medan vuxna mer var ute efter 

den sociala kontakten. Denna iakttagelse kan tolkas som att gymnasietjejerna och 

småbarnsmödrarna ser på Facebooks funktion på olika sätt, där av kan skillnader i hur 

man väljer att följa normen variera. Eftersom gymnasietjejerna inte såg Facebook som 

ett socialt redskap på samma sätt som småbarnsmödrarna kan det därför ligga en viss 

logik i att gymnasietjejerna anser att man främst ska uppdatera om man har något 

viktigt att säga, snarare än att vara social. 
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“Undvik att ha uppmärksamhetsbehov” skapar slitningar mellan 

normer 
En annan förekommande norm i studien var att majoriteten av intervjupersonerna 

menade att uppmärksamhetsbehov (berördes i tema 4) inte var ett accepterat agerande 

på Facebook. I en studie gjord av Denti et al. (2012) framkom det att användare inte i 

stor utsträckning skröt på Facebook, vilket gymnasietjejerna i denna studie uppfattade 

som ett slags uppmärksamhetsbehov. Gymnasietjejerna lyfte även specifikt fram att 

man som användare inte bör framstå som dryg på Facebook, en norm som var väldigt 

stark bland dem. Rädslan att uppfattas som dryg var så markant att detta resulterade i att 

gymnasietjejerna istället valde att inte statusuppdatera över huvud taget (i text), vilket 

kan ses som en slitning mellan normerna. Denna starka norm resulterade i att en 

gymnasietjej valde att följa denna norm, att inte uppfattas som dryg genom 

statusuppdateringar, före att uppfattas som snäll genom att göra “rätt” 

statusuppdateringar (se citat av Olivia, sidan 23). Denna gymnasietjej uppgav även att 

hon inte skulle uppdatera om när hon tagit körkort, trots att det ansågs som en okej 

uppdatering att göra. Detta kan tolkas som att normen att uppfattas som dryg var 

starkare än normen att uppdatera om framgångar. Slitningar mellan normer kunde även 

märkas bland småbarnmödrarna, då majoriteten av dem var emot att uppdatera om 

utseenderelaterade saker. Trots att de var emot att uppdatera om detta så medgav två 

mödrar att de ändå hade förekommit att de gjort det själva. Ett sätt att se på detta kan 

vara att strävan att få uppdatera om sin framgång (som kunde leda till social respons 

från sin omgivning), var större och viktigare än rädslan att av sin omgivning upplevas 

ha ett bekräftelsebehov (Se citat sidan 25). 

 

Trots att vissa nyanser kunde märkas om vilka normer som tillämpades, anser vi att 

båda målgrupperna över det stora hela egentligen följer samma norm, men hur det kom 

till uttryck skiljde sig åt. Den norm som syftas på är den grundläggande normen i 

samhället om att människan vill skapa ett högre anseende och status genom att 

framhäva utvalda sidor hos sig själv (Goffman, 2009). Till exempel framkom det bland 

intervjupersonerna att de ville framstå på ett (omedvetet) önskvärt sätt som speglade 

bra, positiva, duktiga och ibland roliga sidor hos dem själva. Trots att normen om hur 

detta kom till uttryck kunde skilja sig åt, (till exempel att småbarnsmödrarna 

statusuppdatera om vardagliga och speciella händelser medan gymnasietjejerna istället 

kunde undvika detta och uppfattades då som “bra”), kan det tolkas som att det är samma 

underliggande strävan efter denna övergripande norm som eftersträvas. 

Sammanfattningsvis går det att säga att normerna bland de båda målgrupperna inte 

nämnvärt skiljde sig åt, det är snarare vägen till hur dessa efterföljs som skiljde sig.  

 

Normers positiva påverkan på välbefinnandet 
I denna studie framkom det att de normer som påverkade välbefinnandet positivt var 

tema 1 (Var dig själv, men lyft fram det som är bra), tema 2 (Socialt aktivt liv “offline”) 

och tema 3 (Uppskattade uppdateringar). Tema 1 och 2 handlade om att 

intervjupersonerna följde normen och sedan fick positiv respons från sin omgivning. 

Denna positiva respons gav intervjupersonerna en känsla av bekräftelse och 

uppskattning där liknande resultat har setts i studier gjorda av Krasnova et al. (2013) 
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och Valkenburg et al. (2006). Tema 3 innebar att intervjupersonerna kunde glädjas med 

andra användare som följde normerna, exempelvis att dessa uppdaterade om speciella 

händelser, framgångar och uttryckte sig på ett roligt sätt. Detta var även något som hade 

en positiv påverkan på välbefinnandet. 

 

Vilka av dessa normer som påverkade välbefinnandet positivt kunde till viss del skilja 

sig mellan målgrupperna. Gymnasietjejerna upplevde mer glädje när de blev taggade i 

bilder från speciella tillfällen (som kan ses som att det speglar ett socialt aktivt liv) eller 

fick kommentarer vid framgångar. Bland småbarnsmödrarna framkom det i större 

utsträckning att de upplevde glädje i samband med sina vänners framgångar och 

livshändelser. Återigen ses likheter med vilka typer av funktioner som målgrupperna 

anser som viktiga hos Facebook. Att bli taggad från större händelser eller få respons vid 

framgång belyser mer speciella tillfällen, vilket tidigare visats vara något som 

gymnasietjejerna föredrar. Medan småbarnsmödrarna uppskattade de sociala 

möjligheterna med Facebook till större del, vilket även kan speglas i vad de upplevde 

påverkade deras välbefinnande.  

 

Normers negativa påverkan på välbefinnandet 
När det kom till normer som påverkade välbefinnandet negativt visade det sig att det var 

de ovan nämnda teman som resulterade i detta likväl (Tema 1, 2, 3). Dessa normer 

påverkade välbefinnandet negativt på så sätt att intervjupersonerna jämförde sitt liv med 

andra som lyfte fram positiva sidor från sina liv. Även dessa resultat har påvisats i 

tidigare forskning där den sociala jämförelsen kunde leda till att användare upplevde sig 

mindre lyckade och framgångsrika samt upplevde avundsjuka (Denti et al., 2012: 

Krasnova et al., 2013). Det har framkommit i tidigare studier att vuxna jämfört 

familjelycka på Facebook, en jämförelse som inte alls berört tonåringar på samma sätt 

(Krasnova et al., 2013). Även i denna studie framgick det att småbarnsmödrarna mer 

jämförde andras familjesituation med sin egen, medan gymnasietjejerna mer jämförde 

materiella ting eller förhållanden. Detta kan tolkas som att vad man jämför har att göra 

med vad man för stunden finner viktigt. En gymnasietjej som inte själv har barn jämför 

sig inte med sådant, medan det faller sig mer naturligt för en småbarnsmamma. En 

analys av detta är att de normer som främst påverkade välbefinnandet positivt snarare 

var normer som intervjupersonerna följde och som de därför fick positiv respons på. 

Medan de normer som påverkade välbefinnandet negativt snarare handlade om andra 

användare, som fortfarande följde normer att framhäva sig själv positivt, men som 

intervjupersonerna jämförde sig med. Ett sätt att se på detta är att normerna i sig inte är 

de som främst påverkar välbefinnandet positivt, utan det handlar snarare om ifall 

användarna följer normen eller inte. Däremot kan själva normen i sig påverka 

välbefinnandet negativt då användare jämför sig med varandra. Att inte följa normen 

har dock i annan forskning lyfts fram, då det visat sig att andra användare på Facebook 

tagit avstånd från individer vars uppträdande skiljt sig från övriga (Denti et al., 2012). 

En iakttagelse som även gjorts i denna studie där två av intervjupersonerna fick 

mothugg av andra facebookanvändare när de ansågs ha brutit normen, vilket påverkade 

intervjupersonerna negativt.  
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Det framkom även i denna studie att det var vissa normer som inte påverkade 

välbefinnandet i någon större utsträckning, dessa var normer i tema 4 (Undvik att ha ett 

uppmärksamhetsbehov), tema 5 (Att vara privat på Facebook) och tema 6 (Moraliskt 

handlande). Intervjupersonerna uppgav att de snarare blev irriterade eller arga om andra 

användare bröt mot dessa normer, vilket vid djupare analys inte ter sig så oförståligt. 

Normerna som påverkade intervjupersonerna positivt och negativt handlade snarare om 

positiv repsons eller social jämförelse och eftersom detta inte var något i dessa fall är 

det förståeligt att de inte heller påverkade välbefinnandet något nämnvärt.   

 

Borde gymnasietjejerna egentligen må sämre än 

småbarnsmödrarna? 
Det har i tidigare forskning framkommit att välbefinnandet kan påverkas olika beroende 

på om man är en aktiv eller passiv användare (Krasnova et al., 2013). Ifall en individ är 

en passiv användare ökar risken för social jämförelse jämfört med en aktiv användare 

som finner fler fördelar med sitt facebookanvändande på grund av den sociala kontakten 

(ibid). I denna studie har det framkommit att gymnasietjejerna var mer passiva i sin 

användning i jämförelse med småbarnsmödrarna. Utifrån detta skulle slutsatsen kunna 

dras att Facebook skulle påverka gymnasietjejernas välbefinnande mer negativt än 

småbarnsmödrarnas. Detta har dock inte varit fallet i denna studie. Sammantaget har de 

båda målgrupperna uppgett att Facebook sammantaget påverkar välbefinnandet positivt, 

vilket det kan tänkas finnas flera förklaringar till. Anledningen till att gymnasietjejerna 

inte var lika aktiva på Facebook som småbarnsmödrarna kunde både bero på hur man 

såg på användandet av Facebook (alltså mer som ett tidsfördriv) eller på normen att inte 

framstå som dryg och ha ett uppmärksamhetsbehov. Genom att vara passiva användare 

av Facebook bryter de inte mot normen att uppfattas som dryg eller ha ett 

uppmärksamhetsbehov, vilket utesluter att de får negativ respons från andra användare.   

 

Enligt Denti et al. (2012) spenderar kvinnor mer tid på Facebook, är överlag mer 

känslomässigt engagerade och uppdaterar mer om relationer. Utifrån detta resultat 

menar författarna vidare att kvinnor generellt sett riskerar att påverkas av Facebook på 

ett negativt sätt. Detta var dock något som inte förekom i någon större utsträckning i 

denna studie, då intervjupersonerna inte uppgav sig vara personliga/privata eller 

känslomässigt engagerade på något djupare plan. Tolkningar utifrån detta kan vara att 

normen om att inte vara privat på Facebook (vilket i många fall kan involvera djupare 

känslomässig öppenhet), har resulterat i att målgrupperna använder Facebook på ett mer 

“ytligt” sätt. Detta kan vara en anledning till att målgrupperna i denna studie inte 

uppgav att Facebook påverkade deras välbefinnande negativt.  

 

Sammanfattningsvis har en slutsats blivit att normerna på Facebook inte påverkade 

välbefinnandet inom de båda målgrupperna i någon större utsträckning utan det handlar 

snarare om utifall de följer normerna eller inte. Den enda normen som påverkade 

målgrupperna negativt var normen om att framhäva en god bild av sig själv, då de 

kunde jämföra sig med andra användares framställning. Dock vägde Facebooks övriga 

positiva delar tyngre än denna norm, vilket bland småbarnsmödrarna kunde innefatta det 

sociala samspelet de fick med sina facebookvänner och bland gymnasietjejerna 
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användes sajten främst som ett tidsfördriv men även för att hålla koll på sina vänner. 

 

Framtida forskning 
Med tanke på att sociala nätverkssajter tar upp en allt större del av våra liv är det väsentligt 

för oss att ta reda på hur dessa påverkar oss i längden. Är det stressigt och svårt att följa 

normer? Eller är det roligt och bekräftande? Skiljer sig normer mellan olika populära 

sociala nätverkssajter? Metoder till kommande forskning av sociala medier skulle kunna 

vara både observation och intervju. Observation online skulle kunna vara lämpligt för att 

definiera normer, till exempel genom att följa ett antal användare och dess ageranden på en 

utvald social nätverkssajt. Då endast observation som metod kan vara svårt att nå hur 

normerna påverkar välbefinnandet, kan det därför kombineras med intervju för att ta del av 

individens upplevelser kring detta. Följande frågor att undersöka kan vara: Är det samma 

normer på dessa sociala nätverkssajter eller skiljer de sig åt? Påverkar dessa välbefinnandet 

på olika sätt eller är det väsentliga för välbefinnandet snarare att normer efterföljs?  

 

Vår studie har endast berört kvinnor och därför vore det relevant att även göra en liknande 

studie bland män, för att se om normer skiljer sig åt mellan könen och om påverkan på 

välbefinnandet ser annorlunda ut. I vår studie har intervjupersonerna till största del följt de 

normer som identifierades på Facebook. Dock kunde tendenser urskiljas om vad som hände 

vid överträdelse av normer, därför skulle det vara intressant om framtida forskning 

undersökte målgrupper som bryter normer på Facebook och vilka konsekvenser detta 

medför. Då en slutsats i denna studie var att välbefinnandet främst påverkades av huruvida 

man följde normerna eller inte, skulle det därför vara relevant om framtida studier berörde 

vad som händer om normerna bryts och hur det påverkar välbefinnandet.



 

 
 

Referenslista 
 

Ahn, J. (2011). The Effect of Social Network Sites on Adolescents’ Social and 

Academic Development: Current Theoriesand Controversies. Journal of the American 

society for information science and technology. 62(8), 1435-1445. 

 

Andersen, H. (Red). (1994). Vetenskapsteori och metodlära. Lund: Studentlitteratur. 

 

Barnes, B.S. (2006). A privacy paradox: Social networking in the United States. First 

Monday. 11(9). 

 

Bartholomew, M. K., Schoppe- Sullivan. S. J., Glassman, M., & Kampdush, C. M. 

(2012). New Parents’ Facebook Use at the Transition to Parenthood. Interdisciplinary 

Journal of Applied Family Studies. 61:455 – 469.  

 

Bergsten Brucefors, A., Cederström, A., & Michélsen, H. (2003). Vad är psykisk hälsa? 

Psykisk hälsa. 1:6-11.  

 

Boyd, D., & Ellison, N. (2008). Social Network Sites: Definition, History, 

Band Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication. 13:210-230.  

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

 

Denti, L., Barbopuolos, I., Nilsson, I., Holmberg, L., Thulin, M., Wendeblad, M., …  

Davidsson, E. (2012). Sweden's largest facebook study [elektronisk resurs] University 

of Gothenburg. 

 

Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The Benefits of Facebook 

‘‘Friends:’’ Social Capital and College Students’ Use of Online Social Network Sites. 

Journal of Computer-Mediated Communication. 12: 1143–1168. Facebook Newsroom. 

(2013). Hämtad 24/3 2013 från, http://newsroom.fb.com/Products  

 

Facebook. (2013). Hämtad 2013-03-24 från, http://newsroom.fb.com/Products 

 

Facebookskolan. (2013). Hämtad 2013-03-24 från, 

http://www.facebookskolan.se/statistik/ 

 

Findahl, O. (2012). Svenskarna och Internet 2012. Stockholm: .se. Hämtad 2013-03-05 

från, https://www.iis.se/docs/SOI2012.pdf 

 

Forsberg, L. (2009). Involved Parenthood- Everyday Lives of Swedish Middle-Class 

Families. Doctoral thesis, Linköpings University in Arts and Science, 473. Linköping: 

Linköping University Electronic Press. Tillgänglig: http://liu.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:221242 

 

http://newsroom.fb.com/Products
http://www.facebookskolan.se/statistik/
https://www.iis.se/docs/SOI2012.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:221242
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:221242


 

 
 

Goffman, E. (2009). Jaget och maskerna. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. 

 

Grubbs Hoy, M., & Milne, G. (2010). Gender differences in privacy- Related measures 

for young adult Facebook users. Journal of Interactive Advertising. 10(2): 28‐45. 

 

Jonsson, M., & Liedbergius, L. (2012). Facebook - vägen till (o)lycka? Gävle: 

Akademin för utbildning och ekonomi. Avdelningen för kultur-, religions- och 

utbildningsvetenskap. Högskolan i Gävle. 

 

Kaplan, A., & Haenlein, M. (2010), The Challenges and opportunities of social media. 

Business Horizons, 53(1):59-68. 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Krasnova, H., Wenninger, H., Widjaja, T., & Buxmann, P. (2013).  Envy on Facebook: 

A Hidden Threat to Users’ Life Satisfaction? International Conference on 

Wirtschaftsinformatik.  

 

Lenhart, A., Purcell, K., Smith, A., & Zickuhr, K. (2010). Social Media & Mobile 

Internet Use Among Teens And Young Adults. Pew Internet & American Life Project.   

 

Livingstone, S. (2008). Taking risky opportunities in youthful content creation: 

teenagers' use of social networking sites for intimacy, privacy and self-expression. New 

media & society. 10(3), 393-411. 

 

Papacharissi, Z. (2009). The virtual geographies of social networks: a comparative 

analysis of Facebook, LinkedIn and ASmallWorld. New Media and Society. 11(1&2), 

199-220. 

 

Rosenqvist, M.M., & Andrén, M. (2006). Uppsatsens mystik: om konsten att skriva 

uppsats och examensarbete. Uppsala: Hallgren & Fallgren. 

 

Statens folkhälsoinstitut. (2009). Psykisk ohälsa – fördelning i olika grupper. Hämtad 

2013-02-20 från, http://www.fhi.se/Handbocker/Uppslagsverk-barn-och-unga/Psykisk-

ohalsa---fordelning-i-olika-grupper-/ 

 

Statens folkhälsoinstitut. (2013). Allmänt hälsotillstånd. Hämtad 2013-04-09 från, 

http://www.fhi.se/Statistik-uppfoljning/Nationella-folkhalsoenkaten/Fysisk-

halsa/Allmant-halsotillstand/ 

 

Subrahmanyam, K., Reich, S. M., Waechter, N., & Espinoza, G. (2008). Online and 

offline social networks: Use of social networking sites by emerging adults. Journal of 

Applied Developmental Psychology. 29:420–433.  

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

http://www.fhi.se/Handbocker/Uppslagsverk-barn-och-unga/Psykisk-ohalsa---fordelning-i-olika-grupper-/
http://www.fhi.se/Handbocker/Uppslagsverk-barn-och-unga/Psykisk-ohalsa---fordelning-i-olika-grupper-/
http://www.fhi.se/Statistik-uppfoljning/Nationella-folkhalsoenkaten/Fysisk-halsa/Allmant-halsotillstand/
http://www.fhi.se/Statistik-uppfoljning/Nationella-folkhalsoenkaten/Fysisk-halsa/Allmant-halsotillstand/


 

 
 

 

Valkenburg, P.M., Peter, J., & Schouten,A.P. (2006). Friend networking sites and their 

relationship to adolescents’ well-being and social self-esteem. Cyberpsychology & 

Behavior, 9(5) 584–590. 

 

Vetenskapsrådets webbplats CODEX (2010) 

 http://www.codex.vr.se/forskningsetik.shtml 

 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

World Health Organization. (2011). Mental health. Hämtad 2013-03-18, från 

http://www.who.int/features/qa/62/en/index.html 

 

Zhao, S., Grasmuck, S., & Martin, J. (2008). Identity construction on Facebook: Digital 

empowerment in anchored relationships. Computers in Human Behavior. 24:1816–

1836. 

 

Ödman, P-J. (2006). Kontrasternas spel: En svensk mentalitets – och pedagogikhistoria. 

Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.codex.vr.se/forskningsetik.shtml
http://www.who.int/features/qa/62/en/index.html


 

 
 

Bilaga 1 

  
 

Hej Mamma! 

 

Vi heter Matilda Aspevind och Linnea Liedbergius och är studenter från 

Hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Gävle. Just nu håller vi på med vårt 

examensarbete och är intresserade av ditt deltagande. Syftet med vår studie är att 

undersöka normer i sociala medier (exempelvis Facebook), och om dessa i sin tur kan 

påverka användarnas välbefinnande. 

 

En av oss vill därför gärna intervjua dig för att få ta del av hur du använder sociala 

medier och vilka tankar och upplevelser du har kring ditt användande. Detta kommer att 

ske genom en enskild intervju som spelas in med hjälp av bandspelare, vilket beräknas 

ta mellan 30-60 minuter. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga 

att obehöriga inte har möjlighet att få ta del av det du sagt och du kommer inte att kunna 

identifieras i studien. Ditt namn kommer att fingeras i texten vilket innebär att du får ett 

nytt påhittat namn. 

 

Materialet kommer endast att användas till vår uppsats och bandinspelningen kommer 

efter ett års lagring på Högkolan i Gävle att förstöras. Intervjun är helt frivillig, kan när 

som helst avbrytas och det är helt okej att hoppa över frågor som du inte vill svara på. 

Intervjuerna kommer att äga rum mellan veckorna 12 och 13. Intresseanmälan sker 

senast vecka 11 till Matilda eller Linnea via kontaktuppgifterna nedan, tid och plats för 

detta kommer vi tillsammans överens om då. 

 

Vill du sedan ta del av den färdiga uppsatsen kommer den att finnas tillgänglig på 

Digitala vetenskapliga arkivet (www.diva-portal.org). I samband med deltagandet blir 

du bjuden på fika. Tack på förhand! 

 

Kontakta oss gärna vid ytterligare frågor: 

 

Matilda Aspevind    Linnea Liedbergius 

070 292 79 22    076 336 24 89 

matilda.aspevind@yahoo.se   linnea.liedbergius@gmail.com 

 

Handledare: 

Erika Björklund 

026-648935  

ebu@hig.se 

http://www.diva-portal.org/
mailto:matilda.aspevind@yahoo.se
mailto:linnea.liedbergius@gmail.com
mailto:ebu@hig.se


 

 
 

Bilaga 2 

     

  
 

Hej gymnasietjejer! 

 

Vi heter Matilda Aspevind och Linnea Liedbergius och är studenter från 

Hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Gävle. Just nu håller vi på med vårt 

examensarbete och är intresserade av ert deltagande. Syftet med vår studie är att 

undersöka normer i sociala medier (exempelvis Facebook), och om dessa i sin tur kan 

påverka användarnas välbefinnande. 

 

Vi vill därför gärna intervjua er för att få ta del av hur ni använder sociala medier och 

vilka tankar och upplevelser ni har kring ert användande. Detta kommer att ske genom 

en enskild intervju som spelas in med hjälp av bandspelare, vilket beräknas ta mellan 

30-60 minuter. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att 

obehöriga inte har möjlighet att få ta del av det ni sagt och ni kommer inte att kunna 

identifieras i studien. Era namn kommer att fingeras i texten vilket innebär att ni får nya 

påhittade namn. 

 

Materialet kommer endast att användas till vår uppsats och bandinspelningen kommer 

efter ett års lagring på Högkolan i Gävle att förstöras. Intervjun är helt frivillig, kan när 

som helst avbrytas och det är helt okej att hoppa över frågor som ni inte vill svara på. 

Intervjuerna kommer att äga rum mellan veckorna 12 och 13, tid och plats för detta 

kommer vi tillsammans överens om när vi gör ett besök hos er klass vecka 11. 

Vill ni sedan ta del av den färdiga uppsatsen kommer den att finnas tillgänglig på 

Digitala vetenskapliga arkivet (www.diva-portal.org). Som tack för ert deltagande får ni 

ett presentkort från en klädbutik. Tack på förhand! 

 

Kontakta oss gärna vid ytterligare frågor: 

 

Matilda Aspevind    Linnea Liedbergius 

070 292 79 22    076 336 24 89 

matilda.aspevind@yahoo.se   linnea.liedbergius@gmail.com 

 

Handledare: 

Erika Björklund 

026-648935  

ebu@hig.se 

 

 

http://www.diva-portal.org/
mailto:matilda.aspevind@yahoo.se
mailto:linnea.liedbergius@gmail.com
mailto:ebu@hig.se


 

 
 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Tema 1: Användning av Facebook 

1.   Hur länge har du använt dig av Facebook? 

2.   Hur ofta loggar du in på Facebook? 

3.    Hur mycket tid uppskattar du att du spenderar på Facebook? 

4.   Berätta på vilket/vilka sätt du är aktiv som användare. (Till exempel; Läser bara andras 

inlägg, brukar ”gilla”/kommentera, brukar statusuppdatera/lägga upp bilder osv) 

5.   Vilken/vilka är det huvudsakliga skälen till att du använder dig av Facebook? 

6.  Är Facebook viktigt för dig? På vilket sätt? 

 

Tema 2: Statusuppdateringar på Facebook 

1.   Brukar du skriva statusuppdateringar? 

2.   Om ja, vad brukar dina statusuppdateringar handla om? Varför brukar du skriva om just 

dessa saker? 

3.   När brukar du statusuppdatera? Varför i dessa sammanhang? 

4.   Vad upplever du att man som användare bör statusuppdatera om? Varför då? 

5.   Finns det något du tycker att man inte bör statusuppdatera om? Om ja, kan du ge 

exempel? Varför tycker du dessa saker är opassande? 

 

Tema 3: Bilder på Facebook 

1.   Brukar du lägga upp bilder på Facebook och/eller Instagram? 

2.   Om ja, vad brukar bilderna visa som du lägger upp? Varför väljer du att lägga upp just 

dessa bilder? 

3.   När brukar du lägga upp bilder? Varför i dessa sammanhang? 

4.   Vad anser du att man som användare bör lägga upp bilder på? Varför då? 

5.   Finns det något du tycker att man inte bör lägga upp bilder på? Om ja, kan du ge 

exempel? Varför tycker du detta är opassande? 

 

Tema 4: Upplevelser/erfarenheter av kommentarer och ”likes” 

1.   Brukar du ”gilla” eller kommentera egna eller andras inlägg/statusuppdateringar/bilder? 

Om ja, vad brukar du vanligtvis ”gilla”/kommentera? Varför just dessa? Ge exempel. 

2.   Finns det gånger du inte väljer att ”gilla”/kommentera? Varför inte just dessa gånger? 

Ge exempel. 



 

 
 

3.   Hur känns det för dig att få kommentarer/likes på inlägg/statusuppdateringar/bilder? 

Varför känner du på detta sätt tror du?   

4.   Är det viktigt att andra ”gillar”/kommenterar dina inlägg/statusuppdateringar/bilder? 

Varför är detta viktigt? När är det viktigt att andra ”gillar” och kommenterar dina 

inlägg/statusuppdateringar/bilder? 

5.   Hur känns det för dig om du inte får kommentarer/likes på 

inlägg/statusuppdateringar/bilder? Varför känner du på detta sätt tror du? 

       

       Tema 5: Sociala regler på Facebook 

1. Berätta om vilken bild av dig själv som du vill förmedla på Facebook. 

2. Hur agerar du på Facebook för att uppfattas på detta sätt? 

3. Hur vill du inte uppfattas? Varför vill du inte uppfattas på detta sätt? 

4. Har det förekommit att du ångrat något inlägg/statusuppdatering som du sedan tagit 

bort? Om ja, vad var anledningen till att detta/dessa togs bort? Ge gärna exempel. 

5. Brukar du bli taggad på bilder? Hur känner du kring detta? Brukar du tagga andra 

vänner på Facebook? Om ja, vilka typer av bilder brukar du tagga?  

6. Har det förekommit att du taggat av dig från bilder eller bett andra ta bort bilder på dig? 

Varför just dessa bilder? 

 

Tema 6: Facebook och välbefinnande 

1.   Berätta om någon/eller några situationer på Facebook där du blivit glad (upprymd, 

“varm om hjärtat”). Vad var det som inträffade då? Varför kände du glädje i just 

denna/dessa situationer? 

2.   Händer det att du skriver/visar bilder på dina framgångar på Facebook? (Till exempel 

skriver att du lyckats bra på ett prov, tagit rekord i något, fått en välförtjänt semester, 

har renoverat hemma, fått nytt jobb, barnet äter/sover bra, barnet har börjat gå, att du 

fått komplimanger som du vill berätta om osv..) Om ja, ge några exempel på detta. (Om 

flera olika exempel, vilket/vilka är mest förekommande?) 

3.   Vad känner du när andra skriver om sina framgångar på Facebook? Ge exempel på olika 

situationer. (För intervjuaren: Om den bara svarar positivt, fråga om negativa känslor 

och viceversa). 

4.   Har det hänt att du upplevt dig sårad/tagit illa vid dig på Facebook? Om ja, ge exempel. 

(Till exempel av andras kommentarer, SU, bilder osv.). 

5.   Har det hänt att du upplevt dig stressad på Facebook? Om ja, ge exempel på specifika 

situationer. 



 

 
 

6.   Händer det att du jämför dig och ditt liv med andra personer på Facebook? Om ja, ge 

exempel på vad detta kan vara. Vilka jämförelser gör du? Hur upplever du detta? 

7.   Avslutningsvis: Hur upplever du att Facebook sammantaget påverkar ditt 

välbefinnande? (Positivt/negativt) 

 

Har du något ytterligare att tillägga? 

 

 


