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Abstract 
Titel: Är man inte som alla andra hamnar man lätt utanför - En kvalitativ studie om hur unga 

personer med psykisk ohälsa använder sig av Facebook 
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Termin: VT17 

  

Antal ord: 19 710 

  

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka hur unga personer som lever 

med psykisk ohälsa uppfattar sin användning av Facebook och hur de resonerar kring 

betydelsen av Facebook i deras vardag. Vi vill även belysa hur de uppfattar att de påverkas av 

samhällets krav kring ideal, normer och känslan av tillhörighet genom Facebook. 

  

●    Hur beskriver unga människor som lever med psykisk ohälsa sin användning av 

Facebook? 

●    På vilka sätt uppfattar unga människor att Facebook kan utgöra ett verktyg för 

tillhörighet och delaktighet för personer som lever med psykisk ohälsa? 

●    På vilka sätt uppfattar unga människor att de normer och ideal som förmedlas via 

Facebook utgör ett hinder för tillhörighet och delaktighet för personer som lever med 

psykisk ohälsa? 

  

Metod och material: Studien utgår ifrån en kvalitativ metod där det empiriska materialet 

samlades in genom 6 semistrukturerade intervjuer med unga personer med psykisk ohälsa. 

  

Huvudresultat: Studiens resultat visar att Facebook känns som en trygghet där 

Facebookgrupper ökar tillhörighetskänslan och används för att få tips och hjälpa andra i svåra 

situationer. Kraven att behöva leva upp till samhällets ideal kan påverka känslan av 

utanförskap. 

  

Nyckelord: Uses and gratification theory, Facebook, psykisk ohälsa, tillhörighet, normer, 

ideal, semistrukturerade intervjuer 

 

  

  



 

Förord 

Vi vill tacka våra respondenter som gjorde denna studie möjlig att utföra. Ni har delat med er 

av intressanta tankar och erfarenheter om hur det är att vara ung i dagens samhälle och 

samtidigt leva med psykisk ohälsa. Vi vill även tacka vår handledare Malin Hallén som har 

varit vår högra hand under arbetets gång och som har gett oss bra kritik och peppande ord 

under studiens gång. 

  

  

Caroline Andersson & Felicia Andersson, Halmstad 
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1. Inledning 
Vad gör jag just nu och vad gör alla mina vänner just nu? Skriver inlägg, delar artiklar och 

publicerar bilder. Facebook får en allt större roll i unga människors vardag och blir allt mer 

unga människors förstaval som kommunikationsverktyg (Dalsgaard, 2016). Det delas, gillas 

och publiceras hela tiden nya inlägg och bilder på Facebook där ens vardag visas upp. 

Facebook är idag det populäraste sociala nätverket bland svenskar. Majoriteten av 

Facebookanvändarna är 16-25 år, där 94 procent av åldersgruppen använder Facebook. 

Åldersgruppen anser att Facebook är viktigare än traditionella medier så som TV och 

dagstidningar när det kommer till informationsåtkomst (Davidsson & Findahl, 2016:47). 

Facebook ger användaren en möjlighet att finna samhörighet och gemenskap med andra 

användare samt en enkel möjlighet till att hålla kontakten med vänner och familj (Stronge et 

al, 2015). Användaren kan genom bland annat Facebookgrupper hitta andra som delar samma 

intressen och erfarenheter. Kommunikation med andra kring upplevelser och svårigheter i 

vardagen kan upplevas enklare via nätet än i verkligheten. Detta då det kan upplevas lättare 

att diskutera jobbiga situationer och känslor bakom en skärm än face to face. På Facebook 

visar många upp sin bästa sida och den sidan som de tror andra eftersträvar utefter samhällets 

ideal och normer. Men hur vill jag egentligen använda mig av Facebook och vad vill jag visa 

upp för andra? I dagens samhälle har kroppen och utseendet fått stor uppmärksamhet i 

medierna, där vackra individer sätter upp ett ideal om hur en ska se ut och vara. Detta visas 

ofta i form av bilder på vältränade kroppar som förmedlas via TV, film, internet och 

tidskrifter som sprids via sociala medier (Peterson, Tantleff-Dunn & Bedwell, 2006). Detta är 

en faktor som kan sätta press på individen som försöker uppnå de idealen som de sociala 

medierna presenterar. Pressen som skapas hos individen ökar risken för psykisk ohälsa. Wiik 

(2010:86–87) anser att dagens användande av sociala medier kan öka människors stress och i 

längden leda till psykisk ohälsa. 

 

Socialstyrelsen (2017) lyfter fram att psykisk ohälsa ökat de senaste åren. Kvinnor är den 

mest utsatta gruppen som upplever besvär med stress, sömnbesvär och ångest. 54 procent av 

kvinnor i åldern 16-29 upplever någon form av ångest, jämfört med 33 procent av männen i 

samma ålder. Besvär av en svår ångest är vanligast i åldern 16-29. Även depression är en 

vanligare diagnos bland kvinnor än män. Dessutom tillägger statliga myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2016) att symtom som oro och ångest i åldrarna 16-24 

ökat med 8,5 procent mellan år 2008 och år 2015. 

 

Vi har ambitionen att med uppsatsen öka kunskapen om relationen mellan psykisk ohälsa och 

sociala medier, i syfte att bidra till kunskapen inom medie- och kommunikationsvetenskapliga 

ämnesområdet. 

 

1.1 Problemområde 
Utifrån ovanstående inledning tar denna studie utgångspunkt i hur unga personer med psykisk 

ohälsa använder sig av sociala medier, fokuserat på Facebook, och vad de uttrycker att 
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Facebook betyder för dem och deras vardag. Studien kommer även undersöka om Facebook 

kan ses som en arena för social tillhörighet för unga personer med psykisk ohälsa samt deras 

syn på ideal och normer och hur dessa kan upprätthållas eller utmanas genom Facebook. 

Samhället har olika normer, ideal och sociala identiteter som människan ständigt måste leva 

upp till. Många människor försöker leva upp till samhällets ideal genom att till exempel ha 

rätt typ av vänner på Facebook och publicera rätt typ av bild. Känslan av att behöva leva upp 

till samhällets ideal och normer finns hos alla människor, det finns en känsla av att vilja 

tillhöra något (Wiik, 2010:86–87). 

 

Sociala nätverk har funnits så länge människan har existerat, det har alltid funnits någon form 

av kommunikation (van Dijk, 2012:25). Människor spenderar mer tid idag än någonsin vid 

internet och sociala medier vilket gör det till ett intressant ämne att studera. Vi är intresserade 

av att studera hur Facebook fungerar som ett kommunikationsverktyg i dagens samhälle med 

fokus på unga personer med psykisk ohälsa, då det bland annat utifrån Socialstyrelsens (2017) 

uppgifter ovan blir allt vanligare idag att personer får en diagnos inom psykisk ohälsa. Van 

Dijk (2012:257) förklarar att onlinegrupper, grupper på internet, kan ge problem med 

kommunikationen då svar och respons kan dröja. Det ger ett ökat problem med samordningen 

mellan deltagarna och diskussionerna som sker. Ofta ger en direktkontakt en större 

delaktighet för deltagarna och det kan bli problem i bristen på icke-verbala signaler så som 

kroppsrörelser från deltagarna. Direkt feedback försvinner till viss del i konversationer som 

sker online. Utifrån van Dijks teorier ovan blir det intressant att se hur unga människor med 

psykisk ohälsa förhåller sig till användningen av Facebook. 

 

Strömbäck (2014:46) talar om makten att påverka människor medvetet eller omedvetet via en 

position. Han beskriver att när makten är knuten till en viss person påverkas andra människor 

genom att de ser upp till den maktutövande individen. Det handlar bland annat om 

opinionsbildning inom olika områden, allt från politik till mode, musik eller film. Varje 

Facebookanvändare sitter på en makt om vad som ska publiceras och på så sätt utövas en 

form av makt bland annat genom sina bilder och delningar. Individen kan bli påverkad av 

andra individer i den utsträckningen att sträva efter en tillhörighet att vara likadan som andra, 

vi syftar då bland annat på mode, träning och en livsstil som eftersträvas genom andras 

inlägg. Idealen och normerna som Facebookanvändarna sprider kan bli ett problem för den 

enskilde användaren och kan ge negativ påverkan. Stressen kan öka hos användaren genom en 

känsla av att behöva leva upp till krav och sträva efter en tillhörighet med andra användare. 

Vi ser Facebook som ett kraftfullt verktyg där makten att påverka andra individer också kan 

utövas på fel sätt. Via Facebook målas en bild upp om hur någonting bör vara eller hur en ska 

vara för att uppnå en gemenskap. 

 

Det sprids dagligen mängder av information via Facebook, vilket Strömbäck (2014:79) 

påpekar genom att nämna att individen idag får ett stort flöde av information. Människan 

lever i ett informationssamhälle, där information snabbt sprids och har en stor utsträckning av 

mottagare. Strömbäck påpekar att informationen som sprids kan vara felaktig och 

missvisande och att en känsla av att vara informerad inte behöver betyda att en egentligen är 
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informerad då all information inte reflekteras. Liknande tanke har Gauntlett (2008:2-3) som 

menar att det blir allt mer omöjligt för människan att fånga upp och reflektera all information 

som finns i medierna. 

 

1.2 Avgränsning 
Vi valde att avgränsa oss till att undersöka användningen av sociala medier, vi har därmed 

valt bort medier så som TV, radio och tidningar. Vi är intresserade av den framväxande 

sociala medians roll i vardagslivet hos unga personer med psykisk ohälsa, och hur de väljer 

att använda sociala medier. Med åren har det grundats många olika sociala medier och 

nätverk. Vi har valt att avgränsa oss till Facebook som social media då det är världens största 

online-community.  I december 2016 noterades 1,86 miljarder aktiva användare varje månad 

världen runt (Facebook 1, 2017), vilket i mars 2017 ökat till 1,94 miljarder användare 

(Facebook 2, 2017). Facebook kommer främst avgränsas till publicerade inlägg och 

Facebookgrupper i studien och kommer handla om upplevelserna kring detta. 

 

Benämningen “unga människor med psykisk ohälsa” kommer i denna studie att innebära 

åldersgruppen 18-25 år som har en diagnos inom psykisk ohälsa. Facebook är även det sociala 

nätverk som är vanligast bland målgruppen 18-24 år (Sullivan, 2013:118), vilket gör att det är 

ett bra val av fokus för denna studie då målgruppen för respondenterna är 18-25 år. 

 

Vi har valt att inte avgränsa oss till något specifikt genus. Valet att ta med både män och 

kvinnor i studien grundas i dels för att Vilhelmsson (2011:114) nämner ett flertal studier som 

visar att psykisk ohälsa kan tolkas olika beroende på genus och dels då vi använde oss av 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval i studien där vi godkände samtliga deltagare vi fick 

kontakt med. Studien kommer inte skilja på män och kvinnor och vi kommer därför använda 

oss av hen som pronomen. 

 

Enligt vårdguiden 1177 (2017) finns det 28 olika diagnoser av psykisk ohälsa. Av dessa valde 

vi ut fem stycken diagnoser att fokusera på. Vi valde att avgränsa oss till ADHD, bipolär 

sjukdom, depression, paniksyndrom och social ångest. Diagnoserna valdes av bekvämlighet 

efter att vi fått kontakt med vår första respondent då vi ansåg att vi enkelt skulle hitta möjliga 

respondenter med dessa diagnoser till våra intervjuer. Diagnoserna kommer beskrivas 

kortfattat i 1.4 Bakgrund. 

 

1.3 Bakgrund psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa är ett brett och innehållsrikt begrepp som bland annat inkluderar psykiska 

störningar och sjukdomar. Diagnoserna upplevs som en störning på det psykiska 

välbefinnandet och kan till viss del störa och påverka personens vardagsliv. Individen kan 

uppleva obehag som oro, stress och sömnproblem (Eriksson, 2006). Vilhelmsson (2011:112–

113) påpekar att världshälsoorganisationen WHO ser belägg för att depression som diagnos 

kommer vara en av de vanligaste sjukdomsdiagnoserna i utvecklade länder år 2020 och då 

vara vanligare än till exempel infektioner i nedre luftvägarna och diarrésjukdomar.  Vi har 
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valt att presentera diagnoserna för att läsaren ska få en bättre inblick i våra respondenter, 

deras agerande och upplevelser, samt för att kunna ge en tydlig bild av vad varje diagnos 

innebär och hur människor kan reagera med de olika diagnoserna. Valet av diagnoserna 

gjordes utifrån de diagnoserna som respondenterna som vi fick tillgång hade. Här nedan 

presenteras innebörden av de fem valda diagnoserna inom psykisk ohälsa som respondenterna 

har i denna studie: 

 

Depression: Melankolisk depression och Atypisk depression är två typer av depression, de 

definieras av vilket symtom som dominerar. Melankolisk depression innebär att depressionen 

är djup och inte direkt påverkbar av omgivningen. Individer med denna typ av depression 

känner ingen glädje, engagemang eller skuldkänslor. Vanligast är att individen drabbas av sin 

depression på morgonen. Atypisk depression är mer vanligt i tonåren och stämningsläget 

påverkas mer av omgivningen. Sömnbehovet och aptiten är större än vanligt. Den vanligaste 

symtomen är trötthet och en känsla av att inte orka lyfta exempelvis armen, det finns även en 

rädsla av att bli avvisad (Gillberg et. al 2015:265–266). 

 

Social ångest: Innebär att individen utmärks av rädsla för alla sociala situationer där 

individen kan granskas av omgivningen och av utomstående. Det förekommer oftast hos de 

individer som har autism, selektiv mutism eller Fragilt-X-syndrom men även hos andra 

individer. Känslor som uppkommer i samband med social ångest är rädsla, ångest och 

undvikande, vilket vanligtvis håller i sig under en period av 6 månader eller längre (Gillberg 

et. al 2015:253, 255). 

 

Paniksyndrom: Vanliga symtom är hjärtklappning, svettningar, darrningar, yrsel, känslan av 

att vara galen och dödsångest. Tillståndet är vanligt från sena tonåren och upp i åldrarna 

(Gillberg et. al 2015:256). 

 

ADHD: Individen har koncentrationssvårigheter och är överaktiv, det beror delvis på en 

hjärnskada eller olika slag av hjärnfunktionsstörningar. Individer med ADHD kan även vara 

impulsiva i sina handlingar. Det är en vanlig diagnos då ungefär var tjugonde individ har 

ADHD (Gillberg et. al 2015:152–154). 

 

Bipolär sjukdom: Bipolär innebär att man har ett beteende som är växlande. Den som lider 

av bipolär sjukdom pendlar mellan att vara depressiv och manisk till att däremellan vara i 

fasen för att vara frisk. Bipolär sjukdom delas in i fyra undergrupper: BP I, BP II, Cyklotymi 

och Andra specificerade bipolära och relaterade störningar. BP I innebär ett maniskt 

beteende i perioder utan indikationer på depression. Vid BP II däremot krävs både depressiva 

och hypomana perioder. Vid diagnos av Cyklotymi så innebär det minst ett år av växlande 

perioder med både depressiva och hypomana symtom. Andra specificerade bipolär och 

relaterade störningar menas med att sjukdomsbilden är av bipolär karaktär, men har ett 

symtom för få eller korta perioder (Gillberg et. al 2015:282–283). 
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1.4 Syfte 
Syftet med studien är att bidra med kunskaper om hur unga personer som lever med psykisk 

ohälsa beskriver sin användning av Facebook och hur de resonerar kring betydelsen av 

Facebook i deras vardag. Vi vill även belysa hur de beskriver att de påverkas av samhällets 

krav kring ideal, normer och känslan av tillhörighet genom Facebook. 

 

1.5 Frågeställningar 
● Hur beskriver unga människor som lever med psykisk ohälsa sin användning av 

Facebook? 

● På vilka sätt uppfattar unga människor att Facebook kan utgöra ett verktyg för 

tillhörighet och delaktighet för personer som lever med psykisk ohälsa? 

● På vilka sätt uppfattar unga människor att de normer och ideal som förmedlas via 

Facebook utgör ett hinder för tillhörighet och delaktighet för personer som lever med 

psykisk ohälsa? 
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2. Teori och tidigare forskning 
I denna del kommer vi beskriva våra val av teorier för studien samt gå igenom tidigare 

forskning på området kring sociala medier, Facebook och psykisk ohälsa. 

  

2.1 Teori 
Studien grundar sig i tre teorier. Den övergripande teorin, vilken kommer vara den teori som 

kommer lägga grunden för studiens övriga teorier, är Uses and Gratification theory som på 

svenska heter användarmodellen. Denna teori kommer hädanefter förkortas U&G. Sedan 

kommer teorierna om känslan om tillhörighet samt ideal och normer läggas mot varandra i 

studien, där det kommer handla om betydelsen för användaren. 

 

2.1.1 Människan som användare av medier 

U&G är en teori som handlar om att beskriva och förklara varför och hur människor använder 

sig av ett visst medium. Tidigt under 1940-talet gjorde Lazarsfeld en av de första studierna 

inom U&G. Studien handlade om hur radiolyssnare motiverades av att delta i ett 

radioprogram innehållande en frågetävling. Undersökningen gav belägg på att lyssnarna 

kunde kategoriseras utifrån fyra olika anledningar av motivationen; tävling, utbildning, 

självbedömning och sportslig medverkan, vilket senare kunde appliceras på fler studier 

(Rubin, 2009:149). Teorin har tillämpats såväl på massmedier som på kommunikation mellan 

människor, detta gäller allt från TV till sociala medier. U&G syftar till att belysa hur 

användaren väljer medium utifrån de mål användaren vill uppnå. De mål som användaren 

strävar efter kan vara av social, kognitiv, hedonistisk eller av personlig karaktär (LaRose, 

Mastro & Eastin, 2001, Meng-Hsiang et al., 2015). LaRose et al. (2001) påpekar att U&G har 

blivit en av de vanligaste teorierna inom kommunikationsstudier för att kunna förklara 

användningen av medier och förstå internetanvändning. 

 

U&G fokuserar på hur och varför personer använder sig av olika medier. Teorin i sig 

fokuserar på engagemanget och kreativiteten hos användaren samt vilka beslut som görs i 

samband med användandet. Det är utifrån teorin intressant att se på vilken betydelse 

användaren får av att använda ett valt medium. Dessutom ger det möjligheten för användaren 

att själv välja medium som passar användarens behov för det specifika tillfället. Studier inom 

U&G är ofta baserade på användarens aktivitet vilket innebär att studierna är fokuserade på 

att belysa varför personer gör som de gör. U&G innebär att den sociala miljön är viktig för 

personen. Individen kan välja något bara för att det uppskattas av andra, vilket innefattar att 

en själv inte alltid har lika stort intresse för det valda jämfört med andra (Sullivan, 2013:108, 

113). Teorin syftar till att publiken själv tar initiativ när det gäller val av medium. Förståelsen 

av mediernas påverkan på användaren kan tolkas först när själva användaren går att förstå. 

Tolkningen och förståelsen görs utifrån användarens individuella intressen, förväntningar och 

behov men även utifrån användarens bakgrund. Kritik som riktats mot U&G modellen är 

bland annat att människor har ett omedvetet själsliv och att de oftast handlar på irrationell och 

svårmotiverat sätt. Val av medium kan endast göras utifrån det utbud  individen känner till 

och individen kan gå miste om annat utbud när val görs (Gripsrud, 2011:72).  
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Meng-Hsiang et al. (2015) har studerat hur U&G kan användas för att förklara hur personer 

använder sig av sociala medier. De antar att människor använder sig av sociala medier utifrån 

fyra motivationsfaktorer; underhållning, socialisering, informationssökande samt 

självexponering. De utförde en enkätundersökning med 296 Facebookanvändare från Taiwan 

som visade att samtliga motivationsfaktorer gav en positiv inverkan när det kom till 

användningen av sociala medier. Det framgick även att en positiv uppfattning av människors 

interaktion med andra människogrupper ledde till ökad användning av sociala medier. 

 

Sullivan nämner Katz, Blumler och Gurevitch (2013:113) som forskare inom U&G där de 

tillsammans visar fem grundläggande faktorer för att kunna studera den befintliga 

användningen. Det handlar om att användaren ska vara aktiv och att medierna är en viktig del 

för individen. Det handlar även om att användaren väljer den typ av medium som passar bäst 

för en själv och för det specifika behovet. Dessutom är det viktigt att kunna förstå att medier 

konkurrerar med varandra då de kan ge användaren olika tillfredställelser beroende på 

användarens specifika behov. Användaren är väl medveten om sina individuella behov och 

utläser mediernas behov för dem. Forskare inom U&G dömer inte personer utifrån deras val 

av medier, utan försöker istället förstå användarens val. Rubin (2009:148–149) nämner Katz 

som påpekade att medierna har svårt att påverka publiken om inte publiken själv har 

användning av det valda medium då publiken väljer vad de vill höra. 

 

2.1.2 Tillhörighet 

Maslow (1987:15, 20–21) förklarar människans motivation till olika val utifrån en 

behovstrappa som innehåller fem olika behov som driver människan framåt. Behoven är till 

för att nå tillfredsställelse och självförverkligande. Ett av de fem behoven handlar om 

människans önskan till en tillhörighet till en grupp och känna sig socialt tillräcklig och 

kärleksfull. Det är viktigt att människan i samband med detta både ger och får. När människan 

känner sig otillfredsställd söker människan sig till olika typer av grupper och i sitt mål till att 

bli tillfredsställd gör människan allt för att nå en grupp. Enligt Baumeister och Leary (1995) 

kan människan känna ett behov av att få kontakt och skapa stabila och värdefulla relationer 

med andra. När människan inte får någon respons på sin önskan om en tillhörighet skapas 

känslor som social isolering, utanförskap och ensamhet. Baumeister och Leary (ibid. 1995) 

anser att människans behov av tillhörighet är större än människans behov av social kontakt. 

 

Känslan av att känna tillhörighet är ett mänskligt beteende. Beteendet kan visas genom olika 

processer och känslor, men även via ett kognitivt sätt från människan. Behovet av 

tillhörigheten kan sedan sättas samman med människans känslor. Positiva känslor som lycka 

eller glädje och negativa känslor som osäkerhet, ångest eller depression. De negativa 

känslorna tillsammans med att inte känna en känsla av tillhörighet kan leda till en ökad 

psykisk ohälsa (Kelly, 2001). Maslow (1968) menar till och med att en människa som saknar 

en tillhörighet lättare kan drabbas av känslomässiga sammanbrott. 
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Erikson (1968) hävdar att identiteten hos en person handlar om att utveckla olika känslor och 

skapa en tillhörighet med andra människor. Han delar in människans identitet utifrån två 

benämningar, så kallade processer. Den första processen kallas för intrapersonell identitet och 

handlar om att människan utvecklar känslor av tillhörighet genom en interaktion med andra 

människor. Processen pågår och utvecklas under hela livet. Människan försöker ständigt 

separera sin egen identitet från andra människors identitet. Den andra processen kallas för 

interpersonell och handlar om den känsla av tillhörighet som skapas i samband med en social 

bekräftelse av andra människor. Stets och Burke (2000) påpekar att identiteten hos en 

människa har två centrala funktioner, att göra och att vara. De båda synsätten är lika viktiga 

för människan och handlar om människans identitet utifrån hur människan fungerar i grupp 

och vilken roll människan har i gruppen. 

 

Det är viktigt för människan att tillhöra nätverk. Engdahl och Larsson (2011:153–154) 

beskriver nätverkets roll för människan utifrån ett flertal forskare, bland andra Borell och 

Johansson samt Degenne och Forsé. Utifrån dessa forskares antaganden menar Engdahl och 

Larsson att fokus ligger på relationen mellan aktörerna i nätverket, och inte på aktörernas 

egenskaper i samband med nätverket. Enligt teoretikerna är det mindre viktigt att förstå 

användarens värde och normsystem, det blir istället ett större fokus på att skapa relationer 

över olika nätverk där relationerna sedan kommer påverka erfarenheter och handlingar. 

Engdahl och Larsson (2011:153-154) belyser utifrån studier av Aresik-Ram och Elf samt 

Walker att sociala nätverk i olika former ger trygghet, närhet och kärlek. Sociala nätverk ger 

människan ett bättre välmående och socialt stöd i vardagen som bland annat innebär 

möjligheten att få tips i olika situationer eller en uppmuntran till att förändra något.  

 

Medier skapar olika gemenskaper för människan och i en tidig studie kring sociala medier 

nämner Castells (2001:14, 125) hur internet skulle kunna skapa nya former av gemenskaper, 

sociala relationer och tillhörigheter. I samband med att direktkommunikationen ersattes med 

kontakt via sociala medier blev det lättare för människan att uttrycka sig till andra. Detta 

synsätt på internet och människans användning av internet är aktuellt även idag, till exempel 

nämner Dalsgaard (2016) och van Dijk (2012: 1-2) att sociala medier har blivit en stor del av 

människors vardag. Sociala medier blir en arena för människan att finna likasinnade och det 

skapar ett kollektiv mellan individer. Medierna kan skapa en stark gemenskap mellan 

deltagarna att en stark fasad skapas dem emellan. Den starka fasaden visar på att individens 

kollektiva identitet och personliga identitet har en stark sammankoppling vid vissa situationer 

(Gripsrud, 2011:21–22). Morley och Robins (1995:72) belyser vikten att ständigt underhålla 

den kollektiva identiteten genom att se på individens olika territorier, gränser och principer 

gällande vem som ska inkluderas och exkluderas i grupptillhörigheten. De menar att 

människan ser sig ofta som en fri individ men som är behov av kollektiva sammanhang. De 

syftar på att en sammanhållning i den kollektiva identiteten med andra upprätthålls genom 

gemensamma minnen av traditioner som uppstår i gemenskapen. Det ger en utökad känsla av 

gemenskap då det visar på ett gemensamt förflutet. Dessutom nämner Gauntlett (2008:272–

273) att sociala medierna blir en arena för individen att både visa sig som en fri individ men 

samtidigt som en del av ett kollektiv. De sociala nätverken erbjuder stora möjligheter och en 
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stor mångfald. Sociala medier blir en arena för människan att kunna dela, publicera och 

interagera med andra. Gauntlett (2008:113) menar att sociala medier kan ses som en arena 

som ger människan en möjlighet att verka utanför det verkliga livets ramar då det blir en icke 

tids-och rumsbestämd arena för användaren. 

 

2.1.3 Samhällets ideal och normer och människans livsstil 

Normer handlar om de olika regler och mönster som människan möter i samhället och som. 

människan rättar sig efter, jämför sig och mäter sig med för att passa in med andra i 

samhället. Det kan handla om specifika grupper av människor i samhället som anses vara 

högre rankade och bättre än andra grupper vilket bidrar till att människan eftersträvar att 

tillhöra denna grupp. Människan söker sig även ibland till en högre status i den nuvarande 

gruppen (Ambjörnsson, 2004:28–29). Företeelser gällande människans och samhällets normer 

kan handla om vilka förhållanden som bör råda i samhället, vad det goda i livet är eller hur 

företeelser av olika slag ska kunna uppnås. Frågor kring detta kan handla om hur människan 

bör handla och hur samhället bör utformas. Kritik mot olika normer handlar till stor del om 

samhällsförhållanden som ifrågasätter den eftertraktade åtskillnaden mellan fakta och 

värderingar. Vilken till stor del handlar om vad något är och vad något bör vara. Världen 

studeras därmed utifrån olika slutsatser som dras av människan och är oberoende av de 

värderingar som människan har av världen (Engdahl & Larsson, 2011:17–18). 

 

Gripsrud (2011:108) beskriver begreppet livsstil utifrån Webers tankar som ett samband 

mellan olika objektiva samhällsvillkor och människans egna subjektiva förståelse av en viss 

situation. Livsstil förknippas ofta med människans ytliga konsumtion, men Giddens 

(1999:101–103) beskriver livsstil som en grundläggande del av människans vardag som 

utgörs av flera val. Livsstil handlar bland annat om människans val som handlar om hur en 

ska leva och kan bland annat handla om val angående kläder, matvanor eller umgängesmiljö. 

När val görs byggs livsstilen på hos människan och kedjar samman nya val med gamla val 

och skapar ett mönster för en ontologisk trygghet som skapas av rutiner i vardagen. De val 

som görs för att forma livsstilen kan antingen vara baserade på egna val, ett grupptryck eller 

utifrån synen på förebilder. Engdahl och Larsson (2011:110-113) nämner stigmatisering som 

ytterligare ett begrepp i samband med människans ideal och livsstil. Begreppet behandlar 

människor som av någon anledning känner sig utanför eller ifrågasatta i samhället, de kan 

även ha problem med att hantera vanliga gemensamma situationer. Det är ett resultat av 

andras värderingar av någon eller något och kan handla om allt från något avvikande till något 

stötande, störande eller hotande mot det normala. Det blir en fråga om normer och moraliska 

riktlinjer i samhället. 

 

Begreppen ovan kan även på ett sätt kopplas till människans självkänsla som Lindwall 

(2011:30–31) beskriver. Utifrån tidigare forskning och forskare på ämnet definierar han 

självkänslan utifrån tre perspektiv; global självkänsla, känslor av självvärde samt 

självutvärdering och självuppfattning. Den globala självkänslan utgår ifrån en relativt stabil 

bild som individen ser sig själv genom. Den handlar om individens egna tankar om sig själv 

och de val som görs. Den känslomässiga delen kommer fram i situationer där självkänslan 
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sviktar eller höjs och kan handla om att bli dömd eller förödmjukad eller att få beröm och 

känna sig stolt. Det sista perspektivet handlar om att en utvärderar sig själv och besvarar 

frågor likt Är jag nöjd med mig själv överlag? vilket handlar om att en ser över sina 

kompetenser. Perspektivet handlar om att individen ser sig själv utifrån specifika situationer 

och ger en bedömning. 

 

2.1.4 Teoridiskussion 

Utifrån de grundläggande antaganden för U&G ser vi att det är en teori som passar för vår 

studies syfte. Genom att se på hur och varför användaren använder sig av Facebook använder 

vi flera av de steg som nämns ovan. U&G kommer besvara frågeställningen om hur 

respondenterna använder Facebook. Teorin om tillhörighet kommer vara användbar för att 

kunna besvara frågeställningen om hur respondenterna uppfattar tillhörigheten i samband med 

sin Facebookanvändning, samt i samband med att respondenternas uppfattning och syn på 

Facebookgrupper tas upp. Teorierna om normer, ideal och livsstil kommer vara användbara i 

studien genom undersökningen av Facebooks betydelse för respondenterna samt deras syn på 

andra användare. Teorierna används i syfte till att besvara frågeställningen om hur 

respondenterna uppfattar samhällets ideal.  

 

2.2 Tidigare forskning om sociala medier och psykisk ohälsa 
Medie- och kommunikationsvetenskapen intresserar sig för studier kring personers 

användning av sociala medier, Facebook och betydelser för användaren av medierna. Studiens 

medie- och kommunikationsvetenskapliga perspektiv handlar om att förstå och belysa 

individens användning av Facebook hos unga personer som lever med psykisk ohälsa. 

 

2.2.1 Användningen av sociala medier 

Lukes (2010) menar att online networking har blivit ett av de främsta sätten för ungdomar att 

kommunicera på. Lukes menar att detta kan ses som en kulturell norm som ändrar personers 

sätt att tänka angående kommunikation. Studien visar att det skett en förändring av 

kommunikationen och att användningen av sociala medier har ökat de senaste åren. 

Facebookgrupper baserade på någon form av hälsa- och sjukvårdshjälp är en av de vanligaste 

kategorierna av samtliga Facebookgrupper. Detta stärks genom Kashani, Burwash och 

Hamiltons (2010) studie där de ger förslag på flera grupper inom kategorin. Grupperna finns 

bland annat för att göra det lättare för varandra att hitta likasinnade och för att kunna dela 

erfarenheter och hjälpa varandra i vardagsproblem och situationer. 

 

Forskning visar att alla som är i behov av psykologisk hjälp inte tar hjälp från ett 

rådgivningscentrum. Många väljer istället att uttrycka sina tankar och känslor via sociala 

medier som exempelvis Facebook. Seidel, Ethan och Basch (2013) undersökte 200 studenters 

statusuppdateringar där det framkom att 25 procent av studenterna visade inlägg med symtom 

av depression. I studien framkommer det att sociala medier redan idag används av 

rådgivningscentrum för psykisk ohälsa, de sociala medierna används till att kunna ge olika 

sorters utbildningar om bland annat depression. Genom användningen av sociala medier når 
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rådgivningscentrum personer med psykisk ohälsa och kan samtidigt länka vidare till sin 

webbsida för mer information och hjälp. 

  

2.2.2 Sociala mediers betydelser i relation till psykisk ohälsa 

I Pantics studie (2014) går det att läsa om negativa aspekter som kommer i samband med de 

sociala medierna. Studien visar belägg på att den ökade användningen av sociala medier även 

ökar människors ohälsa där bland annat symtomen depression och en sämre självkänsla ökar. 

Pantics nämner Kraut et al. som redan år 1998 genomförde en studie om effekterna av 

internetanvändning. Studien visade att den nya tekniken kunde ge en effekt som påverkade 

människors sociala relationer i verkliga livet. Ju mer aktiv människan blev på internet, desto 

sämre kunde kommunikationen med familj och vänner bli. I slutändan kan ett sådant beteende 

ge en ökad depression och en oönskad ensamhet. 

 

Forskning från Statens medieråd (2015) visar belägg för att användandet av sociala medier 

kan öka stressen då människor upplever för mycket information. Det gäller ständigt att vara 

uppdaterad och bli bekräftad, vilket gör att krav och förväntningar från andra ökar på en. 

Även Wiik (2010:86–87) ser sociala medier som en bidragande faktor till psykisk ohälsa och 

att ett liv baserat på sociala medier kan öka stressen där individen kan känna ett behov av att 

behöva leva upp till samhällets ideal. Ungdomar försöker leva upp till olika sociala 

identiteter, vilket bland annat innebär antalet vänner på Facebook och betydelsen av att ha rätt 

vänner på Facebook. Dessutom visar von Feilitzen, Findahl och Dunkel (2011:8) att en av 

fem unga personer upplever obehag på internet i Sverige vilket i längden kan leda till stress 

och depression. 

 

Lindwall (2011:146–151) påpekar att människan värderar vissa delar av sig själv mer och vill 

framhäva det framför det negativa. Den riktiga självbilden av en själv kan förändras då 

människan ofta väljer att visa en positiv bild av sig själv, detta gäller så väl i verkliga livet 

som via sociala medier där det är lättare att visa upp en uppdiktad självbild. Ens självbild 

handlar om hur en vill bli uppfattad av andra. Det handlar med andra ord både om hur 

individer uppfattar sig själva men även hur andra individer uppfattar en och individer kan 

bygga upp en bild av sig själv för att bli uppfattad på ett visst sätt. Sociala medier ger 

individen därmed en möjlighet att visa upp den önskade bilden för andra. Individen visar vad 

en vill visa vilket ofta handlar om att visa sig attraktiv och kompetent. Det kan skapas en 

psykisk ohälsa hos en människa genom att framstå som någon annan i en specifik kontext. En 

liknande tes har Gillberg (2014:35) som beskriver de sociala medierna som en plats som 

sätter krav på individen. Kraven handlar om att ständigt vara interaktiv och tillgänglig, 

samtidigt som det handlar om krav om att vara personlig i sin självpresentation. 

 

Piscator och Nyströms (2007) studie visar belägg för att ångest, stress och problem med 

öppna platser kan leda till att personer drar sig tillbaka från att umgås med andra. Genom 

detta slipper individen att känna sig utpekad och uttittad. Vanligtvis varar tillbakadragandet i 

några dagar, men kan handla allt ifrån några timmar till månader. Respondenterna i deras 

studie menade att tillbakadragandet gav ett skydd från omvärlden. Det kunde kännas som en 
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lättnad att komma bort från vänner som kunde kännas påträngande och öka stressen för 

individen samt när individen upplevde problem med att ta plats hos andra. Dessutom visade 

studien av Piscator och Nyström (2007) att det kunde upplevas som jobbigt att behöva leva 

upp till omgivningens krav och ideal. Det kunde lätt leda till en känsla av utanförskap och en 

ökad osäkerhet. Studien visade även att det ibland kunde kännas bättre att dra sig tillbaka ett 

tag istället för att be om hjälp och verka dum. 

 

2.2.3 Betydelsen av att använda sig av Facebook 

Facebook är världens största community och där finns en stor känsla av tillhörighet för 

medlemmarna. Majoriteten av Facebookmedlemmarna finner en känsla av tillhörighet genom 

att vara med i en Facebookgrupp (Ross et al., 2009). Forskning visar att Facebook både kan 

skapa negativa och positiva effekter på människan. En studie av Kross et al. (2013) visar 

belägg på att människan mår sämre när Facebook används för mycket. Studien gick ut på att 

skicka meddelanden till utvalda personer fem gånger om dagen under två veckor för att se hur 

personerna reagerade. Det visade sig att flera av personerna mådde sämre vid studiens slut, 

när de varit inne på Facebook och sedan fått ett meddelande. Till skillnad från detta visar en 

studie av Ellison, Steinfeld och Lamped (2007) att en ökad användning av Facebook kan 

skapa positiva effekter hos människan. Den positiva effekten innebar att människan kände ett 

större socialt kapital genom sin användning av Facebook. Studien visade ett ökat socialt 

kapital hos deltagarna då de kunde hålla kontakten med vänner och familj via Facebook. 

Studien visade även resultat på att personer med låg självkänsla och ett sämre psykiskt 

välbefinnande med fördel använde sig av Facebook i syfte att interagera med andra. 

 

En annan studie kring betydelsen av användandet av Facebook är utförd av Tobin et al. 

(2015). I studien delades Facebookanvändarna in i två olika grupper, en grupp där personerna 

fick dela information på Facebook och en grupp som inte fick dela information på Facebook 

under 48 timmar. Resultatet visade att personerna som inte delade någon information fick en 

lägre känsla av tillhörighet till andra användare än de personer som fick dela information. I 

sin studie ville Tobin et al. också se om betydelsen skiljde sig åt om de deltagande personerna 

fick feedback på Facebook eller inte. Resultat för detta blev att personerna som inte fick 

någon feedback fick en lägre känsla av tillhörighet och en sämre självkänsla efter 48 timmar. 

Detta visar att personer som är mer delaktiga i att publicera och få feedback på Facebook har 

en större känsla av att vilja tillhöra något speciellt. Facebookanvändarens känsla av 

tillhörighet kan kännas hotad när personen i fråga inte får någon respons på sina publicerade 

inlägg. Självkänslan kan minska och en känsla av utanförskap kan växa fram. 

 

Individens deltagande på sociala medier är en del av individens identitet. Det blir ett sätt att 

nätverka med andra individer, oberoende av tid och rum, och kan vara att föredra för personer 

som av någon anledning har problem med att ta kontakt med personer på fysiska platser. Det 

kan med andra ord hjälpa personer med bland annat ångest eller låg självkänsla att nätverka 

med andra och trots sina svårigheter få en möjlighet att uttrycka sig (Forest & Wood, 2012). I 

en studie av Valkenburg, Jochen och Schouten (2006) framkommer det att feedback påverkar 

självkänslan och välbefinnandet hos användarna positivt. Manovich (2009) är ytterligare en 
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som påpekar att feedback är viktigt. Han menar att individen ofta känner att det är viktigare 

med den uppmärksamhet som feedbacken ger än vad innehållet av uppmärksamheten faktiskt 

står för. Det framkommer även att detta gäller för positiv feedback och att negativ feedback 

ger något helt annat att tänka på för individen. 

 

Sullivan (2013:118–120) nämner en studie av Bumgarner från år 2007 som handlar om 

personers motivation till att använda Facebook. Totalt var det 1049 studenter som deltog i 

studien och besvarade frågor om vad de använde Facebook till, hur de använde sig av 

Facebook och varför de använde Facebook. Många av deltagarna svarade att de använde 

Facebook mycket för att spendera tid, för att de var intresserade av vad andra gjorde och för 

att själv visa upp sig och sin identitet. Facebook kunde även användas till att jämföra sig med 

andra, hålla koll på andra och för att känna en tillhörighet med andra. Dessutom var det vissa 

som svarade att de använde Facebook för att alla andra gjorde det och för att en inte ville 

hamna utanför på grund av valet att inte använda Facebook 
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3. Metod och Material 
I denna del kommer vi att motivera vårt metodval och urval, samt redogöra för hur vi har gått 

tillväga för att utföra vår empiriska undersökning. 

 

3.1 Kvalitativ metod 
För att uppnå ett resultat för vårt syfte och frågeställningar har vi valt att använda oss av en 

kvalitativ metod. Bryman (2011:341) förtydligar vikten av att välja ett passande metodval 

utefter sina frågeställningar. Vi har valt att undersöka hur unga personer med psykisk ohälsa 

använder sig av Facebook och hur respondenterna beskriver Facebooks betydelse i deras 

vardagsliv samt hur Facebook kan ses som ett kommunikativt verktyg. Utifrån detta anser vi 

att en kvalitativ metod passar bäst för vår studie då vi även har valt att få empiriskt material 

genom semistrukturerade intervjuer. 

 

En kvalitativ metod utgår ifrån en granskning av ett antal valda likartade komponenter. Detta 

förklaras sedan i en studie där insamlat empiriskt material från de olika komponenterna visar 

ett resultat (Denscombe, 2009:319–323). Den kvalitativa metoden lägger sitt fokus på orden i 

den insamlade empirin och i analysen. Den kvalitativa metoden kan därmed ses som en mer 

djupgående metod än motsatsen kvantitativ metod. Forskning inom det kvalitativa tar sin 

utgångspunkt i ett tolkande synsätt och visar en bild av den sociala verkligheten utifrån de 

analyserade komponenterna. Metoden är även induktiv, vilket menas med att en slutsats kan 

göras utifrån erfarenheterna av den insamlade empirin som har analyserats (Bryman, 

2011:40–41, 340). En kvalitativ metod kan handla om allt från olika former av intervjuer till 

observationer (Ahrne & Svensson, 2015:9). Vi kommer att utgå ifrån intervjumetoden 

semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2009:232–233) menar att intervju som metod ger 

en fördjupad insikt i människors värderingar, uppfattningar och erfarenheter. Intervjuaren ska 

se sig som en biroll och ha en neutral roll under intervjun och låta respondenten tala och föra 

samtalet framåt. För att respondenten inte ska provoceras av intervjuaren ska även en 

nedtonad roll intas. Intervjuaren ska se till att de tänkta frågorna besvaras (Denscombe 2009: 

234–235, 246). Intervjumetoden kan även kallas djupintervju då den jämfört med den 

strukturerade intervjun är mindre sluten (Olsson, 2008:50–51). 

 

I semistrukturerade intervjuer har forskaren förbestämda frågor att ställa, men har möjligheten 

att variera sina frågor beroende på respondentens svar och hur intervjun fortgår (Bryman, 

2011:413–415). Vi anser att detta blir en bra intervjumetod för studien, då vi som intervjuare 

lättare kan komma med följdfrågor i samband med intervjuerna. Vi har även möjligheten att 

använda oss av en annan följd på frågorna från intervjuguiden, det behöver med andra ord inte 

vara samma ordning på frågorna vid de olika intervjuerna. Vi har valt att intervjua sex unga 

personer, alla med någon form av psykisk ohälsa, för att få en uppfattning av hur de använder 

sig av Facebook och betydelsen av Facebook i deras vardag. Detta stämmer överens med 

Eriksson-Zetterquist och Ahrnes (2015:42) rekommendation att en kvalitativ studie kan få 

trovärdighet genom intervjuer av sex till åtta personer om samtliga är ur en specifik grupp. 
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3.2 Metoddiskussion 
Genom intervjuerna besvaras våra frågeställningar och syfte och vi kan få en uppfattning om 

hur respondenterna beskriver sin användning av Facebook. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015:45) beskriver upplägget i intervjuguiden som viktig. Upplägget i studiens intervjuguide 

var strukturerat genom att frågorna var uppdelade i personliga frågor om deras liv och frågor 

kring deras användande av Facebook. Frågorna rörande användandet av Facebook krävde mer 

utförliga svar av respondenten jämfört med de personliga frågorna. 

 

Fördelar med att använda intervjuer som metod är att intervjuaren kan få olika uppfattningar 

och reflektioner över hur något är och hur något uppfattas av respondenterna. Respondenterna 

kan ge olika svar som ger en bred syn på användandet av Facebook i förhållande till 

frågeställningarna och som öppnar upp för en jämförelse mellan respondenterna. Intervjuaren 

kan på ett enkelt sätt samla in information om hur respondenten kan se på allt från normer i 

samhället till språkbruk och erfarenheter. En fördel med att transkribera intervjuerna är att det 

blir lättare att kunna fånga upp det mest relevanta från respondenterna för en närmare 

granskning och analysering. Nackdelar med att använda intervjuer är att det kan bli 

missvisande svar och att svaren kan bero på den plats som intervjun hålls (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015:53–54). Studiens resultat kan påverkas om respondenternas 

uttalande inte stämmer med verkligheten. En annan nackdel med kvalitativa intervjuer är att 

det ofta är ett litet antal personer som intervjuas vilket ger en begränsad bild av ämnet 

(Denscombe, 2009:266). 

 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015:42–43) förklarar att det är viktigt att välja en miljö för 

intervjun som gör respondenten bekväm. Olika miljöer skapar olika känslor hos respondenten. 

Vi lät respondenterna välja plats för intervjuerna. Tre av respondenterna ville utföra intervjun 

hemma hos sig medan de två andra fysiska intervjuerna ägde rum på ett café som 

respondenterna valde ut. Intervjun via telefon skedde från hemmet för att få tyst och lugnt i 

bakgrunden. Även där lät vi respondenten välja var och hur intervjun skulle utföras. 

 

3.3 Urval 
Det är viktigt att få tillgång till forskningsområdet genom informanter som sedan kan hjälpa 

till under arbetets gång med information (Lalander, 2015:101–102). Vi fick kontakt med två 

av våra respondenter utifrån bekvämlighetsurval och fyra respondenter utifrån snöbollsurval. 

Ett bekvämlighetsurval innebär att deltagarna finns i närheten och är tillgängliga för intervju 

(Bryman, 2011:194). Bekvämlighetsurvalet i denna studie innebär att en av oss två känner 

personen som blev vår första informant samt att vi fick kontakt med en respondent via vänner 

till en av oss. Det var via den första respondenten som vi fick kontakt med de resterande 

respondenterna, likt ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär att forskaren får kontakt med 

respondenter genom att först få kontakt med en person som sedan ger tips om andra personer 

med erfarenheter som kan vara användbara i studien. Det finns risker med denna typ av 

urvalsmetod då resultatet kan bli missvisande om personerna känner varandra och har 

liknande bakgrund. Om detta sker kan resultatet visa en annan bild av verkligheten samt att 
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trovärdigheten i studien kan minska (Eriksson–Zetterquist & Ahrne, 2015:41). Vi har varit 

medvetna om risken under studiens process. 

 

Studiens respondenter är mellan 18 och 25 år. Vi anser att det valda åldersspannet och 

respondenternas egna upplevelser och erfarenheter kan ge ett bra material för en analys av hur 

deras vardag med att använda Facebook som socialt nätverk ser ut. 

 

3.4 Etiska överväganden 
De forskningsetiska riktlinjerna används i studier som behandlar personers egna svar och 

åsikter (Svensson & Ahrne, 2015:29). De etiska riktlinjerna handlar om att ha kunskap om de 

människor som är med i studien, samt kunskap för att förstå människans beteende och 

förståelse (Kvale, 2009:77–78). Forskningsetiska riktlinjer används i samband med forskning 

om människan. Riktlinjerna kom till för att minska människans rädsla för att forskningen 

skulle komma för nära personens integritet och privatliv. Riktlinjerna innebär tydliga regler 

över hur forskning om människan ska bedrivas. Riktlinjerna beskrivs i nedanstående punkter. 

● Reglerna innebär att respondenterna i studien ska få information om studiens syfte. 

● Respondenterna ska även själva få vara med och bestämma och samtycka i hur de ska 

medverka i studien. 

● Reglerna handlar om respondenternas konfidentialitet vilket innebär att deltagarna kan 

vara anonyma så att de inte kan identifieras av utomstående. 

● Personuppgifter som samlas in till studien ska endast användas i studien (Svensson & 

Ahrne, 2015:29). 

 

Vi lät samtliga respondenter vara anonyma i studien för att få fokus på respondenternas 

åsikter och inte personens genus eller namn. Vi valde att hålla diagnoserna anonyma i studien 

för att få ett större fokus på respondenten i sig och dess tankar samt åsikter och för att hen inte 

skulle kopplas till sin diagnos. I resultat- och analyskapitlet kommer respondenterna 

benämnas som respondent 1-6. Anonymiteten kommer även innebära att varken kön, namn 

eller ålder kommer nämnas i studien. Innan vi startade med själva intervjuerna informerade vi 

respondenterna om studiens syfte och vad deras roll i studien var. Respondenterna fick även 

en inblick i hur de kunde påverka sin del i studien. Dessutom blev de informerade om 

anonymiteten i studien samt att de när som helst fick tillåtelse att avbryta sin medverkan eller 

pågående intervju.  

 

3.4.1 Etiska överväganden i relation till respondenterna 

I studien har vi varit medvetna om att det har varit viktigt att vi visat att vi förstått 

respondenterna i intervjuerna, för att det kan ses som ett svårt och ibland jobbigt ämne att 

prata om. I samband med intervjuerna använde vi oss av de forskningsetiska riktlinjerna som 

nämns ovan. Respondenterna blev medvetna i riktlinjerna vilket gjorde att de visste vad som 

gällde. Vi var medvetna om att intervjuerna och svaren kunde variera i längd och känsla 

beroende på vilken respondent och psykisk ohälsa det rörde sig om. 
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Forskning på hög nivå gällande bland annat psykisk ohälsa kräver en etisk prövning, vilket 

har som syfte att skydda den enskilde individen och respekten för människovärdet. När det 

gäller forskning på kandidatnivå, magisternivå och masternivå ses dessa som en träning inför 

fortsatt forskning, vilket innebär att en inte behöver gå igenom den etiska prövningen 

(Görman, 2013). Vi har under vår studie haft detta med oss i tankarna och behandlat våra 

respondenter med vaksamhet. Vi har varit noga med att respektera deras behov för att vinna 

respondenternas förtroende.  

 

Innan intervjuerna läste vi in oss på de olika diagnoserna inom psykisk ohälsa som vi valde 

för studien, för att vara förberedda på hur personerna i fråga kunde komma att agera. Vi ansåg 

att det var viktigt trots att vi valt att inte lägga fokus på diagnosernas effekter i studien, just 

för att skapa ett förtroende hos respondenterna. Genom intervjuerna lät vi respondenten 

bestämma om det behövdes en paus eller om frågorna ansågs svåra att besvara utifrån 

personens tankar och om det kändes för privat att prata om. Vi lät respondenten känna att hen 

var experten på området då vi lät hen prata utifrån sina egna erfarenheter. Vi som intervjuare 

tog en neutral roll under intervjun, vi ville inte att våra egna åsikter skulle påverka 

respondentens egna svar. 

 

Det är viktigt att en vetenskaplig studie är ärlig och trovärdig. Studien ska ge läsaren ett 

intryck som visar på att forskningen är riktig och att den har utförts utifrån de sätt som 

tidigare har beskrivits i studien (Svensson & Ahrne, 2015:24–25). Trovärdigheten kan bli 

tydlig för läsaren genom att studien har utgått ifrån välkända metoder samt att det finns 

beskrivningar av metodval, analys och beslut för studien (Denscombe, 2009:381). Vi har inte 

krävt något läkarintyg av respondenterna, vi utgår i studien att respondenten har de diagnoser 

som hen säger sig ha samt att hen har besvarat frågorna med sina egna tankar och inte utifrån 

vad de tror att vi som intervjuare eftersträvar. Vi vill även förtydliga att empirin och resultatet 

i denna studie är baserat på respondenternas svar, deras åsikter och erfarenheter. Vi är 

medvetna om att resultatet som framkommit i studien inte kan styrkas av alla unga personer 

med psykisk ohälsa. Svensson och Ahrne (2015:25) anser även att en trovärdig studie består 

av transparens utifrån forskarens tankar, vilket innebär att det genom studiens gång finns 

beskrivningar av forskarens tankar kring gjorda val. Vi ansåg att detta var viktigt för oss och 

vi gjorde det tydligt för läsaren genom att beskriva våra tankar och beslut kring valda metoder 

och tillvägagångssätt. Det kan vara bra att poängtera att all typ av forskning är påverkad på 

något vis, men att kvalitativ forskning kan ses som mer utsatt än andra forskningsmetoder då 

det kvalitativa resultatet ses som en tolkningsprocess av empirin. Det är viktigt att ta med att 

forskarens egna erfarenheter, värderingar och åsikter inte med säkerhet kan likvideras i 

samband med kvalitativ forskning (Denscombe, 2009:383–384). Vi har varit medvetna om 

detta under arbetets gång och vi vill poängtera att vår studie inte helt och hållet kan 

säkerställas som opåverkad av våra egna erfarenheter, värderingar och åsikter på ämnet. 

 

Kvalitativa studier utförs ofta utifrån färre antal fall än kvantitativa studier, vilket gör att det 

är viktigt att se på generaliserbarheten i resultatet. Genom att se på studiens överförbarhet 

gentemot andra studier kan detta undersökas. Det sker med andra ord en bedömning om 
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empirin i studien går att tillämpas i liknande studier (Svensson & Ahrne, 2015:27). Vår studie 

har ett litet antal respondenter vilket kan ge ett litet utgångsläge, men vi anser ändå att det 

finns en möjlig överförbarhet med liknande studier. Genom den tidigare forskning vi valt för 

studien ser vi att vårt valda ämnesområde finns tillämpat i andra studier, där både målgruppen 

med unga människor, personer med psykisk ohälsa och sociala medier som Facebook är 

representerat. Innehållet i den tidigare forskningen visar att det finns möjligheter att tillämpa 

resultatet i vår studie till liknande studier. 

 

3.5 Tillvägagångssätt 
Intervjuerna utfördes mellan 25 april 2017 och 1 maj 2017, ungefär 4 veckor in i 

forskningsarbetet. Vi ansåg att det var en bra tid att genomföra intervjuerna på då vi kunnat 

förbereda oss för intervjuerna i ett förarbete. Förarbetet bestod av bland annat inläsning av 

psykisk ohälsa och formulering av en intervjuguide att använda för intervjuerna. Vi valde att 

planera in samtliga sex intervjuer under sju dagar för att snabbt få tillgång till den empiri som 

vi behövde för analysen i vår studie. Vi strävade efter att lägga upp en tidsplan för vår 

undersökning, där vi planerade in hur långt vi skulle hinna under veckorna. Tidsplanen gjorde 

oss medvetna om hur långt vi skulle ha hunnit i studien vid en viss tidpunkt. 

 

Längden på intervjuerna varierade mellan 40-60 minuter. Tidsmässigt ser vi detta som 

positivt då Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015:43) menar att den bästa tiden för en intervju 

ligger på 45-60 minuter. De ser denna tidsram som bra då stress och tidsbrist hos 

respondenterna kan innebära att det blir svårt att hålla längre intervjuer. Längre intervjuer gör 

det även svårare för intervjuaren att vara uppmärksam och koncentrerad under hela intervjun. 

Vi valde att transkribera intervjuerna snabbt efter att intervjuerna var utförda då de 

fortfarande var färskt i minnet. Transkriberingen gjorde det lättare för oss att sedan analysera 

och jämföra respondenternas svar i intervjuerna och tillämpa den valda teorin. Vi lät 

respondenterna läsa sin transkribering om så önskades. 

 

En av intervjuerna kunde inte fullföljas för att respondenten kände av en ökad press och 

kände att koncentrationsförmågan blev sämre. Vi lät hen avgöra om det gick att fortsätta 

intervjun vilket ledde till beslutet att avbryta intervjun, men att vi kunde återkomma vid ett 

senare tillfälle om det behövdes. Vi ansåg att en återkoppling senare inte behövdes då vi 

kände oss nöjda med vad vi fått fram och att vi fått svar på de grundläggande frågorna som 

kunde ge oss ett bra empiriskt material, trots en avbruten intervju. Vi frågade respondenten 

om hen trots allt ville vara med i studien, vilket hen gärna ville.  

 

Vi avslutade intervjuerna med att fråga om respondenterna ville visa oss sin Facebooksida 

och visa inlägg som var publicerade av dem och visa eventuella grupper som de var med i. Vi 

valde att göra detta för att kunna skapa oss en bild av hur respondenterna använder sig av 

Facebook. Av de sex respondenterna valde två av respondenterna att besvara frågan med hur 

deras inlägg kunde se ut, varav en av dem även godkände att visa oss fysiskt hur publicerade 

inlägg kunde se ut samt hur hen mer utförligt använde sig av Facebook. 
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Intervjuerna utgår ifrån en intervjuguide som vi hoppas ska ge oss en samlad bild av 

respondenternas upplevelser. Vid skapandet av intervjuguiden tänkte vi även på hur 

respondenterna skulle kunna uppfatta frågorna. Vi ville inte riskera att frågorna skulle kunna 

missförstås, vilket hade kunnat ge oss fel svar och ett missvisande resultat i slutändan. 

Samtliga intervjuer utfördes muntligt med respondenterna. Fem av intervjuerna skedde på 

plats med respondenterna medan en av intervjuerna skedde via telefon då en fysisk träff inte 

var möjlig under den valda tidsperioden för intervjuerna. Intervjuer kan inneha risken av en 

intervjuareffekt, vilket innebär att respondenten blir påverkad av intervjuaren och svarar med 

svar som den tror att intervjuaren vill ha. Intervjuaren kan påverka både medvetet och 

omedvetet med bland annat röst och gester (Körner & Wahlgren, 2015:17). Vi var medvetna 

om detta under intervjuerna och tänkte därför efter innan följdfrågor ställdes samt att vi 

undvek att ställa ledande frågor. 

 

Under arbetets gång, såväl gällande förarbete, intervju och efterarbete, har vi beaktat att 

psykisk ohälsa kan ses som ett känsligt och privat område att diskutera och beskriva. Vi har 

försökt hålla en kontakt med respondenterna under hela arbetets gång, från förarbete till 

efterarbete. För att göra respondenterna mer bekväma i sin roll som intervjupersoner och mer 

medvetna om vad intervjun skulle handla om skickade vi intervjuguiden till dem innan själva 

intervjun. 

 

Utifrån de sex utförda intervjuerna valde vi ut 24 citat som lade grunden till analysen och vårt 

resultat. Efter att vi gått igenom samtliga intervjuer och sett över det empiriska materialet 

valde vi ut fyra olika teman som skulle behandlas i analysen. Dessa teman är baserade på fyra 

olika dubbelheter och motsatspar som står för respondenternas åsikter och upplevelser av 

Facebook. Vi ansåg att detta skulle ge en röd tråd genom analysen av de utförda intervjuerna. 

Den röda tråden framkommer även i analysen då några av motsatsparen kan kännas lika i dess 

innebörd och behandla liknande innehåll men på olika synsätt. Vi har valt att sätta 

respondenterna som likgiltiga med varandra, oberoende av vilken psykisk ohälsa en har, så 

väl vid citaten som i tolkningarna av dem. 
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4. Resultat och analys 
I detta kapitel analyserar vi vårt empiriska material som vi fått fram genom våra kvalitativa 

intervjuer. Vi kommer besvara våra frågeställningar utifrån det empiriska materialet samt 

jämföra och motsätta det med den tidigare forskningen och det teoretiska perspektivet för studien. 

Kapitlet kommer avsluta med en resultatdiskussion där vi besvarar våra frågeställningar utifrån 

det empiriska materialet vi fått fram i analysen. 

 

4.1 Intervjuerna och det empiriska materialet 
Analysdelen är uppdelad i fyra teman; ”Facebook vs. verkligheten”, ”vara aktiv vs. känna sig 

utsatt”, ”dela med sig vs. känna rädsla” och ”tillhörighet vs. utanförskap”. Utifrån dessa 

teman kommer frågeställningarna besvaras.  

 

●    Hur beskriver unga människor som lever med psykisk ohälsa sin användning av 

Facebook? 

●    På vilka sätt uppfattar unga människor att Facebook kan utgöra ett verktyg för 

tillhörighet och delaktighet för personer som lever med psykisk ohälsa? 

●    På vilka sätt uppfattar unga människor att de normer och ideal som förmedlas via 

Facebook utgör ett hinder för tillhörighet och delaktighet för personer som lever med 

psykisk ohälsa? 

 

Frågeställning 1 kommer att vara genomgående i analysdelen och samtliga teman för att ge en 

inblick i hur respondenterna generellt uppfattar Facebook. Frågeställning 2 kommer besvara 

tema 3 samt 4 och frågeställning 3 kommer besvara tema 1 samt 2.  

 

4.1.1 Facebook vs. verkligheten 

Stor del av dagens kommunikation mellan människor sker via Facebook, vilket var något som 

vi kunde se i våra intervjuer. Samtliga sex respondenter i studien hade samma tankar kring 

användandet av Facebook där alla ansåg att det var ett kommunikationsverktyg som gjorde 

det lättare att hålla kontakt med andra personer. Respondenten nedan förklarar vad hen 

använder Facebook till; 

Kommunikation med andra och hålla kontakt. Jag tycker att det underlättar min 

diagnos, jag behöver inte gå ut och träffa folk, eller ens prata med folk, det räcker 

att skriva för att bli hörd. 

– Respondent 1 (2017-04-25) 

 

I citatet framgår det vad och varför respondent 1 använder Facebook till. Samtliga 

respondenter svarade att det var för kommunikationen de använde Facebook, men hur 

kommunikationen användes på Facebook varierades mellan respondenterna. Vissa använde 

det mest för att se vad andra gjorde eller för att titta på videoklipp som andra lade ut medan 

andra använde det för att kolla sina meddelande via Messenger. En av respondenterna började 

använda Facebook i samband med de spel som erbjuds där. Respondent 1 nämnde att det 
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underlättade hens diagnos, men detta var inget som bokstavligt talat framkom i de andra 

intervjuerna. Dessutom var det en del respondenter i studien som svarade att de använde sig 

av Facebook för att alla andra använde Facebook, vilket även framkommer i Sullivans 

(2013:108, 113) studie där han menar att individens val av medium kan göras genom 

individens sociala miljö. Individen kan välja ett specifikt medium för att det uppskattas av 

andra, trots att individen själv inte har ett lika stort intresse av det. Några av respondenterna 

nämnde att de var rädda att hamna i ett utanförskap gentemot alla andra om de inte använde 

sig av Facebook. Nedanstående citat är ett exempel på hur det kunde låta; 

Det blir ett sätt att hålla kontakten med andra. Det är ju där alla finns liksom och 

där man egentligen får reda på allt som händer.  

– Respondent 2 (2017-04-26) 

 

Respondentens svar visar en antydan på en rädsla för utanförskap i den form att hen använde 

Facebook till stor del just för att alla andra fanns där. Respondenten var rädd att inte få reda 

på saker om hen inte var aktiv på Facebook. Denna känsla kunde ibland till och med kännas 

som ett krav och tvång av att behöva använda Facebook, vilket kunde leda till en försämrad 

självkänsla för respondenten och en känsla av en ökad känsla av depression. I intervjuerna 

framkom det olika sätt på vilka respondenterna använde sig av Facebook men själva 

innebörden av Facebooks betydelse var den samma för alla respondenterna. De flesta av 

respondenterna hade liknande tankar kring att Facebook var ett bra kommunikationsverktyg 

för dem i vardagen, både för att hålla kontakt med vänner och familj men även över att få 

kontakt med andra likasinnade personer. Facebook underlättade för respondenterna att 

uttrycka sig då flera av respondenterna hade svårt med det i verkligheten. I citatet nedan ges 

det en bild av hur en av respondenterna uppfattar Facebook i förhållande till valen att 

publicera vad en vill för att visa vem en är; 

Den generella bilden av mig på Facebook är kanske att jag vill visa mig starkare 

än vad jag är i vissa stunder. Där är Facebook bra, jag kan ju egentligen vara vem 

som helst och visa min önskade bild. Det är egentligen ingen som kommer veta vad 

som är sant eller falskt. 

– Respondent 1 (2017-04-25) 

 

Citatet visar att respondenten ser att Facebook erbjuder användaren att välja vad som ska 

publiceras. Det framkommer även i citatet att det som finns på Facebook inte behöver vara 

verkligheten. Respondenten förklarar att hen är medveten om att allt hen ser på Facebook inte 

stämmer överens med andra användares verkliga liv. Hen ger exempel på en användare som 

hen känner i verkliga livet som visat en annan bild på Facebook än vad verkligheten visar. 

Respondenten ser detta som ett sätt för användaren att visa en önskad bild av hens liv. Det 

kan vara svårt att veta hur en ska leva upp till samhällets krav om hur en ska vara. Genom 

Facebook kan användaren skapa sig en egen bild av detta genom att visa vad den tror att 

andra vill se och vad som intresserar andra. Som respondenten nämnde behöver denna bild 

inte vara den riktiga bilden av personen. Giddens (1999:101–103) beskriver människans 
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identitet och livsstil som en grundläggande del för vardagen som skapas genom olika val. I en 

del av våra intervjuer kom livsstilen upp på tal där respondenterna valde att beskriva livsstilen 

utifrån hur de såg sig själva på Facebook. De berättade om sina profilbilder, vilket gav en bild 

på hur de såg på deras egen livsstil. Bilderna stod för något som de ville visa och ansågs som 

ett viktigt val för flera av respondenterna. Respondent 1 ger en bild i sitt svar ovan att 

Facebook ger möjligheten att visa vem hen vill vara och att ingen behöver veta om det är sant 

eller falskt. Flera av respondenterna förklarade även att ens publicerade inlägg kunde ses som 

ett sätt att visa vem en är som person. Respondenternas reaktion på hur deras livsstil påverkas 

av Facebook och vad andra publicerar såg olika ut. En del brydde sig inte om vad andra 

gjorde och tyckte inte det påverkade deras tankesätt kring deras egen livsstil. Medan andra 

ansåg att de blev påverkade av andras, både medvetet och omedvetet. Flera respondenter 

diskuterade träning i samband med att livsstil och ideal togs upp i intervjuerna. Det framkom 

hos flera av respondenterna att det idag kan vara lättare att bli påverkad av träningshetsen 

med dagens kommunikationsmöjligheter och i stil med Peterson, Tantleff-Dunn & Bedwells 

studie (2006) påpekade respondenterna att de ständigt blev uppmärksammade att träning och 

vältränade kroppar var något att eftersträva. Med hänvisning till Wiiks (2010:86–87) tankar 

om att pressen kan öka hos individen då en försöker leva upp till idealen som andra visar upp 

via sociala medier samt när användaren jämför sig med andras inlägg, kunde vi se att 

majoriteten av våra respondenter kände av denna press på något sätt när de såg att andra 

publicerade inlägg om träning. Några av respondenterna påpekade även samhällsidealet om 

en vältränad kropp. En respondent beskrev pressen som just ett samhällsideal som en var 

tvungen att eftersträva, men som inte klarades av att följa. En annan respondent förklarade att 

hen inte brydde sig då hen inte var intresserad av träning eller hur andra såg på hen som 

person och ville inte ändra sig för andra och sa sig vara säker i sina tankar om sig själv. Här 

nedan framkommer några av de tankar som förekom kring pressen med träningsinlägg; 

Jag kan tycka att det ibland är jobbigt att det flödar mycket bilder på människor 

som skryter om att dem tränat. Jag skulle också vilja träna men ekonomin för min 

del räcker inte till ett gymkort. Jag kan ibland bli irriterad och ledsen för att man 

inte alltid känner att man passar in. 

– Respondent 3 (2017-04-27) 

Klart jag tror man påverkas av vad som läggs upp på Facebook, ibland påverkas 

jag utan att jag vet om det. Man tänker ibland till när man handlar mat eller 

tänker att den tröjan hade jag också velat ha. Jag vill ibland känna att jag också 

skulle vilja tillhöra den målgruppen som tränar och äter nyttigt men det är inte 

riktigt jag. 

– Respondent 6 (2017-05-01) 

Jag känner inte att jag bryr mig om vad andra har på sig eller äter för mat, 

träning är inte min grej så för mig spelar det ingen roll. Jag är den jag är och 

ändrar mig inte för någon eller någonting. Jag tycker man ska göra det som får en 

att må bra. 

– Respondent 5 (2017-04-30) 

 



Caroline Andersson & Felicia Andersson 

Medie- och kommunikationsvetenskap (61-90) 

Vårterminen 2017 

 

23 

Citaten ovan visar på en bred variation gällande tankarna om hur Facebook används och hur 

respondenterna ser på andras inlägg, det är allt från en jobbig känsla och att alla påverkas på 

något sätt till att själv inte bry sig. Det framkom i flera av intervjuerna att det var en jobbig 

känsla att se andras inlägg och det kunde lätt skapas en känsla av att en själv inte var 

tillräcklig. Respondent 3 såg liknande på Facebook och verkligheten i samband med att det 

kunde bli för mycket information och många personer som gör samma sak, hen menade att 

hens diagnos kunde bli extra jobbig när det blev för mycket för hen. I vår studie var det 

många respondenter som nämnde att Facebook var ett sätt att spendera sin tid, se vad andra 

gjorde och visa upp sig själv. En av respondenterna nämnde att Facebook kunde bli ett sätt att 

slappna av från verkligheten, medan en annan nämnde det som ett stressmoment i samband 

med att se andras inlägg. Vi ser även att detta framgår i Bumgarners studie som Sullivan 

(2013:118–120) nämner om människans motivation till att använda sig av Facebook där 

resultat visade att många använde sig av Facebook för att de var intresserade av att se vad 

andra gjorde och för att visa upp sig själv. Med hänvisning till Forest och Woods (2012) 

studie uppfattade vi att flera av respondenterna kände att Facebook kunde kännas som en 

tillflyktsort från verkligheten. Respondenter påpekade att Facebook gjorde det lättare för dem 

att uttrycka sig och de menade att det kunde kännas som en trygghet att uttrycka sina känslor 

när de satt bakom en skärm istället för att uttrycka sig direkt i verkligheten. Denna tanke om 

stress och ångest går även att se i Piscator och Nyströms (2007) studie som visar att stress och 

ångest kan öka problemen med att känna sig trygg och att Facebook kan bli en plats där 

individen inte behöver känna sig utpekad och uttittad. En av respondenterna i vår studie ansåg 

att Facebook kändes som en fristad för att slippa bli utpekad, i stil med det Piscator och 

Nyström (2007) påpekar. En annan respondent menade att Facebook hjälpte vid svåra 

situationer i verkliga livet då hen istället loggade in på Facebook för att komma bort från 

jobbiga situationer. Majoriteten av respondenterna kände av en lättad känsla vid 

användningen av Facebook och kände att det var en plats som de kunde fly till när de befann 

sig på en jobbig plats eller situation. Citatet nedan visar hur en av respondenterna förklarade 

betydelsen av Facebook i vardagslivet; 

När det blir för mycket folk har jag lätt att gå undan för mig själv och då händer 

det ofta att jag sitter inne på Facebook. 

– Respondent 6 (2017-05-01) 

 

Respondenten syftar här till att Facebook blir en tillflyktsort för att komma bort från 

verkligheten och att Facebook hjälpte mycket i hens vardag med psykisk ohälsa. Facebook 

blir en arena där respondenten kan få ett skydd från omvärlden och få bort känslan av att bli 

utpekad och uttittad av personer på en fysisk plats. Respondenten utvecklade även svaret med 

att förklara att hen drog sig tillbaka när det blev för mycket, både gällande människor och för 

mycket att göra. Hen kunde sätta sig på en lugn plats utan att känna press och loggade då ofta 

in på Facebook. 
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4.1.2 Vara aktiv vs. känna sig utsatt 

Några av respondenterna påpekade att de kunde känna en känsla av att vara utsatta genom sin 

användning av Facebook då det skedde en makt över dem. En av respondenterna i vår studie 

påpekade Facebooks makt gentemot hens bilder, om att det var Facebook som ägde dem efter 

att hen publicerat dem. Respondenten ansåg att detta som lite skrämmande vilket gjorde att 

hen ofta tänkte sig för innan bilder publicerades. Respondenten hade lättare att endast 

publicera text utan någon bild, då detta inte sågs som lika farligt gentemot Facebooks regler. 

Makten som flera av respondenterna nämnde kan förstås utifrån Strömbäcks teori (2014:46) 

som innebär att individer utövar olika former av makt, omedvetet eller medvetet, och att en 

själv är ansvarig för vad som ska publiceras på sin Facebook. En av respondenterna påpekade 

att det var viktigt att ha en förkunskap till vissa inlägg för att förstå och inte missförstå 

innebörden av inläggen. Om respondenten skulle känna att hen inte förstod skulle hen känna 

sig dum och känna sig utsatt för att inte förstå. Med hänvisning till Strömbäcks (2014:79) 

teori om att individer vill känna en känsla av att vara informerade blir det därmed tydligt 

utifrån våra intervjuer att all information inte blir reflekterad vilket genererar i att 

informationen kan bli missvisande. Respondenterna var noga med att veta vad de publicerade 

och vem som kunde se det, det var även viktigt för några respondenter att läsa igenom sin text 

flera gånger innan det publicerades för att vara säkra på att det var bra. I citaten nedan 

framgår det hur två av respondenterna ser på sig själv på Facebook; 

Jag är inte helt stängd och inte helt öppen med min psykiska ohälsa. Mina 

inlägg/bilder som jag lägger ut är rätt så deprimerande kanske men det är mycket 

att man måste läsa mellan raderna för att förstå. 

– Respondent 3 (2017-04-27) 

Jag är nog mer en stängd människa på facebook eftersom jag inte kommenterar 

andras bilder och själv sällan lägger upp något. Jag känner så för att jag ser 

ingenting äkta med en kommentar eller en gillning eftersom det är över en dator 

eller telefonskärm. 

– Respondent 4 (2017-04-27) 

 

Det handlar här om att det är viktigt att läsa mellan raderna då det lätt kan bli för mycket 

information med alla inlägg som hamnar i ens flöde. I de båda citaten handlar innehållet om 

informationen som en mottar genom Facebook. Respondent 3 menar att det kan bli för 

mycket att det krävs mer fakta av innehållet innan något kan förstås, och respondent 4 menar 

att det är svårt att se det äkta i informationen. Angående att vara öppen eller stängd med sin 

diagnos på Facebook framkom det lite delade meningar bland respondenterna. De flesta 

respondenterna i studien såg sig som ett mellanting av att vara öppen och stängd med sin 

diagnos. Citaten ovan visar på två synsätt av att vara öppen eller stängd i sitt användande. 

Respondent 3 ser sig som ett mellanting av öppen och stängd medan respondent 4 se sig mest 

som stängd i samband med sin diagnos på Facebook. Det fanns en respondent som kände sig 

öppen med sin diagnos med en gång på Facebook, medan majoriteten av respondenterna 

menade att det kunde ta ett tag innan de berättade om sin diagnos för andra då de de var rädda 

att bli utpekade som en viss typ av person på grund av diagnosen. 
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Det finns en möjlighet att stressen ökar i samband med en ökad medieanvändning, vilket i sin 

tur leder till ökade krav och en ständig känsla av att behöva leva upp till samhällets olika ideal 

och krav (Statens medieråd, 2015, Wiik, 2010:86–87). Flera av respondenterna nämnde att de 

kände att det var viktigt att känna sig uppdaterade av andras liv och att det var viktigt med 

någon form av bekräftelse från andra på Facebook. Denna tanke kan även utläsas av Sullivan 

(2013:118–120) som menar att många Facebookanvändare jämför sig med andra användare 

samtidigt som många känner ett krav på att själv visa upp en del av sin identitet och vardag på 

Facebook. Några av respondenterna påpekade att de jämförde sig med andra på Facebook, 

vilket gav dem en viss stress, nedan framkommer det hur respondent 1 såg på detta; 

Jag känner av en viss stress av att använda mig av Facebook allt för mycket. Det 

blir ju att man jämför sig med andra vilket ofta leder till en ökad stresskänsla och 

depression för min del. 

– Respondent 1 (2017-04-25) 

 

Precis som Bumgarners studie (Sullivan, 2013:118–120) visar citatet på en stressfaktor som 

uppkommer i samband med Facebookanvändandet. Det handlar om att ständigt jämföra sig 

med andra användares inlägg, vilket i slutändan kan leda till stor stress och ångest genom att 

använda Facebook. Flera av respondenterna i vår studie kände att det var viktigt att hålla koll 

på andra och se vad andra gjorde. Av de respondenter i vår studie som kände att de blev 

pressade av andras inlägg var det respondent 1 i citatet ovan som bokstavligt sa att hen kände 

av en ökad depression i samband med andras inlägg. Det handlade om att ständigt känna av 

att en behövde jämföra sig med andra för att leva upp till olika krav som ställs på en. Hen 

förklarade att hen ibland slutade använda Facebook i perioder när känslan av att pressen och 

stressen ökade. Avbrottet kunde vara upp till flera dagar för att kunna lugna känslan. Gillberg 

(2014:35) lyfter fram att sociala medier blir en arena som ställer krav på individen att ständigt 

vara tillgänglig, vilket syns i respondentens citat ovan. Respondent 1 menar att de sociala 

medierna ger individen möjlighet att visa sin identitet för omvärlden samtidigt som det blir 

lättare att visa en uppdiktad bild av sig själv. Med hänvisning till Lindwalls (2011:146–147) 

teori om att användaren visar upp en önskad självbild nämnde en av respondenterna pressen 

att behöva leva upp till samhällets krav och att hen ibland visade upp en uppdiktad bild av sig 

för att visa en mer positiv bild av sig själv. Detta kunde handla om inlägg som var baserade på 

ett bättre mående än vad hen egentligen kände endast för att känna att hen fick positiv 

feedback och inte feedback om att det var synd om hen. Med hänvisning till respondenten kan 

den uppdiktade bilden av en själv på Facebook ses som ett sätt att vara som alla andra och inte 

bli utstött i samhället, genom att via sina inlägg visa en mer positiv bild av en själv som en 

värderar högt. Individen vill inte hamna utanför och arbetar med att bli av med den stämpel av 

stigmatisering som har fallit över en. I intervjuerna framkom det en del diskussioner om 

tanken att vara utanför i samhället och hur detta kan kännas för personerna. Det framkom hos 

flera respondenter att de fann en oro att bli ensamma och utanför vid olika situationer. En 

tanke kring detta framgår i nedanstående citat; 
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Är man inte som alla andra hamnar man lätt utanför. 

– Respondent 2 (2017-04-26) 

 

Citatet från respondent 2 ovan visar en tydlig bild på den stigmatisering som finns i samhället. 

Det innebär att hen anser att en hamnar utanför om en inte följer de normala riktlinjerna som 

finns i samhället. Respondenten menar att individer som inte beter sig som alla andra, som det 

normala idealet, hamnar utanför. Respondenten ansåg att det var en återkommande känsla att 

ständigt behöva tänka på hur normerna för något specifikt var. Det fanns en tydlig känsla av 

rädsla att hamna utanför och bli ensam. Hen påpekade även att användandet av Facebook 

gjorde att hen delvis kunde känna sig som alla andra. Genom att själv befinna sig på 

Facebook som alla andra uppkom känslan av gemenskap, istället för utanförskap. Dessutom 

kunde Facebookgrupperna skapa den gemenskap som respondenten saknade i sitt liv. 

Ytterligare en respondent påpekade att hen kände sig utanför genom sin diagnos men att hen 

genom Facebookgruppen ”Ångestskolan” såg sig som en i mängden. Hen menade att det var 

svårare att vara en i mängden i verkliga livet med en diagnos, men att hen inne på Facebook 

kunde leva ett annat liv och få en annan känsla. 

 

4.1.3 Dela med sig vs. känna rädsla 

Utifrån Gauntletts (2008:113) tankar om sociala medier som en arena för att interagera följde 

flera av intervjuerna i samma spår då flera respondenter diskuterade det viktiga med sociala 

medier. Det var flera av respondenterna som påpekade att Facebook gör det lättare för dem att 

interagera med individer som de kanske inte hade tagit kontakt med i verkliga livet då det 

kändes lättare att göra det via internet. Flera av respondenterna var mer eller mindre aktiva på 

en Facebookgrupp som handlade om psykisk ohälsa och som arbetade med att hjälpa personer 

med psykisk ohälsa. Respondenterna ansåg att det var viktiga grupper för dem i deras liv med 

psykisk ohälsa som kunde hjälpte dem i svåra situationer. Flera respondenter påpekade att 

grupperna existerade framförallt för att hjälpa och underlätta för varandra och samtidigt hitta 

likasinnade. Genom att dela med sig av sina egna erfarenheter kunde de hjälpa andra med 

deras vardagsproblem. En av respondenterna nämnde att en jobbig period med psykisk ohälsa 

kunde underlättas en aning genom Facebook. I citaten nedan framgår det hur två av 

respondenterna tänkte angående sin användning av Facebook; 

Jag kan inte befinna mig på ställen där det finns mycket folk för det triggar igång 

panikattackerna, jag känner mig osäker bland människor eftersom jag inte har 

tillit till andra. Enda gången jag kan befinna mig på ett ställe med mycket folk är 

om det är någon som är med mig som jag har förtroende för. 

– Respondent 3 (2017-04-27) 

Mycket folk ger mig ångest, jag blir oftast lätt irriterad och sur. I värsta fall när 

det är för mycket folk så börjar jag gråta. Jag tycker inte om att träffa nya 

människor för jag vet inte hur jag ska agera för jag vet inte hur dem ska agera och 

hur dem funkar. 

– Respondent 5 (2017-04-30) 
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Ovanstående citat beskriver hur respondenterna känner sig sårbara när det blir för mycket folk 

bland dem vilket ger en känsla av osäkerhet och rädsla hos dem. Respondent 5 kände sig 

otrygg att träffa nytt folk, men kände att det kunde vara lättare att få kontakt med nya 

personer via Facebook. Där kunde hen känna sig tryggare genom att inte behöva ta första 

kontakten fysiskt på plats. Respondent 3 klarade inte av att träffa många personer samtidigt, 

men sa att Facebook kunde hjälpa till i samband med detta. Facebook skapar en närhet men 

ändå ett avstånd mellan användarna. Att träffa många personer online via Facebook och 

använda sig av Facebookgrupper gav en lättnad enligt många respondenter. Genom att dra sig 

undan från det “verkliga livet” och stora folkgrupper väljer de istället att ta del av 

mediavärlden. Facebook är för respondenterna en trygg plats där de känner en gemenskap. 

Samtidigt som många av respondenterna nämnde att kommunikationen via Facebook ökar 

risken för att minskad kommunikation i det “verkliga livet”. Detta stärks ytterligare genom 

nedanstående citat från en av respondenterna; 

Jag känner mig trygg på Facebook och att sidorna inte är öppna för alla, jag är 

inte så rädd för att publicera något eller ställa en fråga i dem forumen. 

– Respondent 6 (2017-05-01) 

 

Citatet ovan visar på respondentens trygghet som användandet av Facebook kan ge. Hen 

beskriver hur det kan kännas lättare för individer som känner sig utsatta att känna sig mer 

trygga när Facebookgrupperna är stängda eller delvis stängda. Några av respondenterna ansåg 

att detta var bra och ger dem en trygghet av att det inte är vem som helst som kan skriva, läsa 

eller kommentera överallt i gruppen. Facebook öppnar upp en snabb väg till att bidra och 

hjälpa till genom en bred publik, allt från att själv söka hjälp till att hjälpa andra. Facebook 

ger möjligheten att bidra anonymt vilket en av respondenterna påpekade kändes viktigt. Med 

detta syftar respondenten på de armband som går att köpa via Facebookgruppen ”Aldrig 

ensam”. Genom att beställa armbanden kan en bidra utan att det publiceras någonstans. På 

detta sätt kan individer bidra med andra medel utöver sina skrivna ord. Citatet nedan visar på 

den positiva möjligheten att kunna bidra utan att kommentera inlägg; 

Jag vill kunna bidra med det jag kan och genom sidan Aldrig ensam har jag köpt 

deras pärlarmband, detta för att stöta Charlie Eriksson i sitt arbete mot psykisk 

ohälsa. 

– Respondent 3 (2017-04-27) 

 

Respondenten berättar att Charlie Eriksson är grundaren till ”Aldrig ensam” som hen anser 

gör ett bra arbete med att hjälpa personer med psykisk ohälsa. Respondent 3 ansåg att detta 

var ett viktigt arbete för att få samhället att förstå vad psykisk ohälsa egentligen är och vad det 

innebär. Respondenten menade även att detta kunde ses som ett första steg till att fler skulle 

se psykisk ohälsa som mer allvarligt än vad många gör. En annan respondent ansåg att 

samhället hade låg kunskap om psykisk ohälsa och menade att få egentligen visste vad en 

depression i grunden innebar. Andra åsikter om samhällets kunskap som framkom i en av 
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intervjuerna var att hen ansåg att psykologer lätt kunde vara dömande och att de istället för att 

lägga fokus på människans känslor valde att skriva ut medicin till personen i fråga. Med 

hänvisning till citatet ovan samt övriga respondenters tankar kring samhällets kunskap 

framkommer det att det finns mycket att göra för att förändra kunskapen och synen av psykisk 

ohälsa i samhället. En av respondenterna påpekade att det fanns mycket kvar att göra och 

förstå i ämnet men att Facebookgrupperna var ett bra steg år rätt riktning för personer med 

psykisk ohälsa. 

 

Samtliga respondenter ansåg att gilla, kommentera och dela inlägg på Facebook var en stor 

del av själva användandet av Facebook. Med hänvisning till Valkenburg, Jochen & Schoutens 

(2006) studie kunde vi se att feedback till största del gav en positiv känsla för våra 

respondenters självkänsla. I vår studie framkom det en del variationer hos respondenterna 

gällande känslan av att få feedback. Majoriteten av respondenterna tyckte att det hade en stor 

betydelse om en fick feedback eller inte. Genom likes och kommentarer gav det dem en 

känsla av att deras röst gjorde sig hörd och att folk i deras omgivning brydde sig om dem och 

deras välmående. En av respondenterna förklarade att feedback visade att hen inte var osynlig 

för andra medan en annan påpekade mest att det kändes allmänt kul att få feedback på något 

en publicerat. I stil med Manovichs (2009:326–329) teori ansåg de flesta av respondenterna 

att feedback kändes viktigt, en respondent uttryckte sig om att hens självkänsla kändes bättre 

vid feedback och att hen kände sig sämre om hen inte fick någon feedback. Här nedan 

framgår några av respondenternas svar kring känslan av att få eller inte få feedback; 

Jag bryr mig inte så mycket vad människor tycker eller tänker, så får jag inga likes 

eller delningar så gör det inget. 

– Respondent 5 (2017-04-30) 

För mig så är det inte hela världen om jag inte får någon likes men klart jag kan 

tycka det är roligare om någon gillar mina bilder eller texter, mina texter och 

bilder kan vara lite deprimerande ibland och då är jag inne i en down period. Då 

kan jag känna att det betyder mer om mina vänner eller familj kommenterar eller 

gillar. Det gör att jag känner att dem bryr sig. 

– Respondent 6 (2017-05-01) 

 

I de två ovanstående citaten ser vi att respondenterna inte kände någon större press av att inte 

få likes på sina Facebookinlägg. Varken respondent 5 eller respondent 6 hade tagit bort inlägg 

som publicerats men som inte fått någon feedback. Respondent 6 ansåg att det inte var så 

viktigt men att hen trots allt ansåg det roligt när hen fick respons. Hen menade dock att det 

kunde kännas viktigare att få feedback när hen kände av en låg självkänsla. Respondent 5 var 

tydlig med att påpeka att hen inte brydde sig om feedback och menade att hen inte fick någon 

speciell känsla om hen fick feedback eller inte. 

  

4.1.4 Tillhörighet vs. utanförskap 

Tillhörighet och utanförskap kan handla om många saker och ge olika känslor beroende på 

individen. Respondenterna gav en bred variation på deras tankar kring detta, en del såg 
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feedback som väldigt viktigt för tillhörigheten, medan andra inte fann det som lika viktigt. En 

av respondenterna påpekade att det lätt kunde kännas som ett utanförskap om hen inte fick 

någon feedback, vilket kunde leda till en känsla av ensamhet. Maslow (1987:15, 20-21) menar 

att människan har en motivation och ett behov i livet att tillhöra en grupp och känna sig 

socialt tillräcklig. Flera respondenter menade att de kunde känna en tillhörighet med andra på 

Facebook på ett sätt som inte gick i verkligheten. En respondent nämnde att det ansågs lättare 

att öppna upp sig när hen satt ensam bakom en skärm och på det viset kunde se sig som en i 

mängden. En av respondenternas åsikter kring att tillhöra något via Facebooks olika verktyg 

kan uttolkas i följande citat; 

En tillhörighet med omvärlden kan man kanske kalla det, det skapar en identitet 

för en. Feedback ger en svar på att man finns där för andra, så med andra ord ser 

jag det som väldigt viktigt. Men jag tror att jag känner att det är viktigare att få 

det när jag skriver inlägg baserade på min depression och ångest. 

– Respondent 2 (2017-04-26) 

 

Med hänvisning till Eriksons (1968) tidigare nämnda teorier kring identiteten som utvecklas i 

samband med känslor och att tillhörighet skapas med andra personer anser respondent 2 att 

det är viktigt med feedback för att känna en viss tillhörighet med andra. Som tidigare nämnt 

delar Erikson in människans identitetsskapande i två processer, intrapersonell identitet och 

interpersonell. Citatet från respondent 2 går att förstå utifrån intrapersonell identitet som 

utvecklas och formas genom hela livet. Respondenten förtydligar sedan sitt svar och menar att 

hen känner av en positiv känsla när hen får feedback och att det känns viktigt oavsett om det 

är en vän från verkliga livet eller en Facebookvän. En respondent föredrog att få feedback av 

personer hen kände för att inte känna sig obekväm. Även citatet nedan tyder på att det är 

viktigt med feedback i samband med att skapa en tillhörighet med andra; 

Jag känner mig bekräftad, sedd och omtyckt. Jag känner att jag fått 

uppmärksamhet. Jag är med i gemenskapen och har en tillhörighet med andra. Om 

jag inte får feedback känner jag mig osynlig. 

– Respondent 1 (2017-04-25) 

 

I citatet visar respondenten vikten i att bli bekräftad och att feedbacken visar att en syns och 

finns med i gemenskapen med andra. Detta går att se som Eriksons (1968) andra process i 

människans identitetsskapande, interpersonell. Processen handlar om den känsla av 

tillhörighet som skapas hos människan i samband med att en får en social bekräftelse av andra 

människor, i samband med åsikterna av respondent 1 i citatet uppstår en glädje när hen får 

feedback av andra och när det sker en social bekräftelse. Om det inte skulle ske en bekräftelse 

av andra blir det en motsatt effekt och hen skulle känna sig osynlig och obekväm för 

omvärlden. Precis som Baumeister och Leary (1995) visar respondent 1 på att om hen inte få 

någon bekräftelse kan hen känna en känsla av utanförskap och social isolering. Flera av 

respondenterna påpekade att det var viktigt med respons för att känna en tillhörighet. I citatet 

nedan visas hur ytterligare en respondent ser på feedback och dess betydelse; 
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Jag anser att det är ganska viktigt med feedback. Får jag ingen kommentar eller 

gillning så är det inte hela världen, men visst kan det vara lite tråkigt. Får jag 

positiv feedback så blir jag såklart glad, det är alltid kul att höra positiva saker om 

sig själv från andra, mamma räknas inte. Men jag kan även må dåligt av att få 

positiv feedback men det är för att jag oftast tror att människor ljuger för mig. 

– Respondent 3 (2017-04-27) 
 

Citatet antyder på en känsla av att det inte är så viktigt med feedback. Trots att det finns en 

mindre motivation till feedback än de två ovanstående citaten av respondent 1 och 2 finns det 

en känsla att det är kul att få. Enligt Tobin et al. (2015) kan inlägg utan feedback ge 

människan sämre självkänsla och en lägre känsla av att tillhöra något. Det går att tolka citatet 

ovan från respondent 3 utifrån deras teori då hen menar att feedback är ganska viktigt, men 

inte livsviktigt, samtidigt som det är kul att få och ger en bra känsla. Tobin et al (2015) menar 

att tillhörighetskänslan och självkänslan kan minska medan utanförskapet kan öka om 

Facebookanvändarna inte får feedback. Flera av respondenternas svar i vår studie kunde 

jämföras med ovannämnda studie av Tobin et al (2015), till exempel visar ovanstående citat 

av respondent 3 att det i grund och botten var viktigt med feedback medan en annan 

respondent påpekade att feedback gav en känsla att någon brydde sig om hen. Nedanstående 

citat visar på en annan bild av feedback jämfört med övriga respondenter; 

Feedback på Facebook bryr jag mig inte om, jag bryr mig inte om vad människor 

tycker och tänker. 

– Respondent 5 (2017-04-30) 

 

Respondent 5 menar att feedback inte känns så viktigt, och går därmed emot teorin av Tobin 

et al (2015) som nämns ovan. Genom att svara att hen inte brydde sig om vad andra tyckte 

visas en självkänsla som Lindwall (2011:30–31) beskriver som global självkänsla, där 

individen känner en stabil känsla kring sina egna tankar och val, vilket går att tolka ur 

respondentens svar ovan. Citatet kan även kopplas till perspektivet kring utvärdering av sin 

självkänsla som innebär att individen bedömer sig själv i specifika situationer och ser över om 

en är nöjd med sig själv. Med hänvisning till citatet ovan och Lindwalls (2011:30–31) teori 

om självkänsla ges en känsla utifrån citatet att respondent 5 känner en säkerhet gentemot sig 

själv och andra. Under intervjun framkom det flera gånger att respondenten inte brydde sig 

om vad andra tyckte, allt från feedback till vad andra gjorde. Meng-Hsiang et al. (2015) 

antyder att människan använder sig av sociala medier utifrån fyra motivationsfaktorer; 

underhållning, socialisering, informationssökande och självexponering, i deras studie gav 

samtliga faktorer en positiv uppfattning av människans interaktion med andra via sociala 

medier. Nedan följer två citat som visar på den positiva betydelsen som Facebookgrupper kan 

ge användaren, i stil med teorin av Meng-Hsiang et al (2015); 
 

Jag tror att det kan vara väldigt positivt eftersom att jag själv har träffat en kille 

som har sagt att en Facebookgrupp har hjälpt han sluta med heroin och denna 

person har idag varit ren i 5 år. Jag söker mest på olika typ av forum om det är 

någon som har skrivit något liknande som jag känner eller har känt för då kanske 

jag kan få råd av den som har skrivit hur jag ska hantera det. 

– Respondent 4 (2017-04-27) 
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Jag tror att grupper kan fungera riktigt bra, för mig själv och även för andra. Jag 

är själv medlem i en grupp och jag ser hur folk skriver till varandra och hela tiden 

stöttar och respekterar andras historia och mående. Dock skriver jag aldrig något 

själv, jag läser bara. 

– Respondent 3 (2017-04-27)  

 

Respondenternas svar antyder att Facebookgrupper är bra för människan och hjälper en med 

råd och delade erfarenheter i livet. Med hänvisning till Meng-Hsiangs et al. (2015) studie 

handlar respondenternas citat om socialiseringen och informationssökandet. Respondenterna 

förmedlar en känsla av Facebooks betydelse gentemot att socialisera sig med andra och för att 

finna information. Facebookgrupperna handlade om just socialisering och 

informationssökande för många av respondenterna i vår studie eftersom det var via 

Facebookgrupperna som de fick råd och tillgång till andra användares upplevelser. De andra 

två motivationsfaktorerna, underhållning och själexponering, kan genom intervjuerna i 

studien höra ihop med andra delar av Facebookanvändningen, så som att titta på videoklipp 

och skriva inlägg. Facebookgrupper som respondenterna nämnde att de använde var 

”Ångestskolan” och ”Aldrig ensam”. Det är två grupper som fokuserar på kontakten mellan 

personer med psykisk ohälsa där det finns en möjlighet att dela sina erfarenheter, upplevelser 

och tankar mellan användarna. Dessutom ges det olika tips hur en ska klara av olika hinder 

som förekommer i vardagen. Respondent 2 i nedanstående citat upplever en positiv bild av 

Facebookgrupper; 

Jag tycker att det är jättebra. Det blir ett sätt för att hitta likasinnade. Jag har inga 

vänner i min närhet med samma diagnos som mig själv, så där kan jag inte få 

några tips och råd. Men via grupper så kan jag skriva och fråga om råd, eller läsa 

andras tips och delade artiklar som hjälper en framåt. Det blir som en digital 

terapigrupp. 

– Respondent 2 (2017-04-26) 

 

Här visar respondenten den betydelse som Facebookgrupper har på hens liv och påpekar att 

Facebook blir viktigt i vardagen för att diskutera olika saker med andra personer med 

diagnoser. Med hänvisning till Katz, Blumler och Gurevitch menar Sullivan (2013:113) som 

menar att människan är aktiv i valet av vilket medium som ska användas utifrån ens 

tillfredsställelse. I vår studie handlar det bland annat om de val som respondenten gör i 

samband med Facebookgrupperna, allt från val av Facebookgrupp till val att publicera i 

Facebookgruppen. Castells (2001:14, 125) påpekar att nya former av gemenskaper bildas i 

samband med att den digitala kommunikationen blir större, vilket citatet ovan från respondent 

2 syftar till då hen påpekar den nya typ av gemenskap som Facebook ger möjlighet till via 

Facebookgrupperna. Respondenten menar att användningen av Facebook underlättar 

vardagen och då hen inte känner någon i verkliga livet med en diagnos väljer respondenten att 

söka sig till Facebook för att hitta andra med liknande erfarenheter. Hen beskriver även 

Facebookgrupperna som en digital terapigrupp som hen tar hjälp av för att klara av olika 

situationer och Facebook kan då ses som en arena för att skapa nya gemenskaper. Många av 

de andra respondenterna såg även positivt på Facebooks möjlighet att skapa nya 



Caroline Andersson & Felicia Andersson 

Medie- och kommunikationsvetenskap (61-90) 

Vårterminen 2017 

 

32 

gemenskaper, det framkom att trots att de ibland var ensamma i verkliga livet kunde de alltid 

vända sig till Facebook för att se vad andra gjorde, för att spendera tid eller för att få tips och 

råd. Gripsrud (2011:21–22) anser att gemenskapen kan skapa en stark fasad för 

gruppmedlemmarna gentemot andra människor, vilket går att se hos de respondenterna som 

använde sig av Facebookgrupper som menade att det skapade en gemenskap mellan 

användarna då de bland annat delade erfarenheter. Med hänvisning till Morely och Robins 

(1995:72) forskning gällande att individen ständigt måste underhålla den kollektiva 

identiteten för att inte bli av med den såg vi i några av intervjuerna att det var viktigt att 

fortsätta vara aktiv för att behålla känslan av gemenskap. Det handlar om att upprätthålla 

kollektivets gränser och principer för att inte till slut bli exkluderande och hamna utanför. 

Flera respondenter nämnde även rädslan av att bli ensam och hamna utanför den gemenskap 

som de skapat via Facebookgruppen. 

 

4.2 Resultatdiskussion 
Hur beskriver unga människor som lever med psykisk ohälsa sin användning av Facebook? 

Intervjuerna och det empiriska materialet ger en inblick i hur respondenterna använde sig av 

Facebook och vad de hade för tankar kring Facebook. Vi såg mönster i respondenternas svar 

kring vad som ansågs vara positivt respektive negativt med Facebook. Överlag handlade det 

positiva om att de kunde hålla kontakt med vänner och familj och att de genom 

Facebookgrupperna kunde känna en gemenskap med andra med psykisk ohälsa samt få tips. 

Det negativa handlade till stor del om känslan av att jämföra sig med andra och leva upp till 

olika krav. 

 

Respondenterna i vår studie använde sig genomgående av samma syfte för användningen av 

Facebook, nämligen att kommunicera med vänner och använda de olika grupperna som finns. 

Till stor del används Facebook för att knyta nya band med människor och behålla kontakten 

med gamla vänner. Facebook underlättade kommunikationen när vännerna inte längre bodde 

på samma ort. Majoriteten av respondenterna hade någon gång sökt sig till grupper som rör 

psykisk ohälsa, de upplever det som ett stöd i deras vardag. Respondenterna som använder sig 

av grupper kring psykisk ohälsa gör det inte enbart för feedback utan även för att kunna göra 

en insats för andra med psykisk ohälsa. 

 

Respondenterna hade olika meningar om hur de agerade på Facebook gällande sin diagnos, en 

av respondenterna såg sig som öppen med sin diagnos, medan andra såg sig som ett 

mellanting mellan öppen och stängd. En del av respondenterna ansåg att det var jobbigt att 

vara öppna med sin diagnos för att de var rädda att bli dömda av andra. De var rädda för att 

hamna utanför och bli särbehandlade om andra fick reda på deras diagnos. Respondenten som 

ansåg sig vara öppen på Facebook menade att hens diagnos inte var något som andra behövde 

bry sig om, hen var som hen var. Det var inget som hen kunde göra något åt och om andra 

inte skulle tycka om hen för det så fick det vara så. En del av respondenterna kunde känna en 

känsla av att vara utpekad, uttittad och utanför i samhället, bara för att hen hade en diagnos. 

Respondenterna menade här att Facebook kunde kännas som en tillflyktsort där de alltid var 
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välkomna. Facebook kunde användas vid situationer som var jobbiga där respondenten kunde 

gå ifrån den fysiska platsen och sätta sig i lugn och ro vid Facebook. 

 

På vilka sätt uppfattar unga människor att Facebook kan utgöra ett verktyg för tillhörighet 

och delaktighet för personer som lever med psykisk ohälsa? 

Synen på Facebook från respondenterna som har deltagit i vår studie har varit likartad. 

Facebook uppfattas av respondenterna som ett forum för gemenskap, ett verktyg för att knyta 

nya kompisband samt hålla kontakten med gamla vänner. Resultat som framkom i studien var 

att respondenterna ansåg att Facebookgrupper var bra för att de kunde få tips och råd av andra 

med psykisk ohälsa, samtidigt som de kunde hjälpa andra. Facebookgrupperna som flera av 

respondenterna nämnde var “Aldrig ensam” och “Ångestskolan”, vilket är grupper som får 

respondenterna att känna en gemenskap med andra och ger dem en möjlighet att både ge och 

få feedback. De respondenter som var med i en eller flera grupper på Facebook kände en ökad 

gemenskap med resterande medlemmar i gruppen. Det gällde inte enbart grupper om psykisk 

ohälsa dock påpekade flera av respondenterna i studien att det ökade deras gemenskap och 

delaktighet med andra med diagnoser. De menade att de kunde stötta varandra i gruppen i 

jobbiga och svåra perioder och att det gav en känsla av tillhörighet till något. Flera av 

respondenterna ansåg att Facebookgrupperna var positiva då de gav dem en inblick om att de 

inte var ensamma och att det fanns fler där ute som hade samma eller liknande diagnos som 

dem själva. Dessutom nämnde två av respondenterna att de tyckte att det var extra bra att alla 

grupper inte var öppna för alla och att en ibland var tvungen att bli godkänd av 

administratören för att se allt som erbjöds i gruppen. Respondenterna påpekade att de upplevt 

en mindre utsatthet i samhället och känt sig mindre annorlunda gentemot individer utan någon 

diagnos genom användningen av Facebook och de inlägg i grupperna som de tagit del av. 

 

På vilka sätt uppfattar unga människor att de normer och ideal som förmedlas via Facebook 

utgör ett hinder för tillhörighet och delaktighet för personer som lever med psykisk ohälsa? 

Flera av respondenterna nämnde svårigheter med samhällsidealet gällande träning och att de 

kände av den träningshets som de menade råder i samhället. De såg detta som en faktor till en 

ökad stress på sig själv och sina egna inlägg på Facebook. En del av respondenterna uttryckte 

sig angående detta genom att förklara att de påverkades av andras inlägg om till exempel 

träning, men att de egentligen inte brydde sig om själva innehållet då de inte var intresserade 

av träning. Fem av respondenterna menade att de ansåg att alla egentligen bryr sig och 

påverkas på något sätt, men att det kunde skilja sig hur bred påverkan var från individ till 

individ. De kände en sorg över att inte kunna passa in i samhällets krav gentemot 

kroppsidealet. En av respondenterna berättade att hen inte påverkades då hen helt enkelt inte 

brydde sig om vad andra gjorde eller att hen inte skulle ändra sig för någon annan bara för att 

andra gjorde något via ett inlägg. En av respondenterna menade att hen hade velat vara som 

dem som publicerade inlägg om träning och det samhällsidealet men att ekonomin och hens 

diagnos satte stopp för det. Facebookgrupperna gav respondenterna en känsla av tillhörighet 

och delaktighet av något, vilket gjorde att de inte kände sig utanför eller annorlunda jämfört 

med andra. 
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5. Avslutning 

I denna del följer en slutdiskussion där vi diskuterar studiens utförande och resultat 

tillsammans med teorier och tidigare forskning. Sedan kommer vi ta upp problem och vunnen 

kunskap som uppkommit under arbetets gång samt ge förslag på fortsatt forskning. 

 

5.1 Slutdiskussion 
Syftet med studien har varit att bidra med kunskap om hur unga människor med psykisk 

ohälsa beskriver sin användning av Facebook. För att uppnå detta syfte i studien har vi 

intervjuat sex unga personer med psykisk ohälsa där frågorna bland annat har behandlat hur 

de resonerar kring betydelsen av Facebook i deras vardag, hur de jämför sig med andra på 

Facebook och på vilket sätt Facebookgrupper kan utge en känsla av tillhörighet. Vi anser att 

vi har uppnått ett trovärdigt och kvalitativt resultat i studien. Genom att vi har sett att några 

tidigare forskningar har haft ett litet antal respondenter samt att våra respondenter till viss del 

har gett liknande svar i intervjuerna anser vi att studien har en trovärdighet, trots ett litet antal 

utförda intervjuer. En större trovärdighet i studien hade krävt fler antal intervjuer. Vi anser att 

sex intervjuer var ett bra antal för denna studie då respondenterna både gav lika och olika 

svar. 

 

Respondenternas svar var lika trots deras olika diagnoser, vilket gjorde att vi valde att inte 

fokusera på diagnoserna utan istället på respondenternas åsikter i studien. Facebook användes 

för att hålla kontakt med vänner och familj, som tidsfördriv och för att hitta en gemenskap 

med likasinnade i olika grupper. Respondenterna diskuterade även sina åsikter gällande 

andras inlägg och vad de känner kring det. Där såg vi ett mönster hos de flesta där de menade 

att de kände en press av att se andras inlägg och ett ökat krav av samhällsidealet som de kände 

att de ständigt behövde leva upp till men som de av olika skäl inte klarade av. Stressen kunde 

göra att vissa av respondenterna kände sig utpekade i samhället eftersom de själva kände att 

de inte klarade av att hålla igång som andra Facebookanvändare.  

 

Respondenterna kände av en känsla av tillhörighet i samband med att de använde sig av 

Facebook, de påpekade att Facebookgrupperna kunde ge dem en tillhörighet med andra i 

liknande livssituation. Med hänvisning till teorin av Tobin et al (2015) om att feedback ger en 

positiv känsla hos användaren uppfattade vi det som att övervägande av respondenterna i vår 

studie såg feedback som ett sätt att känna sig delaktig. Majoriteten av respondenterna 

upplevde feedback som positivt och ansåg det vara viktigt med respons, tankarna kring 

feedback finns även hos Valkenburg, Jochen och Schouten (2006) som menar att självkänslan 

ökar med feedback. Däremot fick vi svar av en respondent att hen varken brydde sig om 

feedback eller om vad andra tyckte. Känslan vi upplevde under den intervjun var att hen 

egentligen brydde sig men hade svårt att säga och erkänna det, detta på grund av de signaler 

vi fick av kroppsspråket. När det handlade om hur hen upplevde andras inlägg var svaret 

liknande, att hen inte brydde sig om vad andra gjorde. Även om en inte medvetet lägger ut 

bilder eller inlägg för att få feedback blir det en gladare känsla när en får feedback än om en 
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inte får det, vilket går i stil med Manovichs (2009) studie gällande känslan av feedback. 

Respondenternas åldrar har varit mellan 18-25 år och vi upplevde att de yngre hade svårare att 

säga att de brydde sig om responsen på Facebook, medan de som var äldre hade lättare att 

säga hur de upplevde responsen och förstå hur andra kunde uppfatta dem. 

 

Genom att tillämpa teorin om uses and gratification har vi fått en uppfattning om hur unga 

personer med psykisk ohälsa använder sig av Facebook. Gripsrud (2011:72) förklarar att 

teorin syftar till att användaren väljer medium själv. Intervjuerna har gjort att vi fått en ökad 

bild av hur och varför unga personer med psykisk ohälsa använder sig av Facebook. Resultat i 

studien visade att unga människor med psykisk ohälsa använde sig till största del av Facebook 

för tillhörighet och gemenskap samt kommunikation med andra. Många av respondenterna 

ansåg att det var lättare att uttrycka sig via Facebook för att slippa bli utpekad i verkligheten. 

Sullivan (2012:108,113) nämner att U&G innebär att människan påverkas av den sociala 

miljön och att en person väljer att använda ett medium för att andra använder det. Några av 

våra respondenter uttalade sig just om detta vilket visar på att de till viss del kan bli påverkade 

av vad andra gör. I samband med detta påpekade även flera av respondenterna att de kunde 

påverkas negativt av att se vad andra publicerade och kunde till exempel må dåligt, bli 

stressade eller få ångest av träningsbilder. Uppfattningen vi fick av detta var att 

respondenterna hade en önskan av att tillhöra något genom att använda sig av Facebook, men 

att samhällets ideal och normer kunde skapa negativa känslor hos dem. 

 

Utifrån de gjorda intervjuerna med unga människor med psykisk ohälsa har vi uppfattat att de 

till viss del oroar sig mer för jämförelser med andra och hur andra ska se dem. Det har även 

funnits en oro att de ska bli utpekade och bli placerade i en viss grupp för att de har psykisk 

ohälsa. Vi upplevde en dubbelhet gällande Facebook och verkligheten i samtliga intervjuer 

med respondenterna, med detta menar vi att respondenterna såg ett liv på Facebook och ett i 

verkligheten då de verkade på båda. Både på Facebook och i verkligheten är sökandet efter 

gemenskap en stor del för respondenterna, dessutom påpekade flera av respondenterna att 

motgångarna av samhällsidealet och normerna återfanns både på Facebook och i verkligheten. 

Vi anser att dubbelheten finns eftersom respondenterna visade tecken på att de ser Facebook 

som en annan del av verkligheten, ett annat forum att verka på. Många av respondenterna 

använde Facebook till att söka tips gällande sin diagnos och för att diskutera vardagsproblem 

med andra i liknande situation. Flera av respondenterna menade även att Facebookgrupperna 

och dess medlemmar var en hjälp i vardagen, en av respondenterna nämnde det till och med 

som en digital terapigrupp och ansåg att Facebookgruppen var användbar för hen i vardagen 

och i livet. Utifrån respondenternas svar ser vi att Facebook är en viktig del i deras vardagsliv 

samtidigt som de upplever en del inlägg som svåra och jobbiga. Respondenterna menade även 

att Facebook blir en allt viktigare del i vardagen och en viktig plats att verka på, vilket går att 

se i Dalsgaards (2016) studie. Med hänvisning till Piscaor och Nyström (2007) uppfattade vi 

att Facebook kan ses som en tillflyktsort från verkligheten då några av respondenterna 

påpekade det. Utifrån respondenternas svar tolkar vi att Facebook kan ses som en förlängd del 

av verkligheten, om något är jobbigt i verkligheten kan de gå in på Facebook och få tips eller 

lugn och ro via Facebookgrupperna om psykisk ohälsa. Respondenternas åsikter kring 
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Facebooks betydelse visar på att Facebook är ett viktigt socialt nätverk att finnas på och ett 

nätverk som på många sätt kan göra deras vardag med psykisk ohälsa lättare. 

 

Vi anser att det empiriska materialet i denna studie ska kunna öka kunskaperna kring hur unga 

personer med psykisk ohälsa använder sig av Facebook samt vilken betydelse Facebook kan 

ha i deras liv. Dessutom anser vi att vår studie går i liknande stil som den tidigare forskning vi 

valt för studien samt att det går att överföra till liknande studier i samband med teorierna. Vi 

anser att studien är trovärdig med dess empiriska material, analys och slutsats och att studien 

är generaliserbar till liknande studier på ämnet. 

 

5.2 Brister och vunnen kunskap 
Som vi nämnt tidigare kunde en av intervjuerna inte fullföljas. Risken för en avbruten intervju 

hade vi med oss från start. Vi upplevde inte detta avbrott som ett problem utan vi ansåg att vi 

fick tillräckligt med empiriskt material trots den avbrutna intervjun. Delvis då vi kunde 

återkoppla till hen om vi skulle behöva det, och samtidigt fick vi ta lärdom av riskerna som 

kan uppstå med intervjuer kring människor med psykisk ohälsa. Vi fick även en lärdom kring 

hur en själv bemöts och hur vi bemöter människor med psykisk ohälsa i samband med 

intervjuer.   

 

Under vårt arbete har vi lärt oss mycket nytt om psykisk ohälsa, om hur det kan vara att leva 

med psykisk ohälsa och hur det är att känna att ens kompetens inte räcker till i så väl tankar 

kring sina Facebookinlägg till att en jämför sig med andras Facebookinlägg. Studien har även 

gett oss en inblick i hur Facebookgrupper kan verka för att hjälpa användarna och hur 

användarna kan hjälpa andra genom att bland annat ge tips och feedback. Studien har gett oss 

en ökad förståelse kring att Facebookinlägg kan missförstås samt att sarkastiska inlägg och 

uttalande kan uppfattas som sanning för respondenterna. Det kan även handla om delade 

inlägg i deras Facebookflöde där respondenterna känner igen sig och tolkar innehållet på ett 

negativt sätt, trots att inlägget inte behöver vara riktat mot dem. Vi har fått en uppfattning om 

att en del av respondenterna känner en otålighet i väntan på svar bland annat gällande egna 

publicerade frågor. En del av respondenterna ansåg att otåligheten hade med deras diagnos att 

göra då de kände att de ville ha feedback på det de publicerat för att känna sig synlig och som 

en i mängden, och inte känna sig utanför. Några av respondenterna kunde känna att det var 

jobbigt att känna att de själv var tvungna att ge respons på andra. Vi fick även en inblick i att 

respons på Facebook anses viktigt för att få en social kontakt som kanske inte alltid finns eller 

är möjlig i det verkliga livet. 

 

En del av de teoretiker som verkar inom medie- och kommunikationsvetenskapen har sin 

grund i sociologin, vilket har gjort att många av de forskare vi använt verkar inom sociologin. 

Vi har trots detta ansett att det har varit väsentligt att använda denna forskning då vi anser att 

det har lagt grunden till en större bredd och en utökad förståelse i kunskapen om psykisk 

ohälsa genom att använda forskning från vetenskapliga fält utanför medie- och 

kommunikationsvetenskapen. 
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5.3 Fortsatt forskning 
Förslag på vidare forskning är att studera och jämföra användandet av Facebook med 

personer med psykisk ohälsa respektive utan psykisk ohälsa för att se om det skiljer sig något 

kring tankar och åsikter om Facebooks betydelse och användning. Ett annat sätt att fortsätta 

forskningen är att intervjua fler personer från varje diagnos för att kunna jämföra personerna 

med varandra och deras användning av Facebook. Med detta tänker vi att en utökad studie 

kring diagnoserna kan ge en större bild i hur diagnoserna kan påverka en person i 

användningen av Facebook, så väl i sina inlägg som att jämföra sig med andra. En utökad 

studie med fler respondenter går även att göra med en kvantitativ metod för att få ett utökat 

resultat med fler deltagare. Ett annat förslag på fortsatt forskning är att göra en etnografisk 

studie på ett boende eller klinik med personer med psykisk ohälsa. 
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Bilagor 
Intervjuguide 

1. Hur gammal är du? 

2. Sysselsättning (student, arbetar etc.) 

3. Hur gammal var du när du fick din diagnos? 

4. Hur skulle du beskriva ditt välmående? 

5. Vilken är din uppfattning om samhällets kunskap om psykisk ohälsa? Varför tror du 

att du ser det så? 

6. Vad anser du en psykisk ohälsa är? 

 

7. Om vi säger Facebook, vad tänker du på då? Varför tänker du så tror du? 

8. Vad använder du Facebook till? 

9. Vilken funktion tycker du att användandet fyller för dig och ditt vardagsliv? 

10. Hur ser du på andra personers användande på Facebook? 

11. Hur mycket använder du dig av Facebook skulle du säga? 

12. Vad ser du som positivt respektive negativt med att använda Facebook och varför tror 

du att du uppfattar det så? 

13. Hur känner du om du av någon anledning inte är inne på Facebook under en period? 

14. Vilken är din uppfattning gällande bilden av dig själv på Facebook? 

 

15. Hur skulle du beskriva dig själv som användare av Facebook? Följdfråga: Ser du dig 

som öppen eller stängd med din psykiska ohälsa på Facebook? Varför tror du att du 

känner så?  

16. Hur viktigt tycker du att det är att få feedback på Facebook? 

17. Hur skulle du beskriva hur du mår om du får feedback respektive inte feedback på 

dina inlägg på Facebook? Beskriv känslan. Varför tror du att du känner så? 

18. Vilken feedback brukar du få? Följdfråga: Är det mestadels gillningar eller 

kommentarer? 

19. Om du jämför dig med dina vänner på Facebook, hur skulle du uppfatta dina inlägg i 

relation med dina vänners inlägg? 

20. Hur skulle du beskriva din känsla över vem det är som ger feedback? Följdfråga: 

Skulle du säga att du mår bättre om det är en nära vän som ger feedback eller föredrar 

du om det är en person som du inte känner? Varför tror du att det är så? 

 

21. Hur känner du att grupper på Facebook kan fungera för människans, och framförallt 

ditt, välmående? 

22. Söker du hjälp via sociala medier för din psykiska ohälsa? Om ja, hur gör du det? 

23. Känner du att du har fått hjälp med din psykiska ohälsa via sociala medier? Om ja, hur 

har du känt av det? Om nej, vad tror du att det beror på? 

24. Hur upplever du Facebook som kommunikationsverktyg när det gäller psykisk ohälsa? 

Följdfråga: Använder du dig av sidor och grupper på Facebook som kretsar kring 
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psykisk ohälsa? Om ja, vilken/vilka? Hur kom du i kontakt med gruppen? Om nej, 

varför inte? 

25. Har du gett tips om någon grupp om psykisk ohälsa på Facebook till någon person 

med psykisk ohälsa? Om ja, vilken typ av grupp/psykisk ohälsa har det handlat om? 

 

26. Hur viktigt tycker du det är att känna en tillhörighet och gemenskap med andra med 

samma eller liknande diagnos som dig själv på Facebook? 

27. Vad är viktigast enligt dig, känna en tillhörighet med andra på Facebook eller i 

verkliga livet? Varför känner du så? 

  

28. Träffar du någon utanför Facebook för att prata om din psykiska ohälsa?  Om ja, hur 

och med vem görs detta? Om nej, varför tror du att du inte gör det? 

29. Hur upplever du Facebook som kommunikationsverktyg för att prata om psykisk 

ohälsa? 

30. Har du fått vänner via Facebook genom grupper med ett fokus på psykisk ohälsa? Om 

ja, hur gick detta till? Om nej, varför inte? 

31. Hur skulle du beskriva vikten av att ha vänner på Facebook som också har någon 

diagnos inom psykisk ohälsa? 

 

Avslutande för intervjun;  

32. Hur kan publicerade inlägg av dig på Facebook se ut? (Vi ber respondenten visa oss 

inlägg som hen har publicerat på sin Facebook, detta görs ifall respondenten är villig 

att göra det. Detta är med andra ord frivilligt att göra, det kan kännas för privat att visa 

sina inlägg) 
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