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Sammanfattning 

Digitaliseringen är djupt rotat i det svenska samhället och idag ser vi att majoriteten av 

svenskarna använder internet och sociala medier i stor utsträckning (IIS, 2017).  Sociala 

medier-stalkning (SM-stalkning) är det relativt nya fenomenet som innebär att hämta 

information om andra människor via sociala plattformar som Facebook eller Instagram. 

Tidigare forskning har fokuserat på nära, redan etablerade relationer. Denna uppsats ämnar 

undersöka sociala medier-stalkning i relation till nya och potentiella relationer genom att 

besvara frågorna om vilken utsträckning detta beteende sker, hur det varierar mellan olika 

grupper och vilka faktorer som kan förklara beteendet. Med en kvantitativ utgångspunkt 

formulerades en webbenkät som skickades ut via Facebook. Resultatet analyserades sedan i tre 

fokusområden i multipla linjära regressionsmodeller samt medelvärdestabeller. Resultatet 

visade att sociala medier stalkning är ett vanligt beteende men att det skiljer sig i vilken 

utsträckning det genomförs. De gruppskillnader som hittades i studien var att kvinnor gör 

beteendet mer än män, studenter gör beteendet mer än heltidsarbetare och yngre SM-stalkar 

mer än äldre.  Efter att ha konstanthållt för samtliga fokusområden (sociodemografi, 

personlighetsdrag och ensamhet) visade det sig att resultatet som var signifikant i våra 

regressionsmodeller, pekar på att de förklaringsfaktorer till varför människor SM-stalkar var; 

viktighet av att bli omtyckt samt användning av den information som uppkommer vid SM-

stalkning. Vi argumenterar för att detta handlar om kontroll respektive konformitet inom 

ramarna för människors fundamentala behov av att tillhöra sociala relationer och grupper.  

 

 

 

Nyckelord: sociala medier-stalkning, sociala medier, övervakning, need to belong theory. 

 

  



 

 
 

Förord 

11 veckor av berg-o-dalbana har avslutats och vi kunde inte vara stoltare över oss själva. Det 

bästa stödet har varit att vi haft varandra och därför tackar vi oss själva för att vi lyckats 

göra dessa intensiva veckor till en positiv upplevelse som aldrig kommer glömmas.  

Tack till BIT-programmet för allt och alla som det inkluderar, till Ingemar vår handledare för 

att du alltid varit tillgänglig för diskussion och vägledning. Men också tack till alla er som 

hejat på oss längst vägen, som svarat på enkäten och i allmänhet bara intresserat er för 

ämnet. Ni är bäst! Tack.  

 

Andrea och Olivia 

Umeå Universitet, 8 juni 2018 
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1. Inledning 

 

On Twitter we get excited if someone follows us. 

In real life we get really scared and run away. 

– Unknown 

 

En enkel Google-sökning på begreppet ‘sociala medier-stalkning’ ger idag över 50 000 resultat 

där en av de första träffarna handlar om hur du som sociala medieanvändare stalkar någon utan 

att bli upptäckt (Wagner Larsson, 2016). 99% av svenskarna i åldrarna 16 till 65 år använder 

idag internet och hela 74% av dessa använder Facebook (IIS, 2017). Det är tydligt att 

digitaliseringen har rotat sig in i det svenska samhället och svenskarna präglas idag av att 

upprätthålla sociala relationer med hjälp av sociala medier. För den sociala varelsen, 

människan, är det sociala nätverket viktigt, så att 93% bland svenskarna mellan åldrarna 12-55 

dagligen använder internet i mobilen (IIS, 2017) kommer kanske inte som en chock. Att koppla 

upp sig - att gå online, är ett sätt för människor att interagera i den sociala kontexten och uppnå 

känslan av tillhörighet tillsammans med familj, vänner och bekanta.  

Sociala medier är dock mer än ett sätt att hålla kontakten med nära och kära, det har 

även blivit en struktur som möjliggör för övervakning av andra. Människor samlar information 

om varandra samtidigt som de bevakar andras vardagsaktiviteter online (Bennet, 2001). Detta 

är ett beteende som i vardagsmun ofta kallas för sociala medier-stalkning, vilket innebär ett 

slags snokande på andra människors sociala medieprofiler. Chalkley (2012, ref. i Fulton & 

Kibby, 2017) menar att det har skapats massor av ”little brothers” där sociala medieanvändare 

uppmuntras att kolla upp andra online, samtidigt som en bjuder in andra användare att kolla 

upp ens egna sociala medie-profil. I Facebookflödet dyker det upp information om vilka som 

blivit sambos, vilka som har fått barn och vem som flyttat över Atlanten. Sociala medier-

användare tenderar även att aktivt söka upp information om andra användare, där sökningar 

efter människor som användaren känner troligtvis blivit lika vanligt som att göra sökningar på 

människor som användaren vill eller potentiellt kommer lära känna. Arbetsgivare kollar upp 

arbetstagare, gamla klasskompisar letar upp varandra och ex-partners försöker hålla koll på 

varandras sociala medieprofiler även efter att relationen är över (Fulton & Kibby, 2017) Om en 

upplever en känsla av att vara övervakad – så stämmer den mest troligtvis. 
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Tidigare forskning har haft fokus på sociala medier-stalkning i nära relationer (Marshall 2012; 

Tokunaga 2011; Tokunaga 2016). Ett område som inte blivit speciellt utforskat är sociala 

medier-stalkning i nya eller möjliga relationer där man endast träffats en gång eller ännu inte 

träffats offline. Detta beteende är vad denna uppsats ämnar att undersöka och bidra med 

kunskap inom. Vem är det som sociala medier-stalkar personer de precis lärt känna, eller 

potentiellt kommer lära känna? Varför gör de det och i vilken utsträckning? 
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2. Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap för förståelsen av fenomenet sociala medier-

stalkning. Sociala medier-stalkning innebär ett beteende där individen aktivt besöker vänner, 

familjs, bekanta och främlingars sociala medier-profiler med intentionen att inhämta 

information om personen. Fokus kommer ligga på den del av sociala medier-stalkning som 

innebär informationshämtning av nya eller potentiella bekantskaper.  

 

2.1. Frågeställningar  

1. I vilken utsträckning sker sociala medier-stalking på Facebook och Instagram?  

2. Vilka sociodemografiska skillnader finns det inom sociala medier-stalkning på 

Facebook och Instagram? 

3. I vilken mån kan faktorer som är kopplade till personlighetsdrag och ensamhet 

förklara sociala medier-stalkning på Facebook och Instagram?  
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3. Bakgrund  

Traditionell övervakning handlar vanligtvis om en ‘uppifrån och ner’ övervakning där 

auktoritära institutioner såsom staten övervakar samhällets individer med syfte att upprätthålla 

en viss struktur (Fulton & Kibby, 2017). När övervakning inte sker uppifrån och ner, utan 

snarare sker på en individ till individ nivå har denna typ av övervakning benämnts som 

coveillance (Mann, Nolan & Wellman, 2003). I och med att sociala medier blivit en plattform 

för att övervaka varandra på har ytterligare definition på övervaknings begreppet tagit form. 

När användare frivilligt övervakar varandra på sociala medier kallas den formen av övervakning 

bland annat för participatory surveillance (Fulton & Kibby, 2017) .  

Det vi i denna studie kallar sociala medier-stalkning har definierats av andra forskare 

som online surveillance (Tokunaga, 2016), interpersonal electronic surveillance (Marshall, 

2012; Tokunaga, 2011), social surveillance (Tokunaga, 2011 & 2016; Fulton & Kibby 2017; 

Marwick, 2012), peer-to-peer surveillance (Fulton & Kibby, 2017), Facebook surveillance 

(Marshall, 2012) och kanske en av den vanligaste i folkmun -  Facebook-stalkning (Marwick, 

2012). Flera av författarna (Marshall, 2012; Marwick, 2012; Tokunaga, 2016) använder sig av 

flera olika benämningar av fenomenet, vilket indikerar på att det finns en viss osäkerhet vilket 

av begreppen som beskriver fenomenet allra bäst. Vi väljer därför att förhålla oss till begreppet 

sociala medier-stalkning, som vi definierar genom att ta avstamp i Tokunaga (2012), Kennedy 

(2009) och Marshalls (2013) definitioner. Vår definition innebär därför att sociala medier-

stalkning är ett beteende där individen medvetet besöker vänner, familj, bekanta och 

främlingars sociala medieprofiler för att inhämta information om vederbörandes online 

och/eller offline beteenden. Förkortningen SM-stalkning kommer att förekomma under 

uppsatsens gång.  

Tokunaga (2016) använder sig av flera begrepp när han pratar om sociala medier-

stalkning. Interpersonal online surveillance är ett av begreppen som Tokunaga menar kan 

användas som ett paraplybegrepp för den informationssökning människor gör online när syftet 

är att hämta information om andra. Tokunaga definierar online surveillance som ett beteende 

där syftet är att ta reda på personen en vill titta upp online och/eller offline beteende, genom att 

använda sig av elektronisk eller digitala tekniker. Tokunaga skiljer på informationssökningen 

en gör online i två riktningar. Det ena är online information seeking som drivs av nyfikenhet 

om andra, medan online surveillance är beteendet som uppstår kring omständigheter runt 

individen, såsom misstankar och ångest kring den en kollar upp. Interpersonal electronic 

surveillance är ett annat begrepp som används för att beskriva beteendet (Tokunaga 2011; 
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Marshall 2011). Denna definition kännetecknas av ett målorienterat, strategiskt beteenden där 

individen använder kommunikationsverktyg för att på ett hemligt sätt övervaka andra 

användares online och/eller offlinebeteende. Fenomenet sträcker sig över såväl vänner och 

familj, som bekanta och romantiska partners.  

En annan forskare är Marwick (2012:379) som använder sig av benämningen social 

surveillance och definierar begreppet som att “social surveillance is the ongoing eavesdropping, 

investigation, gossip and inquiry that constitutes information gathering by people about their 

peers, made salient by the social digitization normalized by social media”. Marwick (2012) 

menar att teknologin har utvecklats för just detta användningsområde, där människor ska ha 

möjligheten att kunna undersöka och följa deras egna sociala nätverkskontakter online. 

Användningen av sociala medie-plattformar särskiljer sig från annan typ av övervakning på 

grund av tre faktorer: makt, hierarki och ömsesidighet. Med makt menar Marwick att det finns 

en maktbalans mellan alla sociala relationer. Hierarki handlar om att övervakningen som sker 

är, till skillnad från den traditionella definitionen av övervakning, inte mellan individer och 

strukturella enheter. Social surveillance är snarare något som sker mellan individ och individ. 

Med ömsesidighet syftar Marwick på att individen som kollar upp andra online, samt individen 

vars onlineprofil blir kollad på, båda skapar innehåll online av fri vilja och att det därför är ett 

ömsesidigt informationsutbyte.  

Andra forskare som Kennedy (2009) använder definitionen Facebook-stalkning för att 

beskriva det allt vanligare beteende man gör när man söker igenom digital information på 

sociala nätplattform medan (Marshall, T.C.C. et al., 2013) använder Facebook surveillance som 

begrepp och definierar det i enklaste form som användandet av teknologi för att på ett hemligt 

sätt hålla koll på andra människors online och offline-aktiviteter.  

Kibby & Fulton (2016) använder sig av begreppet peer-to-peer surveillance för att 

beskriva fenomenet att titta upp sina vänner, partners och släkt online. Att bevaka andra 

människors beteenden är något som alltid förekommit, men som i takt med sociala medier-

explosionen blivit mer lättillgängligt och därmed även mer vanligt och accepterat.  
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4. Tidigare forskning  

Nedan presenteras tidigare forskning gällande sociala medier; personlighetsdrag på sociala 

medier; sociala medie-stalkning; och sociala medier-stalkning i nära relationer.  

4.1. Sociala medier 

2017 var Facebook den sociala plattform som flest svenskar använder (74 %; IIS, 2017). I 

åldrarna 16-35 visar statistiken på att det är ungefär 7 av 10 som dagligen använder facebook 

bland svenskarna, men trots att användningen sjunker med stigande ålder spenderar mer än 

hälften av 46-55 åringarna dagligen tid på plattformen (ibid). Av 56-65 åringarna samt 66-75 

åringarna spenderar 43% respektive 38% dagligen tid på Facebook (ibid).  

Tidigare forskning visar att kvinnor tenderar att använda Facebook i större utsträckning 

än män (Nadkarni, 2012; McAndrew & Jeong, 2012). Trots att äldre människor generellt 

spenderar mindre tid på Facebook än unga människor (IIS, 2017; McAndrew & Jeong, 2012) 

har det visat sig att det är skillnad på hur de olika åldrarna använder plattformen. McAndrew & 

Jeong (2012) menar att  när den äldre generationen väl använder Facebook så spenderar dem 

mer tid för direkta interaktioner samt att de tenderar att titta mer på sin egen sida samt 

familjefoton jämfört med den yngre generationen. Även om unga människor dominerat 

Facebook under en lång tidsperiod har en viss skiftning skett i samband med att deras föräldrar 

anslöt sig till plattformen. Ghersetti (2015) säger att det tycks verka som den yngre 

Facebookanvändaren inte vill dela den sociala plattformen med sina föräldrar och förflyttar sig 

främst till Instagram för att komma därifrån. Instagram är dessutom den näst populäraste 

plattformen hos svenskarna (IIS 2017). Trots att det inte är lika många som använder Instagram 

som Facebook, är det fortfarande majoriteten av svenskarna (53%) som gör det och dagligen är 

det nästan en tredjedel (31%). Precis som med Facebook sjunker användningen med stigande 

ålder (ibid.).  

Tidigare forskning pratar även om en generationsskillnad när det kommer till internet 

och sociala medier. Prensky (2001) pratar om digitalt infödda (digital natives) som den 

generation som föddes in i en internetkultur och  digitala immigranter de som föddes innan 

internetkulturen uppstått. Digitalt infödda är alltså den första generationen som föddes in i den 

digitaliserade tidsåldern, vilket gör att dem sedan start etablerat standardiserade förhållningssätt 

och stor kunskap om det virtuella jaget. Människor födda efter år 1980 sägs vara den grupp som 
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klassas som digitalt infödda. Digitala immigranter är gruppen som inte föddes in i en 

internetkultur, utan snarare fått lära sig att hantera och anpassa sig efter digitaliseringen (ibid). 

Whiting & Williams (2013) har identifierat tio teman till varför människor använder 

sociala medier och får tillfredsställelse av det. De främsta anledningarna till sociala medier-

användning är social interaktion med vänner och familj såväl som bekanta och nya sociala 

kontakter; informationssökning som syfte att utbilda sig själv samt samla information om event 

och produkter; fördriva tid och underhållning för att minska uttråkning; samt avslappning för 

att släppa på den dagliga stressen. Andra anledningar till användningen av sociala medier är att 

det fungerar både som ett bekvämlighetsverktyg och ett kommunikationsverktyg. Det är även 

en plattform där individer kan uttrycka sina åsikter på och dela information mellan varandra om 

sig själva. Det sista temat som identifierades i Whiting & Williams studie var 

övervakning/kunskap om andra, vilket innefattar att söka upp andra i syfte att hålla sig 

uppdaterade om deras liv eller samla information kring vad andra användare gör. 

Respondenterna i studien uttryckte en vilja om att ta reda på kunskap om andra utan att 

vederbörande får reda på det.  

4.1.1 Personlighetsdrag på sociala medier  

På grund av den begränsade forskningen kring fenomenet sociala medier-stalkning och 

personlighetsdrag som förklaringsfaktorer , har vi valt att vända oss till tidigare forskning som 

behandlar sociala medier-användning i relation till personlighetsdrag. Detta eftersom sociala 

medier-stalkning sker på sociala medier och därmed förutsätter ett användande av sociala 

medier för att möjliggöra beteendet. Vi ser kommande begrepp som potentiella faktorer att 

förklara sociala medier-stalkning på grund av dess relevans mot tidigare forskning inom 

sociala medier-användning.  

4.1.1.1 Extraversion  

Femfaktorteorin eller engelskans The Big Five Theory är en teori som handlar om att människan 

har fem universella personlighetsdrag där olika individer ligger olika på skalorna av ‘openness, 

conscientiousness, agreeableness, extraversion, and neuroticism’ (Correa, Hinsley & Zúñiga, 

2010). Extraversion definieras av Nationalencyklopedin (2018) som “personlighetsdrag som 

innebär en benägenhet att främst uppmärksamma yttre, objektiva aspekter av verkligheten och 

att hämta energi i sociala aktiviteter; motpol till introversion, inåtvändhet”. Den generella 

livstillfredställelsen, emotionella stabiliteten, tillfredsställande romantiska relationer och 
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öppenhet för nya upplevelser ses även vara större bland extroverter jämfört med introverter 

(Correa, Hinsley & Zúñiga, 2010). 

Människor som har ett högre värde på extraversion tenderar enligt tidigare forskning att 

använda sociala medier i större utsträckning (Correa, Hinsley & Zúñiga, 2010) och som syfte 

att kommunicera med andra människor (Seidman, 2013). Gosling et al ( 2011) har i sin 

forskning sett att de personer som är högre på extraversionskalan kollar in andras 

Facebookprofiler i högre utsträckning än vad de med lägre värden på extraversionskalan gör, 

detta trots att extroverter generellt är mer tillfredsställda med sitt sociala nätverkande. I Correa 

et al’s (2010) studier har det visat sig att de människor som använder sociala medier och är i 

åldern 18-29 år har ett positivt samband med att vara högre på extraversion, medan de som 

använder sociala medier och är äldre än 30 år har att göra med öppenhet för nya aktiviteter.  

4.1.1.2 Självkänsla   

Aronson (2014) definierar självkänsla som människors värdering av deras eget självvärde, i den 

utsträckning som de värderar sig själva som duktiga, kompetenta och vettiga. Denna definition 

är inte olik andra definitioner av begreppet, bland annat skriver Crisp & Turner (2014) att 

självkänslan är en subjektiv värdering som vi gör om oss själva som instinktivt är negativ eller 

positiv och varierar beroende på det sammanhang vi är i. Det finns en implicit och explicit 

självkänsla där den implicita självkänslan handlar om den automatiska, omedvetna värderingen 

av sitt egna värde. Den explicit självkänsla handlar om det motsatta, alltså om den medvetna, 

reflekterande värderingen om sig själv (Weiten 2014 ref i  Mehdizadeh 2010). 

Personer med låg självkänsla tenderar att engagera sig i större utsträckning i 

onlineaktivitet än personer med hög självkänsla, detta är enligt the social compensation 

hypothesis för att kompensera för sin låga självkänsla (Lee, More & Park 2012) och tar sig i 

uttryck genom att logga in oftare och spendera mer tid på plattformen (Mehdizadeh 2010) samt 

skaffa mer Facebookvänner (Lee et al 2012). I en studie som genomfördes av Tazghini och 

Siedlecki (2013) visade det sig även här, att personerna i studien som hade låg självkänsla i 

högre utsträckning accepterade vänförfrågningar från främlingar och nya bekantskaper än de 

med högt självförtroende.  

 

4.1.1.3 Nyfikenhet 

Generellt är människor nyfikna på andra människor de möter i sitt liv (Swann, Stephenson & 

Pittman, 1981). Social nyfikenhet har flera funktioner varav två av dessa är att hämta 
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information respektive skapa sociala relationer (Renner, 2006). Att söka upp information om 

andra är ett sätt att stilla vår nyfikenhet och skapa en känsla av social kontroll (Swann, 

Stephenson & Pittman, 1981). Personer tenderar även att söka upp information om människor 

i större utsträckning om de förväntar sig att träffa på personen i fråga någon gång i framtiden 

(Swann, Stephenson & Pittman, 1981). I en studie av Omaggio, Baker och Conway (2018) 

visade resultatet exempelvis att nyfikenhet är största orsaken till varför genetiska rådgivare vill 

söka efter information om sina patienter online.  

4.1.1.4 Rastlöshet 

Enligt uses and gratification theory använder människor media i syfte att uppfylla individuella 

behov som teorin menar ska leda till tillfredsställelse hos individen (Lariscy et al, 2011). I en 

studie av Whiting & Williams (2012) kunde man med hjälp av teorin fastställa tio 

förklaringsfaktorer till varför människor använder sociala medier varav en är  ‘tidsfördriv’ som 

syftar till människors användning av sociala medier i syfte att lindra rastlöshet och fördriva tid. 

Det visade sig i studiens resultat att 76 % av studiens respondenter använde sociala medier av 

denna anledning.  

4.1.2 Ensamhet på sociala medier 

Brülde och Fors (2015) gör skillnad på objektiv och subjektiv ensamhet. Objektiv ensamhet 

innebär att en är ensam eller isolerad och således är i ett så kallat “socialt bristtillstånd”. Någon 

är objektivt ensam om hen tillbringar mycket tid på egen hand (kan för tillfället vara självvalt 

eller inte) och detta innebär en form av varaktig brist inom det sociala nätverket. Subjektiv 

ensamhet innebär att en känner sig ensam, eller snarare inte känner sig bland annat älskad, 

accepterad, respekterad eller behövd. Subjektiv ensamhet innebär en avsaknad av mänsklig 

kontakt och detta belastar en individ tungt. Effekten av att leva med nära relationer är inte bara 

att en lever längre utan en lever också ett liv med bättre psykisk och fysisk hälsa. Ensamhet ger 

alltså konsekvenser på individens välbefinnande (Brülde & Fors, 2015).  

Brülde och Fors forskning kring Den Svenska Ensamheten (2015) visar att 

(social) ensamhet finns hos mellan en halv miljon och en miljon svenskar.  Resultatet visar att 

det finns skillnader mellan olika grupper gällande den svenska ensamheten. Mellan män och 

kvinnor är ensamheten högre bland män. Äldre människor umgås i mindre utsträckning med 

sina vänner men de känner sig mindre ensamma än yngre människor. Arbetslösa är singlar i 

större utsträckning än de som arbetar, och känner sig dessutom mer ensam. När det kommer till 

skillnader inom ensamheten gällande olika personlighetsdrag så var utåtriktning/inåtriktning 
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(extraversion/introversion) starkast kopplat till ensamheten generellt, men främst den sociala 

ensamheten Ensamheten (både objektiv och subjektiv) är mindre för personer med utåtriktade 

personlighetsdrag, vilket innebär att personer med inåtvända personlighetsdrag är mer 

ensamma.  

Forskning som undersökt ensamhetens relation till sociala medier-användningen 

har kommit fram till att ju mer ensamma människor känner sig, desto mer använder dem sig av 

sociala medier som exempelvis Facebook (Schwartz & Kozak, 2010). Det visade sig även att 

ju mer ensam människor känner sig, desto mer använder en sociala medier för att minska 

känslan av ensamhet som ett sätt att kompensera (ibid). 

4.2. Sociala medier-stalkning 

Facebook används i stor utsträckning för att samla in information om andra (Fulton & Kibby, 

2017; Trottier, 2016) och som ett verktyg för övervakning (Trottier, 2016). En studie av Fulton 

och Kibby (2017) visade att 87% kollade upp Facebookprofiler av personer de har träffat; 

81.8% har kollat upp Facebookprofiler de var intresserad av; och 62.4% har besökt en 

Facebookprofil av någon de skulle till att träffa. Det visade sig även att respondenterna från en 

kvantitativ studie visade på stor medvetenhet om att Facebook används i dessa syften, med 

uppfattningen om att plattformen är byggd för att möjliggöra ett sådant beteende/aktivitet 

(Trottier, 2016). 

Det uttrycks en skillnad i vad personer vill att andra ska hitta om de och vad de själva 

vill hitta om andra. För många är det mer rättfärdigat att kolla upp andra på grund av att 

informationen är lättillgänglig (Trottier, 2016), och eftersom informationen är producerad för 

att betraktas av andra användare (Marwick 2012; Trottier 2016). Samtidigt finns det en speciell 

oro över att ens föräldrar, nuvarande romantiska partners eller före detta partners ska djupdyka 

i den informationen och  dra förhastade slutsatser, då informationen om användaren inte är 

nödvändigtvis är representativ. Detta då alla aspekter av användarens liv inte är upplagt på 

sociala medier och skapar därför inte en helhetsbild av individen (Trottier, 2016). Trots denna 

oro stannar Facebook-användarna på plattformen på grund av grupptryck, social bekvämlighet 

eller för att behålla/få kontroll över ens personliga information online/personliga närvaro 

online, eller för att bevara sin onlinepresentation (Trottier 2016).  

Trottier (2016) menar att det har skett en omvärdering av gränser i användarnas privatliv 

online på grund av normaliseringen och exponering som sociala medier har. Omvärderingen 

har även inneburit att användarna normaliserar en viss typ av integritetsöverträdande beteende 
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då användare av sociala medier blivit medvetna om att de både är dem som övervakar andra, 

samtidigt som dem accepterat att dem själva blir övervakade. 

4.3. Sociala medier-stalkning i nära relationer 

Många forskare verkar vända sig till nära relationer som kontext för SM-stalkning. Tokunaga 

(2011, 2016) och Marshall (2012) har specifikt kollat på romantiska relationer i relation till 

sociala medier-stalkning. Facebookanvändare letar upp personlig information om potentiella 

partners (Trottier, 2016) och Marshall (2012) kom fram till att en tredjedel av Facebook-

användarna övervakar sina före detta partners profiler. En förklaringsfaktor till detta menar 

Marshall (2012) ligger i att Facebook är en plattform som låter sina användare anonymt ta del 

av information om andra användare och på så vis övervaka deras onlinebeteenden. Information 

som Facebookanvändare letar efter på sin potentiella partners onlineprofil är bland annat 

relationsstatus, sexuella läggning och potentiella konversationsämnen (Trottier, 

2016).  Tokunaga (2016) undersökte närmare motiven bakom online surveillance i romantiska 

relationer. Resultatet visade att det finns ett samband mellan låg tillfredsställelse i relationen 

respektive låg tillit i relationen och online övervakning. Att vara i en icke tillfredsställande 

relation innebär alltså mer online övervakning. I en annan studie av Tokunaga (2011) 

undersöktes interpersonal electronic surveillance via sociala medier i romantiska relationer. 

Faktorer som tidigare otrohet i relationen eller att relationen är på distans hade ingen effekt på 

genomförandet av interpersonal electronic surveillance. Detta resultat var oväntat eftersom de 

faktorerna har ett samband med tillit, som visat på samband med beteendet i tidigare forskning 

(Trottier, 2011). De som ansåg att sociala medier är en viktig del av deras liv, sociala medie-

stalkade sina partners i större utsträckning, och det var även vanligare bland yngre än äldre 

(Tokunaga, 2011). 
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6. Teori  

Nedan redovisas sociologiska och socialpsykologiska teorier som valts ut då dess gemensamma 

nämnare behandlar social tillhörighet. Vi menar att sociala mediers främsta syfte är att hjälpa 

människor att interagera med varandra på digitala plattformar, oavsett om detta sker via text, 

bild eller ljud.  

6.1. Behov av tillhörighet  

Teorin the need to belong (kommer fortsättningsvis benämnas med den svenska översättningen: 

behov av tillhörighet) innebär att vi som människor har ett grundläggande behov att tillhöra. 

Detta grundläggande behov gör oss motiverade att skapa och upprätthålla sociala relationer 

(Baumeister, 2012; Baumeister & Leary, 1995). Behov av tillhörighet finns hos alla människor, 

men varierar i styrka och intensitet. Det finns även skillnader i hur det tar sig i uttryck och 

tillfredsställs mellan individer och kulturer. Baumeister och Leary (1995) argumenterar för att 

vårt behov av tillhörighet består av två delar. För det första behöver människor upprepad 

kontakt med andra människor. Dessa interaktioner ska idealt vara av positiv känslosam 

karaktär, men viktigast är att de åtminstone inte innehåller negativ känslosam karaktär, 

exempelvis relationer fyllda av konflikter. För det andra behöver människor uppfatta ett stabilt 

relationellt band fylld med ömsesidig känslosam omsorg (Baumeister & Leary, 1995; 

Baumeister, 2012). Kort och gott så söker människor aktivt efter långvariga omsorgsfulla 

relationer med utbyte av upprepade positiva interaktioner. Det är viktigt att dessa interaktioner 

sker inom nära relationer för att ens behov av tillhörighet ska uppfyllas, eftersom positiva 

interaktioner med främlingar inte ger samma effekter.  

Människors behov av tillhörighet sägs till och med vara så grundläggande och 

fundamentala att det ibland är starkare än rädslan inför döden, då exempelvis vissa röker 

cigaretter fastän de är väl medvetna att det skadar vår hälsa, och på samma sätt solar vissa i 

solen eller kör motorcykel utan hjälm (Baumeister, 2012). Baumeister (2012) argumenterar 

dessutom att behovet av tillhörighet verkligen är ett behov att tillhöra eftersom dödligheten är 

högre bland de som saknar sociala band, jämfört med de som har väletablerade sociala 

relationer (Lynch, 1979 ref. i Baumeister, 2012). Baumeister & Leary (1995) säger att fysisk 

såväl som psykisk ohälsa samt självmord är högre bland de som har en avsaknad av nära sociala 

relationer. Brist på tillhörighet får konsekvenser, vilket gör behovet av tillhörighet till en 

fundamental nödvändighet och inte bara en önskan (Baumeister & Leary, 1995). 
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Behovet av tillhörighet är dessutom så stark att det kan vara en förklaring till varför en anpassar 

sina attityder och beteenden, alltså ter sig till konformitet, för att passa in i grupper och 

relationer (Moreland & Levine, 1989, ref i Baumeister & Leary, 1995). Människor behöver 

tillhöra och konformitet är ett sätt att skapa denna tillhörighet. Konformitet ökar nämligen 

chansen att bli inkluderad i olika grupper och relationer (Baumeister & Leary, 1995).  

Det finns ett samband mellan behovet av tillhörighet och sociala medier. Ens behov av 

tillhörighet har effekt både på ens attityd mot sociala nätverkssidor och ens villighet att bli 

medlem i ett socialt nätverk online (Gangadharbatla, 2013). Dessutom har ett starkt behov att 

tillhöra har ett positiv samband med Facebookanvändning (Beyens, Frison & Eggermont, 

2016). En förklaring till detta är rädslan för att undgås något; då ens behov att tillhöra ökar ens 

rädsla för att exkluderas eller missa något socialt, och detta ökar därmed användningen av 

sociala medier för att inte missa något och med det inte få tillhöra (Beyens, Frison & 

Eggermont, 2016). Nadkarni (2012) fann att Facebookanvändning beror på två sociala behov: 

behov av tillhörighet samt behov av självpresentation. Dessa påverkas av flera andra faktorer, 

bland annat sociodemografisk bakgrund, personlighetsdrag som extraversion respektive 

självkänsla. Självkänslan minskar eller ökar i relation till växlingar i den sociala tillhörigheten 

(Baumeister, 2012). Om en exempelvis får ett nytt jobb eller börjar en ny kärleksrelation ökar 

ens tillhörighet och med det också ens självkänsla. På samma vis minskar ens självkänsla när 

en tappar ens sociala relation eller blir socialt avvisad.   

6.2. Socialt inflytande/konformitet 

Socialt inflytande innebär att en individ eller grupp har en effekt på en individs attityder 

och/eller beteenden (Crisp & Turner, 2014). Konformitet är en form av socialt inflytande och 

innebär att en ändrar sin attityd eller beteende efter underförstådda sociala normer (ibid). 

6.3. Kontroll/makt  

En av anledningarna till att människor söker upp information om andra handlar om kontroll 

eller bristen på kontroll (Swann, Stephenson & Pittman 1981) .Vi har ett behov av att leva i en 

social värld som förutsägbar och kontrollerbar (ibid) så när vi söker upp andra människor på 

sociala medier resulterar det i att vi skapar en bredare bild av de människor vi kollar upp och 

därmed hävda makt genom att samla information om deras identitet och beteenden online 

(Marwick 2012). Detta gör vi oavsett om den informationen vi samlar in stämmer överens med 

verkligheten eller inte (ibid). Marwick menar på att det finns en direkt länk mellan Facebook-
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stalkning (det vi kallar sociala medier-stalkning) och maktrelationer. Alice E. Marwick skriver 

i artikeln The Public Domain: Social Surveillance in Everyday Life (2012, :380) “I argue that 

this ‘stalking’ is intimately tied to power relations: it is both a way to compensate for perceived 

weakness by obtaining social knowledge, and maintaining status hierarchies by reinforcing the 

importance of others“. När människor upplever att deras kontroll minskar tenderar de att söka 

mer information om andra i hopp om att återfå kontroll genom att lära sig mer om andra (Swann, 

Stephenson & Pittman, 1981). Ett exempel är på den svartsjuka pojkvännen som noggrant 

granskar sin flickväns sociala medie-profiler. Marwick (2012) menar att det är en situation där 

den svartsjuke pojkvännen upplever förlorad kontroll över sitt förhållande och på så vis försöker 

ta tillbaka kontrollen över sin situation genom att stalka flickvännens sociala medier.  
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7. Data och metod 

Då studiens syftet och frågeställningar ämnar att undersöka hur de som använder Facebook och 

Instagram utför sociala medier-stalkning valdes en kvantitativ ansats som tillvägagångssätt för 

att möjliggöra för statistiska och generaliserbara resultat (Bryman, 2012). Via databaserna Web 

Of Science, Google Scholar och Umeå Universitetsbiblioteket söktes tidigare forskning kring 

sociala medier-stalkning, sociala medier-användning och socialpsykologiska teorier som 

ansågs relevanta för syftet. När fastställandet av eventuella förklaringsfaktorer var gjorda, 

formulerades en webbenkät på Google Forms. Valet av att göra en webbenkät ansågs mest 

passande för undersökningsområdet då studiens målgrupp var sociala medier-användare. 

Webbenkäten möjliggjorde även för en enkel men stor spridning (Bryman 2012), enklare 

överföring av data till statistikprogram samt minskning av internt bortfall då vi fick 

valmöjligheten att göra de viktigaste frågorna för vår studie obligatoriska för respondenten att 

svara på (Barmark & Djurfeldt, 2015). Intentionen vid producerandet av enkätfrågorna var att 

frågorna skulle vara så lättbegripliga och inkluderande som möjligt, utan att göra enkäten för 

omfattande landade enkätfrågorna på 31 frågor som var indelade i tre sektioner vilka var:  ‘vem 

är du?’; ‘beteende-scenario’; samt ‘frågor om dig’. Enkäten delades sedan via länk på våra 

privata facebook-profiler där den sedan delades ytterligare av 12 privata Facebook-kontakter. 

Länken delades även i 3 Facebook-grupper som vi tillhörde privat, syftet med detta var att få 

en större spridning på enkäten. Vi delade länken till enkäten kvällstid under en vardag och 

succesivt  under resten av veckan. Urvalets gjordes med tanke på uppsatsens syfte, där målet 

var att fånga sociala medie-användare. Då flest svenskar använder Facebook föll valet att länka 

webbenkäten på Facebook mest givande (IIS 2017). 219 personer besvarade webbenkäten och 

samtliga svar har behandlats i analysen, men vissa svar har exkluderats specifikt inför 

regressionsanalysen. Vilka dessa är förklaras under rubriken ‘Omkodning och exkludering av 

variabler’ (7.4.1).  

7.1. Urval 

Respondenterna skiljer sig gällande kön, ålder och huvudsaklig sysselsättning. Av de 219 

respondenterna var 170 stycken (77.6%) kvinnor, 47 stycken (21.5%) män och 2 stycken (0.9%) 

ville inte ange. Av de 219 respondenterna var en 1 stycken (0.5%) yngre än 18 år, 107 stycken 

(48.9%) 18-25 år, 52 stycken (23.7%) 26-30 år, 24 stycken (11%) 31-40 år, 23 stycken (10.5%) 

41-50 år samt 12 stycken (5.5%) 51-60 år. Av de 219 respondenterna var 98 stycken (44.7%) 
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heltidsarbetare, 14 stycken (6.4%) deltidsarbetare, 98 stycken (44.7%) studerande, 3 stycken 

(1.4%) föräldralediga, 4 stycken (1.8%) sjukskrivna, 1 stycken (0.5%) 

förtidspensionerad/pensionär samt 1 stycken (0.5%) arbetslös. Bland respondenterna är alltså 

de största grupperna kvinnor, 18 till 25-åringar samt heltidsarbetande respektive studenter.  

7.2. Variabler 

Det finns olika grader av beteendet sociala medier-stalkning. I enkätundersökningen fick 

respondenterna besvara i vilken grad de skulle genomföra ett visst beteende i en viss situation, 

på en femgradig svarsskala från aldrig till alltid. Utifrån totalt åtta stycken variabler har två 

olika index skapas. 

7.2.1 Index Profilbesök 

Den första beroende variabeln mäter huruvida respondenterna besöker en ny/potentiell bekants 

sociala medieprofil i syfte att samla mer information om personen. Detta index skapades med 

hjälp av enkätfrågorna; ’Du träffar en ny bekantskap på en fest. Ni pratar och har kul tillsammans 

under kvällen. Skulle du besöka personens profil på Facebook och/eller Instagram för att lära dig mer 

om personen?’, ‘Du börjar skriva med en Tindermatch eller träffar en möjlig kärleksrelation på krogen, 

ni kommer bra överens och du vill gärna lära känna personen i fråga ytterligare. Skulle du besöka 

personens profil på Facebook och/eller Instagram för att lära dig mer om personen?’,’Du får veta 

namnet på en ny kollega som ska börja på ditt jobb eller en ny klasskompis som ska börja i din klass; 

skulle du besöka personens profil på Facebook och/eller Instagram för att lära dig mer om personen?’ 

samt ‘Du ska på ett event du även får information om vilka andra som ska komma på eventet; skulle du 

besöka en eller flera av personernas profiler på Facebook och/eller Instagram för att lära dig mer om 

personen/personerna innan du träffar dem?’. För att mäta indexets reliabilitet utfördes ett 

Cronbachs alfa test som visade 0,763. Indexet är på skalan 4-20, där höga värden betyder att 

respondenterna i större utsträckning kollar upp nya/potentiella bekanta medan låga värden 

innebär att respondenterna inte utför beteendet i lika stor utsträckning. Detta index har fått 

benämningen Index Profilbesök och resultatet illustreras i graf 1 i resultatavsnittet.  

7.2.2. Index Vidare Profilbesök 

Den andra beroende variabeln mäter huruvida respondenterna kollar upp en ny/potentiell 

bekantskaps Facebookvänner eller Instagramföljare i syfte att samla mer information om sin 

nya/potentiella bekantskap. Enkätfrågorna som inkluderades i detta index var; ‘För att samla 

mer information om din nya bekantskap; är det troligt att du skulle besöka din nya bekantas 
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facebookvänner/instagramföljare?’,‘För att samla mer information om din Tindermatch/möjliga 

kärleksrelation; skulle du då besöka din Tindermatch/möjliga kärleksrelations 

facebookvänner/instagramföljare?’,’För att samla mer information om din nya kollega/nya 

klasskompis; skulle du då besöka din nya kollegas/nya klasskompis facebookvänner/instagramföljare?’ 

samt ‘För att samla mer information om de personer som kommer på eventet; skulle du då besöka 

personernas facebookvänner/instagramföljare?’. För att mäta indexets reliabilitet utfördes ett 

Cronbachs alfa test som visade 0,861. Även detta index har en skala mellan 4-20, där höga 

värden betyder att respondenterna i större utsträckning kollar upp sin nya/potentiella bekants 

Facebookvänner/Instagramföljare för att samla mer information om sin nya bekantskap.  Detta 

index har fått benämningen Index Vidare Profilbesök och resultatet illustreras i graf 2 i 

resultatavsnittet. 

7.3. Fokusområden 

För att besvara vår tredje frågeställning som berör förklaringsfaktorer till sociala medier-

stalkning valdes tre teman ut som fokusområden. Dessa områden var sociodemografi och 

bakgrundsinformation, personlighetsdrag samt ensamhet.  

7.3.1 Sociodemografi och bakgrundsinformation 

För att studera vem det är som utför beteendet sSM-stalkning innehöll enkäten frågor som 

berörde kön, ålder och sysselsättning. Ålder mättes med sju ålderskategorier: yngre än 18 år; 

18-25 år; 26-30 år; 31-40 år; 41-50 år; 51-60 år; respektive äldre än 60 år. Frågan om 

sysselsättning löd “Välj din för tillfället huvudsakliga sysselsättning” och hade följande 

svarsalternativ: heltidsarbete; deltidsarbete; studerande; föräldraledig; sjukskriven; 

förtidspensionerad/pensionär; samt arbetslös. För att resultatet skulle bli så representativt som 

möjligt exkluderades de svarsalternativ med inga eller få antal svar inför analys. Under 

variabeln kön blev svarsalternativet ‘vill ej ange’ samt ‘annat’ exkluderade då dessa enbart hade 

två svarande tillsammans. Utöver detta exkluderades även ‘yngre än 18 år’ i variabeln ålder då 

detta svarsalternativ enbart hade en svarande.  

7.3.2. Personlighetsdrag 

Personlighetsdrag valdes då vi ville undersöka om skillnader i personlighetsdrag hos individen 

kunde förklara sambandet med sociala medier-stalkningen. Enkätfrågor som berörde detta tema 

var extraversion, upplevelsen av självkänsla, rastlöshet, nyfikenhet, behov att bli omtyckt av 
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nya människor samt i vilken utsträckning en använder informationen från sociala medier-

stalkning för att skapa ett smidigare samtal med ens nya bekantskap.  

Upplevelsen av respondenternas självkänsla mättes på en skala 1-7, där ett högt värde 

indikera på högre självkänsla. Enkätfrågorna som berörde nyfikenhet, rastlöshet och 

användning av information som uppkom vid SM-stalkning mättes alla med fem svarsalternativ; 

alltid; oftast; ibland; sällan; samt aldrig.  

För att mäta extraversion använde vi två frågor från den välbeprövade Big Five Theory-

modellen  (Gosling, Rentfrow & Swann J., 2003). Frågorna som mätte extraversion var ‘Jag 

ser mig själv som reserverad och tyst’ samt ‘Jag ser mig själv som utåtriktad och entusiastisk’. 

Svarsskalan på frågorna var 1-7 där 1 innebar att respondenten inte alls håller med och där sju 

innebär att respondenten håller fullständigt med. Vi kodade om variabeln för tyst och reserverad 

så att den skulle mäta extraversion, genom att 1 innebar låg och 7 hög på extraversion. Sedan 

satte vi ihop dessa variabler till ett index, där ett Cronbachs alfa test utfördes och fick 

resultatet  0.825.  

I fokusområden personlighetsdrag finns även variabeln ‘Hur viktigt är det för dig att bli 

omtyckt av nya människor?’ som har en svarsskala från 1-7 där 1 innebär inte viktigt alls och 7 

betyder väldigt viktigt.  Denna variabel är inspirerad av The Need to Belong Scale (Leary, 

2013) som består av 10 påståenden för att mäta i vilken utsträckning respondenter har ett behov 

att känna tillhörighet i sociala kontexter. I The Need to Belong Scale finns ett påstående som 

lyder; ‘I want other people to accept me’ där svarsskalan går från strongly disagree (1) till 

strongly agree (5), denna anser vi är likvärdig till vår variabel ‘Hur viktigt är det för dig att bli 

omtyckt av nya människor’ då båda berör viktigheten av social acceptans.  

7.3.3. Ensamhet 

Till sist valde vi att titta på temat ensamhet, där har vi inspirerats av Brülde och Fors (2015) 

mått på subjektiv och objektiv ensamhet. Enkätfrågorna som behandlade subjektiv ensamhet 

var ‘Kan du lita på att dina vänner finns där för dig när du behöver hjälp eller stöd?’ samt 

‘Kan du lita på att din familj finns där för dig när du behöver hjälp eller stöd’. Svarsalternativen 

på frågorna kring subjektiv ensamhet var: alltid; oftast; ibland; sällan; respektive aldrig. 

Frågorna slogs sedan ihop till ett index och för att mäta indexets reliabilitet utfördes ett 

Cronbachs alfa test som visade på 0.531. Indexskalan är på 2-10. 

De frågor som behandlade objektiv ensamhet var ‘Har du en partner?’ med 

svarsalternativen ja eller nej. Vi undersökte även om umgängesfrekvens var en bidragande 

faktor till beteendet med hjälp av enkätfrågan ‘Hur ofta umgås du med familj, vänner eller 
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bekanta på din fritid under en vanlig vecka?’, de tillhörande svarsalternativen var: ingen tid 

alls; en gång i veckan; två gånger i veckan; tre gånger i veckan; respektive mer än tre gånger i 

veckan.  

7.4. Analysmetod 

Statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for Social Sciences) användes för att göra 

analyserna i syfte att besvara våra frågeställningar. Vi har i huvudsak använt multipel linjär 

regressionsanalys eftersom våra utfall utgörs av skalor (additiva index) som mäter beteende 

och  vi vill undersöka olika variablers effekter på beteende sociala medier-stalkning samtidigt 

som vi vill kunna ta hänsyn till andra faktorer (konstanthållning).  I en linjär regression bör den 

beroende variabeln vara av kvantitativ karaktär (Barmark & Djurfeldt, 2011). Då vår 

tvärsnittsdata och regressionsanalys inte kan säga någonting om kausaliteten mellan våra 

variabler vill vi betona att vi inte gör några anspråk på att uttala oss om kausalitet. I samtliga 

våra regressionsanalyser valdes en signifikansnivå på 5% vilket är en av den vanligaste, 

accepterade felmarginalen inom det samhällsvetenskapliga forskningsområdet (Barmark & 

Djurfeldt, 2011). Vidare har vi använt frekvenstabeller och deskriptiv statistik för att beskriva 

våra variabler och  jämfört dessa med varandra. Vi använder även medelvärdesanalyser för att 

initialt kunna urskilja skillnader mellan olika grupper i förekomsten av sociala medier-

stalkning.  

7.4.1. Omkodning och exkludering av variabler  

Innan vi överförde data från Google Formulär till SPSS vände vi på några svarskalar så att 1 

innebar låga värden och 7 höga värden, skalan Alltid (1) till Aldrig (5) vändes till Aldrig (1) till 

Alltid (5). Inför de multipla linjära regressionsanalyserna har vissa omkodningar av några 

variabler gjorts. Förutom att göra dummyvariabler av kategorierna ålder, kön, sysselsättning 

och partner så har vi även uteslutit vissa variabelvärden. Inför regressionsanalysen uteslöts 

svarsalternativen annat (0%) och vill ej ange (0.9%) på frågan om kön eftersom dessa innehöll 

få respondenter (dessa kodades som system missing). Även ålderskategorin yngre än 18 år 

uteslöts eftersom den endast innehöll en respondent (0.5%). Eftersom vi inte visste den exakta 

åldern på respondenten ville vi inte förflytta denne till en annan ålderskategori. På grund av 

färre respondenter i åldersgrupperna 51-60 år (5.5%) samt äldre än 60 år (0%) så sammanfogade 

vi dessa med åldersgruppen 41-50 (10.5%) och skapade därmed en ny åldersgrupp med de äldre 

än 40 år (16%). Av samma orsak sammanfogade vi kategorierna föräldraledig (1.4%), 



 

20 
 

sjukskriven (1.8%), förtidspensionerad/pensionär (0.5%) samt arbetslösa (0.5) till en kategori 

kallad övrig sysselsättning (4.2%).  

7.5. Etiska överväganden 

Under webbenkätens utformning diskuterades de etiska principerna genomgående för att 

försäkra oss om att den information som efterfrågades av respondenterna inte skulle vara av 

känslig karaktär. Den information som studien ämnade sig att samla in ansågs ej vara av känslig 

karaktär och den typ av information ansågs inte heller vara nödvändig för studiens syfte och 

frågeställningar, vilket resulterade i ett få antal enkätfrågor som rör personlig 

bakgrundsinformation. De frågor som berörde respondenternas sociodemografiska information 

var kön, ålder och sysselsättning, där vi valde att utforma svarsalternativen för ålder genom 

ålderskategorier samt ge möjlighet för respondenterna att inte ange sitt kön alls. Detta för att 

respondenterna skulle vara så anonyma som möjligt samt skapa inkludering för alla 

respondenter. Sysselsättning svarades på genom att ange kategori som exempelvis 

heltidsarbete, student och arbetslös, även här för att mer specifik beskrivning ej var relevant för 

studien. I enlighet med de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) informerades 

även respondenterna skriftligt i samband med enkätspridningen om informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (se bilaga 1).  

7.6. Metoddiskussion 

Webbenkäten delades enbart på Facebook vilket gör att vi automatiskt enbart nådde 

Facebookanvändare, något som kan tänkas ha påverkat vårt resultat då vi förhållit oss till en 

social media. Att enkäterna delades på våra privata Facebook-konton kan även haft effekt på 

vårt resultat då vi som gör denna studie har liknande sociodemografisk utgångspunkt då vi båda 

är studenter vid samma program på Umeå Universitet, under 25 och kvinnor. Detta kan ha 

påverkat resultatet i den utsträckning att vi ej fått in nog variation och spridning i svaren som 

är eftersträvansvärt men vi anser att vi fick bra spridning i våra enkätsvar ändå. 

Vår egna förförståelse ser vi även som en faktor till studiens resultat, detta då vi 

båda tillhör den generation som spenderar mest tid på sociala medier, således har vi även 

upplevelsen om att detta är ett beteende som många i vår omgivning gör. Det är därför svårt att 

veta hur stor del av våra förförståelse som impregnerats på vår undersökningsområde både när 

det kommer till producerandet av enkät och val av förklaringsfaktorer.    
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Med tanke på vårt begränsade urval är vi medvetna om att det inte går att 

generalisera resultatet i denna studie till en större population (Bryman, 2012). Detta betyder 

dock inte att resultatet saknar värde, då det ändå kan visa vad vidare forskning kan fokusera 

på  (ibid). 

7.6.1. Validitet och reliabiliteten i studien  

Gällande validiteten i denna studie är det värt att diskutera vissa manifesta variablerna som 

ämnade mäta vissa latenta fenomen. Index för subjektiv ensamhet är mätt med två indikatorer 

(och dessa testade även lågt på Cronbachs alfa). Extraversion mättes med två indikatorer från 

Gosling, Rentfrow & Swann J. (2003) Big Five-modell. Validiteten kunde eventuellt ha höjts 

genom att använda samtliga indikatorer. Behov av att tillhöra är mätt med en indikator och inte 

hela need to belong scale som är väl tidigare testad (Leary, 2013). Detta kan ha lett till 

systematiska mätfel och därmed påverka studiens validitet då få indikatorer sällan kan täcka ett 

helt begrepp (Barmark & Djurfeldt, 2015). Det finns alltså en risk att de frågor vi ställt inte har 

mätt det latenta fenomen vi ämnade mäta. Detta gäller även de indikatorer som ämnade mäta 

självkänsla, rastlöshet och nyfikenhet då alla dessa efterfrågade en upplevelse och vi inte 

undersökte fenomenet genom flera indikatorer.  

Cronbachs alfa visar däremot i samtliga index förutom subjektiv ensamhet att de 

manifesta variablerna mäter samma latenta fenomen. Detta samt att vi inspirerats av tidigare 

frågebatterier (need to belong scale av Leary, 2013; subjektiv och objektiv ensamhet av Brülde 

& Fors, 2015) höjer studiens reliabilitet (Barmark & Djurfeldt, 2015). Barmark och Djurfeldt 

(2015) menar att något som kan påverka en studies reliabilitet är dessutom omständigheterna 

under vilka enkäten besvarades. Insamlingen av enkätsvaren ska vara gynnsamma och likartade 

för varje respondent (ibid.). På grund av vårt val av webbenkät har vi inte haft kontroll över 

omständigheterna, vilket kan ha påverkat resultatet.  
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8. Empirisk redovisning 

Nedan följer resultatredovisning utifrån de tre frågeställningarna som tidigare presenterats.  

8.1. I vilken utsträckning sker beteendet sociala medier-stalkning på 

Facebook och Instagram?  

8.1.1. Sociala medier-stalkning 

I graf 1 illustreras index Profilbesök som innebär att sociala medieanvändare besöker en 

ny/potentiell bekantskaps profil på Facebook eller Instagram. 0.5% har svarat aldrig på samtliga 

indikatorer, och 4.2% alltid på samtliga indikatorer för index Profilbesök. Resultatet visar att 

majoriteten av respondenterna befinner sig på den övre delen av skalan vilket innebär att de 

flesta gör beteendet någon gång (58.4%, se frekvenstabell 1 i bilaga 2). Medelvärdet för detta 

index är 13.20 på skala 4-20 där låga värden innebär att en utför beteedet i låg utsträckning och 

höga värden innebär att en utför beteendet i hög utsträckning (standardavvikelse 3.58). 

 

                     Graf 1 

                          Index Profilbesök 
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I graf 2 illustreras index Vidare Profilbesök som innebär att ta beteendet ett steg längre och 

besöka sin nya/potentiella bekantskaps Facebookvänner eller Instagramföljares profiler i syfte 

att samla information om den bekante. Resultatet visar att 17.4% har svarat aldrig på samtliga 

indikatorer, och 1.8% alltid på samtliga indikatorer för index Vidare Profilbesök. En stor 

majoritet (81.3%) befinner sig på den undre delen av skalan vilket innebär att de utför beteendet 

i en lägre utsträckning (se frekvenstabell 2 i bilaga 2). Medelvärdet för detta index är 8.30 på 

skala 4-20 där låga värden innebär att en utför beteedet i låg utsträckning och höga värden 

innebär att en utför beteendet i hög utsträckning (standardavvikelse 3.74). 

 

                           Graf 2 

                                           Index Vidare Profilbesök 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visar att genomsnitten gällande de individuella indikatorerna (enkätfrågorna) visar 

att det är mest förekommande att kolla upp en potentiell partners profil på Facebook eller 

Instagram (se tabell 1). Genomsnittet för detta beteende är 4.02 på en skala på 1-5, vilket tyder 

på ett högt förekommande beteende bland respondenterna. Variabeln med lägst genomsnitt 

(1.62) är den fråga som handlar om att kolla vidare på personer som är kontakter till någon som 

ska på samma event som en själv. Det finns ett genomgående tema under både Profilbesök samt 

Vidare Profilbesök och det visar på en skillnad gällande vem en SM-stalkar. Det är vanligast att 

SM-stalka en potentiell partner, sedan kommer SM-stalkning mot en ny bekantskap som man 
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träffat en gång, följt av ny kollega/klasskompis och sist personer som ska på samma event som 

en själv (se tabell 1). 

 

Tabell 1 

Medelvärden för index och frågor  

 

Not: Profilbesök samt Vidare Profilbesök är index med skala på 4-20. Frågorna i tabellen är en förkortning av 

enkätfrågorna och hade en svarsskala på 1-5 som gick från aldrig till alltid.  

8.1.2. Sociala medier-användning 

Över hälften av respondenterna (51.6%) besöker Facebook eller Instagram fler än 10 gånger 

per dag (se frekvenstabell 3 bilaga 2). Endast 2 respondenter (0.9%) besöker Facebook eller 

Instagram mindre än en gång per dag (se frekvenstabell 3 i bilaga 2).  

Nästan hälften (46.6%) av respondenterna spenderar mellan 5-15 minuter per 

besök på Facebook eller Instagram. Ungefär var fjärde person (28.8%) spenderar mindre än 

fem minuter per besök. Lite mer än var tionde person (12.3%) spenderar över en halvtimmes 

tid per besök. Detta innebär att de flesta av respondenterna besöker Facebook eller Instagram 

relativt ofta, men besöken är relativt korta.  
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I index Profilbesök och index Vidare Profilbesök, där högt värde indikerar på mer sannolikt att 

utföra SM-stalkningen, ligger de som besöker sociala medier fler än 10 ggr/dag på ett 

medelvärde på 14,05 respektive 9,50, på skalan 4-20 (se tabell 2). De som besöker sociala 

medier 5-9 ggr/dag ligger på samma index på 13,05 respektive 7,44 i medelvärde medan de 

som besöker sociala medier 1-4 ggr/dag ligger på 11,31 respektive 6,45 på samma index. Detta 

innebär att ju mer en besöker sociala medier, desto mer tenderar en att sociala medie-stalka.  

 

Tabell 2  
Medelvärdestabell för SM -besök/dag 

Not: Index profilbesök 4-20; Index Vidare Profilbesök  

8.1.3. Användning av information från SM-stalkning i sociala interaktioner 

Ungefär var tredje respondent (33.4%) använder ibland, oftast eller alltid den information de 

samlat in på en ny bekants Facebook/Instagram för att skapa ett smidigare samtalsklimat (se 

tabell 3). Fler än var tredje respondent (37.4%) använder sällan den information de samlat in 

på en ny bekants Facebook/Instagram för att skapa ett smidigare samtalsklimat (se tabell 3). 

Samtidigt är det 29.2% som aldrig använder den information de samlat in på en ny bekants 

Facebook/Instagram för att skapa ett smidigare samtalsklimat. Resultatet visar att majoriteten 

(70.8%) någon gång (från sällan till alltid) faktiskt använder den information de samlat in på 

en ny bekants Facebook/Instagram för att skapa ett smidigare samtalsklimat. 
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       Tabell 3 

               Frekvenstabell användning av SM-stalkning information 
  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

8.2. Vilka sociodemografiska skillnader finns det inom sociala 

medier-stalkning på Facebook och Instagram? 

Nedan redovisas en medelvärdestabell (se tabell 4) för index Profilbesök samt index Vidare 

Profilbesök som visar på hur beteendet skiljer sig mellan variablerna kön, ålder och 

sysselsättning. I samtliga index är skalan 4-20 där ett högre medelvärde indikerar att sociala 

medier-stalkningen sker i större utsträckning. De sociodemografiska skillnaderna som 

presenteras nedan kommer senare att undersökas vidare genom konstanthållning för 

personlighetsdrag och ensamhet i multipla linjära regressionsanalyser. På så sätt kommer 

signifikanta samband i relation till sociodemografi att upptäckas.  
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       Tabell 4  

 

        Not: Index Profilbesök 4-20; Index Vidare profilbesökning 4-20  

 

8.2.1. Index Profilbesök  

I det index som mäter Profilbesök, där högt värde indikerar på en större sannolikhet att utföra 

SM-stalkning, ligger kvinnor i genomsnitt på värdet 13,46. Medelvärdet för de manliga 

respondenterna ligger på 12,19 på samma skala, vilket indikerar att kvinnor Profilbesöker i 

något större utsträckning än vad män gör (se tabell 4). Vidare finns det en viss skillnad i 

beteendet när det kommer till variabeln ålder. Respondenterna som angett att de är i åldrarna 

18-25 har ett medelvärde på 13,71 på index Profilbesök. Ålderskategorin 26-30 har ett 

medelvärde på 12,33, ålderskategorin 31-40 har medelvärdet 13,42, ålderskategorin 41-50 har 

medelvärdet 12,39 och ålderskategorin 51-60 har medelvärdet 13,42 på samma index. Detta 

innebär att den ålderskategori som utför profilbesökningsbeteendet i störst utsträckning är 

åldrarna 18-25 år (se tabell 4). När det kommer till variabeln sysselsättning finns det även här 

en viss skillnad i beteendet mellan respondenterna vars huvudsakliga sysselsättning är 

heltidsarbete och studerande. Respondenterna som angett att de arbetar heltid har ett 

medelvärde på 12,99 på index Profilbesök medan de respondenter som angett att de studerar 

har ett medelvärde på 13.79 (se tabell 4). Detta resultat innebär att studenterna i genomsnitt 

besöker bekantas sociala medieprofiler  mer än vad heltidsarbetande gör. 
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8.2.2. Index Vidare Profilbesök 

När det kommer till index Vidare profilbesök, där högt värde indikerar på mer sannolikt att 

utföra vidare profilbesök, ligger kvinnorna här genomsnittligt högre än männen. Medelvärdet 

för kvinnor på detta index ligger på 8,56 medan för män ligger medelvärdet på 7,23 på skalan 

4-20 (se tabell 4).  Resultatet visar även att skillnaden mellan de olika ålderskategorierna inom 

index Vidare Profilbesök är mer omfattande än i det andra indexet. Ålderskategorin 18-25 har 

ett medelvärde på 8,00, ålderskategorin 26-30 på 7,90, ålderskategorin 31-40 på 9,20, 

ålderskategorin 41-50 på 9,13 och ålderskategorin 51-60 har medelvärdet 9,00. Vilket visar att 

den ålderskategori som utför beteendet ett steg längre och besöker sin nya bekantskaps 

Facebookvänner eller Instagramföljares profiler är åldrarna 31-40 år. Vidare under variabeln 

sysselsättning är skillnaden mellan heltidsarbetare och studerande väldigt liten. Medelvärdet 

för heltidsarbetare ligger på 8,35 medan medelvärdet för studerande ligger på 8,40. 

8.3. I vilken mån kan faktorer som är kopplade till personlighetsdrag 

och ensamhet förklara sociala medier-stalkning på Facebook och 

Instagram?  

Nedan följer multipla linjära regressionsmodeller som undersöker sambanden mellan olika 

förklaringsfaktorer och beteendet SM-stalkning. Förklaringsfaktorerna är uppdelade i tre 

fokusområden: sociodemografi och bakgrundsinformation; personlighetsdrag; samt ensamhet. 

Dessa har analyserats var för sig och sedan tillsammans (som samtliga) mot de två beroende 

variablerna index Profilbesök samt index Vidare Profilbesök. Positiva koefficienter innebär en 

ökning i beteendet SM-stalkning och negativa koefficienter innebär en minskning i beteendet 

SM-stalkning.  

8.3.1. Index Profilbesök            

De samband inom fokusområdet sociodemografi och bakgrundsinformation (se modell 1 i 

tabell 5) som är signifikanta på 95%-nivån mot index Profilbesök är ålderskategorin 26-30 år 

(-1.382), kön (-1.337), samt heltidsarbetare (-2.124). Detta betyder att ett steg ökning på 

skalan för ålderskategorin 26-30 år (i relation till referenskategorin 18-25 år) är förknippat 

med en genomsnittlig minskning i indexvärdet med -1.382  skalsteg, alltså i relation till 18-25 

åringar minskar SM-stalkningen i genomsnitt med 1.382 enheter på indexet profilbesök för 

ålderskategorin 26-30 år. När det kommer till sambandet mellan kön och SM-stalkning är 
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män förknippat med en genomsnittlig minskning i indexvärdet med -1.337 i relation till 

referenskategorin kvinna. Detta innebär att män tenderar att genomföra beteendet profilbesök 

i mindre utsträckning än kvinnor inom detta index. Gällande sysselsättning visar resultatet 

även här på en genomsnittlig minskning i indexvärdet, vilket betyder att heltidsarbetare i 

genomsnitt genomför beteendet Profilbesök -2.124 enheter mindre, i relation till studenter. 

Resultatet för modell 1 i tabell 5 visar dock inga signifikanta samband mellan 

ålderskategorinerna 31-40 eller de äldre än 40 i relation till 18-25 åringar, eller övrig 

sysselsättning i relation till studerande.  

Gällande fokusområdet personlighetsdrag (se modell 2 i tabell 5) är behov att bli 

omtyckt av nya människor samt i vilken grad en använder information från sociala medier-

stalkning signifikanta på 95%-nivån. Effekten av behov av att bli omtyckt av nya människor 

är i genomsnitt 0.813 och effekten av användningen av information från sociala medier-

stalkning är i genomsnitt 0.652. Resultatet för modell 2 i tabell 5 visar dock inga signifikanta 

samband mellan variablerna upplevd självkänsla, upplevd rastlöshet, nyfikenhet eller 

extraversion och index Profilbesök.  

Den förklaringsfaktorn som är signifikant på 95%-nivån gällande fokusområde 

ensamhet (se modell 3 i tabell 5) är subjektiv ensamhet med en genomsnittlig effekt på 0.455, 

vilket betyder att ett stegs ökning på skalan för subjektiv ensamhet (2-10) är förknippat med 

en genomsnittlig ökning i beteendet med 0,45 skalsteg. De som är mer subjektiv ensam bland 

respondenterna tenderar därmed att sociala medier-stalka i större utsträckning. Resultatet för 

modell 3 i tabell 5 visar dock inga signifikanta samband mellan variablerna partner, känsla av 

ensamhet eller umgängesfrekvens och index Profilbesök. 

När samtliga fokusområden (se modell 4 i tabell 5) analyseras tillsammans är de 

signifikanta sambanden effekten av övrig sysselsättning (-2.066) jämfört med 

referenskategorin studerande, behov av att bli omtyckt av nya människor (0.677), användning 

av information från sociala medier-stalkning (0.012) samt umgängesfrekvens (-0.448). 

Negativa effekter indikerar den genomsnittliga minskningen i beteende, och positiva effekter 

indikerar  den genomsnittliga ökningen i beteendet. När vi tar hänsyn till flera variabler är inte 

längre effekten av åldern 26-30 år, kön, heltidsarbetare eller subjektiv ensamhet signifikanta 

på 95%-nivån. En förklaringsfaktor som inte var signifikant inom sitt fokusområde men som 

är det när samtliga analyseras är umgängesfrekvens. Att umgås mer frekvent med vänner och 

familj innebär ett lägre utförande av SM-stalkning. Det bör också nämnas att samtliga 

variabler är hårt kontrollerade i modell 4 med tanke på modellens omfång, vilket gör att 
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effekterna av de enskilda variablerna suddas ut vilket kan förklara varför de inte längre blir 

statistiskt signifikanta i modell 4. 

 

Tabell 5  

Index Profilbesök 

 

                                      

8.3.2. Index Vidare Profilbesök 

Det enda sambandet inom fokusområdet sociodemografi och bakgrundsinformation (se modell 

1 i tabell 6)  som är signifikant på 95%-nivån mot index Vidare Profilbesök är variabeln kön, 

där män har värden som är -1.324 skalsteg lägre än kvinnornas. Detta innebär att män generellt 

utför beteendet att titta upp sin bekantskaps facebookvänner/instagramföljare i mindre 

utsträckning i relation till kvinnor.  Resultatet för modell 1 i tabell 6 visar dock inga signifikanta 

samband mellan ålder eller sysselsättning och index Vidare Profilbesök.  

Gällande fokusområdet personlighetsdrag (se modell 2 i tabell 6) är behov att bli 

omtyckt av nya människor samt i vilken grad en använder information från sociala medier-

stalkning signifikanta på 95%-nivån. Effekten av behovet att bli omtyckt av nya människor är 

i genomsnitt 0.399 och effekten av användningen av information från sociala medier-stalkning 

är i genomsnitt 0.957. Detta betyder att ett stegs ökning på skalan för behov att bli omtyckt av 

nya människor samt i vilken grad en använder information från sociala medier är förknippat 

med en genomsnittlig ökning i beteendet Vidare Profilbesök med 0.399 respektive 0.957 

skalsteg. Alltså, de som har ett större behov att bli omtyckt av nya människor respektive 



 

31 
 

använder information från SM-stalkning i större utsträckning tenderar att SM-stalka mer än de 

som har lägre värden på dessa variabler. Resultatet för modell 2 i tabell 6 visar dock inga 

signifikanta samband mellan variablerna upplevd självkänsla, upplevd rastlöshet, nyfikenhet 

eller nyfikenhet och index Vidare Profilbesök. 

Inga sambanden gällande fokusområdet ensamhet (se modell 3 i tabell 6) är 

signifikanta på 95%-nivån, men när samtliga fokusområden (se modell 4 i tabell 6) analyseras 

tillsammans är de signifikanta sambanden effekten av äldre än 40 år (1.812) i relation till 18 till 

25-åringar, effekten av behov att bli omtyckt av nya människor (0.497) samt användning av 

information från sociala medier-stalkning (0.867). Negativa effekter innebär en genomsnittlig 

minskning i beteendet SM-stalkning, och positiva effekter innebär en genomsnittlig ökning i 

beteendet SM-stalkning. Även i detta index bör det nämnas att samtliga variabler är hårt 

kontrollerade i modell 4 med tanke på modellens omfång, vilket gör att effekterna av de 

enskilda variablerna suddas ut, vilket kan förklara varför de inte längre blir statistiskt 

signifikanta i modell 4.  

 

Tabell 6 

Index Vidare Profilbesök 

 

8.3.3. Multikollinearitet 

Eftersom få samband var signifikanta i de linjära multipla regressionsanalyserna följde vi 

SPSS-akutens (Sundell, 2010) rekommendationer att testa för multikollinearitet genom att 
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göra en korrelationsanalys mellan våra oberoende variabler samt göra en regressionsanalys 

där vi undersökte VIF-värdet (Variance Inflation Factor). Multikollinearitet, eller 

samvariation mellan de oberoende variablerna, är något en vill undvika i regressionsanalyser 

(Barmark & Djurfeldt, 2011). I korrelationstabellen visade samtliga variabler på värden under 

0,8 vilket är ett standardvärde som inte tyder på multikollinearitet. I regressionsmodellen var 

samtliga VIF-värden över 0,4, vilket är en starkt gränsvärde för att mäta multikollinearitet.  
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9. Analys  

Nedan följer analys utifrån den empiriska redovisningen.   

9.1. Utsträckning av SM-stalkning 

Vårt resultat visar att majoriteten någon gång utfört SM-stalkning. Det är dock stor skillnad när 

det kommer till hur långt personerna är villiga att SM-stalka. Genomsnitten skiljer sig 4.9 

enheter mellan index Profilbesök och index Vidare Profilbesök (båda skala 4-20). Samtidigt 

skulle endast 0.5% aldrig sociala medier-stalka sin nya/potentiella bekantskap, men 

motsvarande siffra för att aldrig sociala medier-stalka sin nya/potentiella bekantskaps egna 

Facebookvänner eller Instagramföljare är hela 17.4%. Detta är en tydlig skillnad i hur långt 

respondenterna är villiga att gå i sin SM-stalkning. Resultatet kan indikera på att Profilbesök är 

tillräckligt mättande för att hitta den informationen en söker, och att Vidare Profilbesök helt 

enkelt inte behövs för att mätta ens informationsbehov. Men det kan också vara en indikation 

på en inställning om att Vidare Profilbesök är ett för integritetskränkande beteende.  

Vidare visade det sig att den enskilda indikatorn som i genomsnitt är vanligast inom 

både index Profilbesök samt index Vidare Profilbesök är att kolla upp en potentiell partner 

(medelvärde 4.02), respektive att kolla upp en potentiell partners Facebookvänner eller 

Instagramföljare (medelvärde 2.48).  Tidigare forskning har speciellt intresserat sig för SM-

stalkning i nära relationer och det har visat sig att det är ett vanligt förekommande beteende 

inom romantiska relationer (Trottier, 2016; Marshall, 2012; Fulton & Kibby, 2017). Närmare 

våra resultat visade dessutom Fulton och Kibby (2017) att 8 av 10 personer har kollat upp 

Facebookprofiler av personer de var intresserad av.  

9.2. Övergripande förklaringsfaktorer till SM-stalkning 

Vilka faktorer kan hjälpa med att förklara beteeendet sociala medier-stalkning? De samband 

som är signifikanta i båda index när vi konstanthåller för samtliga fokusområden 

(sociodemografi, personlighetsdrag och ensamhet) är behov att bli omtyckt av nya människor 

samt användning av information från SM-stalkning. Dessa samband har en positiv effekt på 

SM-stalkning vilket innebär att ju större ens behov att bli omtyckt av nya människor är 

respektive ju större utsträckning en skulle tänka sig att använda information från SM-stalkning 

för att skapa ett smidigare samtal innebär att en i genomsnitt utför beteendet SM-stalkning i 

större utsträckning. 
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Behov att bli omtyckt av nya människor är en variabel som indikerar på ett behov 

av tillhörighet (Leary, 2013). Vi argumenterar att anledningen till varför denna variabel är 

relaterad till sociala medier-stalkning beror på människors fundamentala behov av social 

tillhörighet. Enligt teorin som behandlar behovet av tillhörighet har samtliga människor ett 

grundläggande behov att tillhöra och detta gör oss motiverade att skapa och upprätthålla sociala 

kontakter (Baumeister, 2012; Baumeister & Leary, 1995). Ett behov att bli omtyckt och med 

det ett behov att tillhöra kan leda till att en ändrar sitt beteende för att passa in. Konformitet ses 

som ett verktyg för att uppfylla vårt behov att tillhöra (Moreland & Levine, 1989, ref. i 

Baumeister & Leary, 1995). Detta skulle kunna förklara varför de som har ett större behov att 

bli omtyckt av nya människor i genomsnitt SM-stalkar i större utsträckning. SM-stalkning 

innebär inhämtning av information. Den inhämtade informationen kan fungera som ett socialt 

inflytande (Crisp & Turner, 2014) och en slags kompass om hur en ska ändra sina attityder eller 

beteenden för att passa in. Att anpassa sig, alltså att ty sig till konformitet,  innebär en större 

chans att bli inkluderad i grupper och relationer och med det uppfylla sitt behov av tillhörighet 

(Baumeister & Leary, 1995). Ett större behov att bli omtyckt innebär alltså att en ter sig till SM-

stalkning i större utsträckning för att skaffa information, eller socialt inflytande, som visar på 

hur en kan anpassa sig till en relation eller grupp för att bli inkluderad och på så sätt fylla sitt 

behov av tillhörighet. 

Den utsträckning en använder information samlad genom SM-stalkning för att 

skapa ett smidigare samtal med ens nya bekantskap är en variabel som också indikerar på ett 

behov tillhörighet. I jämförelse med ens behov att bli omtyckt av nya människor så handlar det 

inte om att en anpassar sig (alltså ter sig till konformitet) för att fylla ens behov och bli 

inkluderad i nya relationer eller sociala grupper. Istället argumenterar vi att detta kan kopplas 

till kontroll. Brist på kontroll innebär att en söker upp information för att återfå en viss grad av 

kontroll (Swann, Stephenson & Pittman, 1981). En ny eller potentiell relation innebär att en har 

en brist på kontroll då en inte har någon information eller kännedom om vem personen är. Detta 

är påfrestande eftersom människor vill ha kontroll över ens sociala omgivning (ibid). För att få 

kontroll samlar en in information om personen i fråga, vilket resultatet i denna uppsats visar 

sker i relativt stor utsträckning via SM-stalkning. Tidigare forskning visar också på att SM-

stalkning ofta handlar om att återfå kontroll över en situation eller romantisk relation (Marwich, 

2012). Vi menar att om en ter sig till SM-stalkning kan detta bero på att en har brist på kontroll 

i en kommande social relation (exempelvis ska träffa en ny kollega) och vill återfå denna 

kontroll genom att samla information om personen. Informationen kan sedan användas som ett 

slag socialt inflytande och kompass för hur en ska kontrollera situationen för att inkluderas i 



 

35 
 

relationen eller gruppen. Vårt resultat visade att 7 av 10 någon gång använt information samlat 

från SM-stalkning för att skapa ett smidigare samtalsklimat med ens nya bekantskap.  Vi tänker 

att användningen av information som en hittat genom SM-stalkning används i större 

utsträckning för att skapa en ny positiv relationen som en behöver om en har ett större behov 

av tillhörighet. Det är viktigt att återigen nämna att det är svårt att säga något om kausaliteter, 

speciellt mellan användning av den information en samlat vid SM-stalkning. Det är rimligt att 

se det som ett ömsesidigt samband där en letar efter information att använda och därför SM-

stalkar men samtidigt att en också helt enkelt använder informationen som en funnit under SM-

stalkningen eftersom den är tillgänglig. 

 

9.3. Index Profilbesök 

De sociodemografiska medelvärderna för index Profilbesök visade att kvinnor, 18-25 åringar 

samt studenter är de som SM-stalkar i större utsträckning. Skillnaden mellan kön och skillnaden 

mellan studenter och heltidsarbetare mot index Profilbesök är samband som enligt 

regressionsanalysen är signifikanta. Dessa analyseras nedan.  

I modell 1 i tabell 5 är, som tidigare redovisat, variablerna ålder, kön och heltidsarbete 

signifikanta. Variabeln ålder visar att 18-25 åringar i genomsnitt profilbesöker nya 

bekantskaper i större utsträckning än 26-30 åringarna, vilket eventuellt kan tyda på att SM-

stalkning är ett mer normaliserat beteende inom den yngsta ålderskategorin.  

Att variabeln kön är signifikant i detta index är inte förvånade, då vi i vårt resultat såg 

indikatorer på att ju mer en besöker sociala medieplattformar desto högre värde fick en på index 

Profilbesök (se tabell 2), vilket vi då med hjälp av tidigare forskning menar på att kvinnor är 

den grupp som är inne mest på sociala medier (Nadkarni, 2012). När det kommer till 

heltidsarbete som också har negativ effekt på indexet Profilbesök när referenskategorin är 

studenter så är det rimligt att tänka sig att studenter exponeras dagligen för nya sociala kontakter 

och handlar till stora delar om att samtala, samarbeta med och lär känna nya kurskamrater och 

människor som en del av sin utbildning. Att vara heltidsarbetare kan innebära mycket mindre 

varierande exponering för sociala kontakter och nya sociala situationer, då en del yrken innebär 

att en stannar på samma geografisk plats, med samma personer runt om sig under hela 

arbetspassen. Vi argumenterar att studenternas högre exponering av nya sociala kontakter ökar 

förutsättningarna för SM-stalkning. 

Variablerna behov att bli omtyckt och användning av information från SM-stalkning är 

båda signifikanta i modell 2 & 4, men är som bekant tidigare redovisat under avsnitt 9.2.1, och 
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vi hänvisar därför tillbaka dit för analys av variablerna. Men utöver detta är sambandet mellan 

subjektiv ensamhet och SM-stalkning signifikant i modell 3 i tabell 5. De med högre värden av 

subjektiv ensamhet tenderar att i genomsnitt genomföra beteendet Profilbesök i större 

utsträckning. Vi argumenterar att detta också kan kopplas till det fundamentala behovet av 

tillhörighet (Baumeister, 2012; Baumeister & Leary, 1995). Den subjektiva ensamheten innebär 

en avsaknad av mänsklig kontakt och känslor som inkluderar att inte vara accepterad eller 

behövd (Brülde & Fors, 2015). Behovet av tillhörighet, något som mest troligtvis inte är 

tillfredsställt om en är subjektivt ensam, motiverar skapandet av sociala relationer (Baumeister, 

2012).  

I modell 4 konstanthålls det för samtliga fokusområden (sociodemografi, 

personlighetsdrag och ensamhet) och det visar sig att de signifikanta sambanden (förutom 

behov att bli omtyckt av nya människor respektive användning av SM-information) är övrig 

sysselsättning samt umgängesfrekvens. Dessa samband har negativ effekt på index Profilbesök, 

vilket innebär att de med övrig sysselsättning (i relation till studerande) utför i genomsnitt 

beteendet Profilbesök i mindre utsträckning samt att ju mer en umgås med familj och vänner 

desto mindre gör en beteendet Profilbesök. Övrig sysselsättning inkluderar arbetslösa, 

förtidspensionärer/pensionärer, föräldralediga och sjukskrivna. Dessa sysselsättningar kan 

indikera på en lägre exponering för nya människor eftersom en mycket troligt spenderar mindre 

tid med andra människor då en inte rör sig i kretsar där de flesta är. Den lägre exponeringen för 

nya människor kan innebära att en alltså inte kommer i kontakt med nya människor och därför 

saknar syfte att leta efter information om någon.  

Vi argumenterar att ens umgängesfrekvens med familj och vänner, alltså ens objektiva 

ensamhet, kan indikera på huruvida ens behov att tillhöra är uppfyllt eller inte. Ju mer en umgås 

med familj och vänner desto större är chansen att ens behov för tillhörighet är tillfredsställd, 

och en behöver därför inte söka information om andra i lika stor utsträckning i syfte att skapa 

nya relationer. Detta eftersom en redan har fyllt en tillräckligt stor del av sitt behov med sociala 

relationer. De med låg umgängesfrekvens SM-stalkar därför i större utsträckning eftersom de 

är motiverade av sitt behov för tillhörighet att skapa sociala relationer.  

9.4. Index Vidare Profilbesök  

De sociodemografiska medelvärdena för index Vidare Profilbesök visade att kvinnor och 31-

40 åringar är de som SM-stalkar i större utsträckning. Skillnaden mellan heltidsarbetare och 
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studenter är knappt märkbar.  Skillnaden mellan könen mot index Vidare Profilbesök är 

samband som enligt regressionsanlysen är signifikant. Detta analyseras nedan.  

Även inom detta index är variabeln kön signifikant i modell 1 i regressionsanalysen i 

tabell 6. Här hävdar vi att det beror på samma argument som i index Profilbesök, att ju oftare 

en besöker sociala medier, desto mer SM-stalkar en, vilket tidigare forskning menar att kvinnor 

är det kön som spenderar mest tid på sociala medier (Nadkarni, 2012). I tabell 6, modell 2 & 4 

är båda variablerna behov av att bli omtyckt och användning av SM-stalkning information 

signifikanta, men har  tidigare redovisat under avsnitt 9.2.1 och vi hänvisar därför tillbaka dit 

för analys av variablerna.  

I tabell 6, modell 4 konstanthålls det för samtliga fokusområden (sociodemografi, 

personlighetsdrag och ensamhet) och de signifikanta sambanden (förutom behov av att bli 

omtyckt av nya människor och användning av SM-information) är äldre än 40 (i relation till 18 

till 25-åringar). Detta samband har positiv effekt på index Vidare Profilbesök vilket innebär att 

de äldre än 40 år i genomsnitt utför beteendet Vidare Profilbesök i högre utsträckning än 18 till 

25-åringar.  Som tidigare redovisat faller åldrarna 18-25 under begreppet digitalt infödda 

(Prensky 2011), vilket betyder att de i mer eller mindre utsträckning växt upp i en internetkultur, 

något som normaliserat innebörden och förhållningssättet till sitt virtuella jag. Internetkulturen 

präglas av förhållningsregler vad man som användaren bör och inte bör göra i det virtuella 

rummet, något som 18-25 åringar är väl insatta i. Det är därför inte konstigt att det är denna 

ålderskategori som spenderar mest tid på sociala plattformar som Facebook och Instagram (ISS, 

2017). De som är 40+ idag är som tidigare nämnt digitala immigranter (Prensky 2001), vilket 

innebär att denna generation inte vuxit upp i samband med att den nya internetkulturen tog 

plats. Därför har den äldre generationen inte heller har samma förhållningssätt online som de 

digitalt infödda. Detta kan vara en förklaring till att äldre än 40 ägnar sig åt att titta på sina 

bekantas Facebookvänner/Instagramföljare i större uträckning än åldrarna 18-25, då sociala 

medieanvändare över 40 år behövt anpassa sig efter den nya internetkulturen i vuxen ålder till 

skillnad från åldrarna 18-25 som föddes in i den. Detta är  något som kan ha inneburit att äldre 

generationen inte förhåller sig till vad som är accepterat beteende online i samma utsträckning 

som någon som är född in i kulturen. I det här fallet argumenterar vi att innebär det att sociala 

medier-användare över 40 år inte ser beteendet Vidare Profilbesök problematiskt eller 

eventuellt integritetskränkande i samma utsträckning som de under 25 år.   
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9.5. Ej signifikanta samband  

Personlighetsdragen självkänsla, extraversion, rastlöshet och nyfikenhet är sådana faktorer som 

undersökts i denna uppsats på grund av dess relevans i tidigare forskning mot sociala medier. 

Dessa har dock inte gett signifikanta samband i någon av regressionsanalyserna när vi 

konstanthållt för samtliga fokusområden (sociodemografi, personlighetsdrag och ensamhet 

tillsammans i modell 4 i tabell 5 samt 6).  Detta kan bero på det lilla urvalet i denna 

undersökning, eller att effekterna tar ut varandra på grund av den omfattande 

konstanthållningen. Det är dock intressant hur de samband som i tidigare forskning visat på 

signifikans mot sociala medier-användning inte är signifikanta i relation till SM-stalkning. 

Detta indikerar på att förklaringsfaktorer till sociala medier-användning och SM-stalkning inte 

uppkommer ur samma faktorer. De personlighetsdrag som i tidigare forskning förklarat sociala 

medier-användning har i denna uppsats inte statistiskt förklarat  SM-stalkning och det anser vi 

visar på vikten av ytterligare forskning kring fenomenet SM-stalkning.  

De samband som var signifikanta i de enskilda modellerna men inte i modell 4 

där samtliga fokusområden inkluderades var inom index Profilbesök ålderskategorin 26-30 (i 

relation till 18-25 åringar), kön, heltidsarbete (i relation till student) samt subjektiv ensamhet. 

Inom index Vidare Profilbesök var den variabel som var signifikant i modell 1 men inte i modell 

4 kön. Förändringen i signifikansen kan bero på den omfattande konstanthållningen i modell 4 

inom båda index, alltså effekten av dessa variabler försvann när vi tog hänsyn till andra faktorer. 

När vi tog hänsyn till faktorer som personlighetsdrag och ensamhet försvann effekterna av vissa 

sociodemografiska faktorer. Detta kan indikera att sociodemografi inte spelar en central roll i 

förklaringen av SM-stalkning, utan att det snarare rör sig om personlighetsdrag och ensamhet.  
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10. Diskussion och slutsats 

Denna uppsats ämnade bidra med kunskaper kring fenomenet sociala medier-stalkning genom 

att besvara i vilken utsträckning beteendet sker, vilka sociodemografiska skillnader det finns 

inom beteendet samt i vilken mån faktorer kopplade till personlighetsdrag och ensamhet kan 

förklara beteendet. Resultatet visar att SM-stalkning är ett vanligt beteende men att det skiljer 

sig i vilken utsträckning det genomförs. Majoriteten kollar upp sin nya bekantskap, potentiella 

partner, nya kollega/klasskompis eller personen som ska på samma event, via deras profil på 

sociala medier i syfte att samla mer information om personen. En minoritet kollar upp 

Facebookvänner eller Instagramföljare åt den nya bekantskapen. SM-stalkningen i sig innebär 

en slags övervakning av ens medmänniskor, och det är intressant att se hur normaliserat denna 

typ av övervakning är enligt resultatet. Vi kan spekulera i om det handlar om kontexten, att vi 

eventuellt accepterar mer på sociala medier än i verkliga livet på grund av anonymiteten och 

den tillgänglighet till en virtuell värld som mobila uppkopplingsenheter utgör. Idag är vi enbart 

ett klick ifrån en digital värld där vi öppet välkomnas av fullproppad information på våra sociala 

medieprofiler om dem vi känner såväl som dem vi inte känner. SM-stalkning handlar inte om 

en övervakning uppifrån och ned (exempelvis staten och dess institutioner som övervakar sina 

invånare) utan mellan individer, och vi menar att detta är något som sociala medie-användare 

inte kommer undan. 

SM-stalkning skiljer sig till viss del mellan kön och sysselsättning då resultatet 

pekar på att kvinnor och studenter är de grupper som generellt SM-stalkar mer än män och 

heltidsarbetare, men dessa samband är inte signifikanta i regressionsanlyserna när vi tar hänsyn 

till fokusområdena personlighetsdrag och ensamhet. Medelvärdesanalysen visar att den 

åldersgrupp som i störst utsträckning besöker en ny/potentiell bekantskaps Facebooksida eller 

Instagramprofil generellt är 18- 25 åringar, vilket är ett skillnad som har signifikant samband i 

regressionsanalysen (då endast i relation till 26-30 åringar och inom modell 1 i tabell 5).  När 

det kommer till att ta ett extra steg och besöka den nya/potentiella bekantskapens 

Facebookvänner/Instagramföljare för att lära sig mer om den bekanta visar 

medelvärdesanalysen på att det generellt är 31-40 åringar som utför det beteendet i större 

utsträckning, men detta samband (mot 18-25 åringar) är inte signifikant i regressionsanalysen 

(modell 1 i tabell 5). Då visar det sig istället att det är de över 40 år som gör detta beteende i 

större utsträckning (i relation till 18-25 åringar). Detta argumenterar vi handlar om en 

generationsskillnad i och med ålderskategoriernas olika kompetenser inom, respektive 

exponering av, internetkulturen. 
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Som tidigare nämnts visar resultaten att de genomgående positiva och signifikanta sambanden 

i de multipla linjära regressionanalyserna är ens behov att bli omtyckt av nya människor samt i 

vilken grad en använder informationen från SM-stalkning, vilka vi argumenterar handlar om 

konformitet respektive kontroll inom ramarna för ens behov av tillhörighet. Vad vi vet har 

individens behov att bli omtyckt eller hur en använder information från SM-stalkning tidigare 

inte kopplats till utförandet av SM-stalkning. Vi anser det särskilt intressant att indikationer 

visar på att SM-stalkning handlar om det fundamentala behovet att tillhöra.  Vårt sociala 

nätverk är en stor del av vår identitet och positiva sociala relationer är en förutsättning för att 

vi ska må bra i livet. Informationsinhämtning genom SM-stalkning är ett sätt för människor att 

skapa nya sociala relationer av positiv karaktär då en kan använda informationen, antingen som 

ett sätt att anpassa sig eller kontrollera situationen, i syfte att få bli inkluderad i en relation eller 

grupp. Det är intressant att se hur djupt rotad digitalisering och specifikt sociala medier är i våra 

handlingar. Något så grundläggande som vårt behov för tillhörighet har hittat vägar för att skapa 

sociala relationer genom något så relativt nytt som internet. Det visar verkligen på hur stark och 

betydande internetkulturen är. Vi finns alla online, och vi utnyttjar detta till fullo.  

10.1. Vidare forskning  

Sociala medier-stalkning är ett nytt fenomen som vi behöver mer kunskap kring för att kunna 

förstå ytterligare. Utifrån vårt resultat och analys uppmuntrar vi vidare forskning att djupare 

undersöka behovet av tillhörighet i relation till SM-stalkning. The need to belong scale borde 

användas för att skapa förhållanden med högre validitet för att se om sambandet som hittats i 

denna studie kvarstår.  

Gällande förklaringsfaktorer till fenomenet ser vi gärna att vidare forskning fokuserar 

på att mäta personlighetsdrag hos sina respondenter med hjälp av femfaktorteorin i relation till 

fenomenet. Med detta ser vi möjligheten att eliminera missvisande resultat som kan uppstå när 

respondenterna skattar sina egna personlighetsdrag. Trots att personlighetsdrag som 

extraversion inte visat signifikanta samband i denna studie, ser vi positivt på dess relation till 

SM-stalkning och att det finns mer resultat och analys att hämta från denna faktor. Vi menar att 

det skulle vara till fördel att använda den fullständiga femfaktorsteorin för att mäta extraversion 

för att möjliggöra för att hitta de samband som vi är optimistiska att finnas där. 

Gällande ensamhet ser vi även här att det fortfarande finns en potential som 

förklaringsfaktor till fenomenet, men som ej framkommit i denna studie. Även här 

rekommenderar vi att vidare forskning använder sig av ett större frågebatteri för att behandla 
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objektiv och subjektiv ensamhet mer grundläggande.  Vidare uppmuntrar vi till att djupdyka 

kring sociodemografiska faktorer, genom att exempelvis titta närmre på sysselsättning och dess 

relation till regelbunden exponering för sociala kontakter. Blir den sociala varelsen verkligen 

mättat på social interaktion, eller är det andra faktorer som spelat roll för denna studies resultat?  

 Vidare skulle det även vara intressant att titta på skillnader mellan stora och små städer, 

länder och kulturer. När det kommer till urval uppmuntrar vi användningen av ett större, 

slumpmässigt urval för att öka generaliserbarheten av resultatet.  
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Bilaga 1 - Information vid enkätutskick 

 

Hej där! Hänger du på Facebook och/eller Instagram? Då är det dig vi söker! Vi vill veta hur du 

använder sociala medier, och lite annat om hur du är som person. Med den informationen kommer vi 

undersöka det vi kallar sociala medier-stalkning. Att svara på denna enkät är helt och hållet frivilligt, 

och dina svar är självfallet anonyma. Samtliga analyser som kommer att göras är på gruppnivå och 

inga enskilda individers svar går att utläsa i analysen. 

Och nu kanske du undrar vilka vi är? Vi är två studenter från Umeå Universitet som skriver en 

kandidatuppsats mot sociologi/socialpsykologi inom Beteendevetenskapliga programmet med 

inriktning mot IT-miljöer. Om du har några frågor om enkäten kan du kontakta oss via vår mail. 

 

Olivia Åkerberg: olak0008@student.umu.se 

Andrea Gunnarsson: angu0181@student.umu.se 

Handledare Ingemar Johansson Sevä: ingemar.johansson.seva@umu.se 

 

Tack för att du tog dig din tid att besvara enkäten! 

 

  

mailto:ingemar.johansson.seva@umu.se
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Bilaga 2 - Frekvenstabeller  

Frekvenstabell 1 

Index Profilbesök 

Index för profilbesökning av bekanta 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4,00 1 ,5 ,5 ,5 

5,00 2 ,9 ,9 1,4 

6,00 6 2,7 2,7 4,1 

7,00 3 1,4 1,4 5,5 

8,00 12 5,5 5,5 11,0 

9,00 10 4,6 4,6 15,5 

10,00 17 7,8 7,8 23,3 

11,00 23 10,5 10,5 33,8 

12,00 17 7,8 7,8 41,6 

13,00 21 9,6 9,6 51,1 

14,00 25 11,4 11,4 62,6 

15,00 20 9,1 9,1 71,7 

16,00 20 9,1 9,1 80,8 

17,00 17 7,8 7,8 88,6 

18,00 9 4,1 4,1 92,7 

19,00 7 3,2 3,2 95,9 

20,00 9 4,1 4,1 100,0 
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Total 219 100,0 100,0 
  

 

Frekvenstabell 2  

Index Vidare Profilbesök 

Index för vidare profilbesökning av bekantas nära 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4,00 38 17,4 17,4 17,4 

5,00 19 8,7 8,7 26,0 

6,00 23 10,5 10,5 36,5 

7,00 26 11,9 11,9 48,4 

8,00 24 11,0 11,0 59,4 

9,00 23 10,5 10,5 69,9 

10,00 17 7,8 7,8 77,6 

11,00 8 3,7 3,7 81,3 

12,00 14 6,4 6,4 87,7 

13,00 6 2,7 2,7 90,4 

14,00 4 1,8 1,8 92,2 

15,00 4 1,8 1,8 94,1 

16,00 3 1,4 1,4 95,4 

17,00 5 2,3 2,3 97,7 

19,00 1 ,5 ,5 98,2 

20,00 4 1,8 1,8 100,0 

Total 219 100,0 100,0 
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Frekvenstabell 3 

Sociala medier-användning 

Hur ofta besöker du Facebook eller Instagram under en typisk dag? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mindre än en gång per dag 2 ,9 ,9 ,9 

1-4 gånger per dag 42 19,2 19,2 20,1 

5-9 gånger per dag 62 28,3 28,3 48,4f 

Fler än 10 gånger per dag 113 51,6 51,6 100,0 

Total 219 100,0 100,0 
  

 

 


