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Abstract 
The internet has become an increasingly part of everyday life with digital artefacts like 
smartphones and tablets. We’re looking at the usage of social networks and how the 
usage relates to traditional addiction. We conducted a quantitative research where 84 
poeple finished our web survey. Our research focused on addiction, time spent on social 
networks, normal and non-normal usage and general user patterns. The result we 
gathered shows that there have been a standard displacement in how we use social 
networks online, as well as the view of what is acceptable when it comes to internet use 
with the increase of social networks. One indication of a standard displacement is that 
non-dependents spend more than double of the time on social networks now than they 
did in earlier studies of internet use. We think that the definition of addiction on internet 
needs to be revised with a better understanding of what can be seen as normal internet 
usage. 
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1. Inledning 
I dagens informationssamhälle har internet blivit en allt större del av vardagen, en 
bidragande faktor kan vara de portabla digitala artefakterna som till exempel smarta 
telefoner och surfplattor som används på en daglig basis. Internet används så mycket att det 
till och med finns en diagnos som kallas internetberoende. Begreppet myntades 1996 
(Goldberg, 1996) och skapade grunden för klassificeringen av internetberoenden. Med denna 
utveckling har även sociala nätverk blivit en stor del av vardagen, då tillgången till dessa har 
blivit högre. Det blir allt vanligare i den yngre generationen att använda sig av sociala 
nätverk. Mellan åldrarna 16-25 har användandet av sociala nätverk ökat från 86% till 95% 
mellan 2010 och 2011 (Findahl, 2011). Denna tydliga ökning gör att vi med vår undersökning 
vill se huruvida det har skett en normförskjutning i användandet av sociala nätverk samt ifall 
det finns tendenser till beroende av sociala nätverk och om det går att jämföra med 
traditionella beroenden. 

Facebook är ett av det mest använda sociala nätverket idag (Ebizmba.com, 2013), vi har 
valt att undersöka hur användandet ser ut där för att kunna koppla till om det eventuellt 
finns beroende och om en normförskjutning har skett vad gäller det generella användandet. 
Vi utförde en kvantitativ undersökning där vi undersökte både användandet av Facebook och 
även andra sociala nätverk samt hur deras användande ser ut från ett beroendeperspektiv. 
Detta gör vi med hjälp av kriterier för att klassificera internetberoende (Young, 1998). 
Kriterierna baseras på hur man klassificerar spelberoende på grund av att det är ett 
traditionellt beroende som inte inkluderar ett rusmedel (ibid). När kriterierna för 
internetberoende skapades var begreppet internetberoende relativt nytt. Därför ser vi det 
intressant att använda de kriterierna som grund i vår studie eftersom vi förutom beroende 
även vill undersöka om en normförskjutning har skett. 

Vi studerar olika mönster i användandet av Facebook samt sociala nätverk och utgår 
utifrån olika aspekter som beroende, genomsnittstider och generella användarmönster för att 
kunna föra diskussion kring sådant som berör vår frågeställning och vårt syfte för uppsatsen. 

1.1 Frågeställning 
Hur ser användandet av sociala nätverk ut och hur relaterar det användandet till ett vanligt 
beroende? 

1.2 Syfte 
Vi vill med denna studie titta på potentiella problem som sociala nätverk kan ge när det 
används på ett större utsträckningen under vardagen och huruvida det kan jämföras med 
traditionella beroenden. Vi tror att det är möjligt att bilden av beroende kan ändras då 
användandet av sociala nätverk har ökat så pass mycket den senaste tiden, att det skett en 
normförskjutning och att vanligt användande av sociala nätverk i själva verket är ett 
beroende. 
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1.3 Avgränsningar 
När det kommer till sociala nätverk finns det ett väldigt brett utbud (Boyd & Ellison, 2007) 
och att utföra en studie som inkluderar alla dem skulle bli alldeles för stor, vilket vår 
tidsgräns inte tillåter. Därför valde vi att bara fokusera studien på Facebook då det är det 
mest använda sociala nätverket (Ebizmba.com, 2013). Dock så undersöker vi även huruvida 
deltagarna använder andra sociala nätverk samt vilka de använder. 

En ytterligare avgränsning vi har gjort är området för beroende. Beroende är ett stort 
begrepp där psykologi ofta spelar in. När vi började leta forskning kring beroende insåg vi att 
det skulle bli alltför komplicerat att sätta sig in i allt för mycket psykologi samt att det även 
lätt skulle kunna sväva utanför vårt uppsatsområde som ska falla inom informatik. Därför 
avgränsade vi oss till internetberoende (som har sin grund i andra beroendebeteenden), men 
eftersom beroende i grund och botten har med psykologi att göra så tar vi därför in 
psykologiska delar i den mån som vi anser passande för vår studie. 
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2. Relaterad forskning 
I den här delen tar vi upp fakta och forskning där vi börjar med att presentera historik och 
forskning om sociala nätverk för att sedan gå in på Facebook och forskning kring det. Sedan 
går vi igenom beroende och börjar med traditionella beroenden för att sedan beskriva 
forskning inom internetberoende. 

2.1 Sociala nätverk 
Sociala nätverkssidor har en historia sedan 1997 då SixDegrees.com lanserade den första 
sidan som enligt definition kan igenkännas som ett socialt nätverk (Boyd & Ellison, 2007). 
SixDegrees lockade till sig miljoner användare, men blev tvungen att stänga ner sidan 2000. 
En trolig anledning var att folk inte hade lika mycket tillgång till internet som idag. Eftersom 
en liten del av ens bekantskapskrets kanske inte använde sig av det sociala nätverket fanns 
det inte mycket att göra där på grund av det låga intresset att skapa nya relationer (ibid). 

Tre stora sociala nätverkssidor som anses ha format affärs-, kultur- och 
forskningslandskapet är Friendster, MySpace och Facebook (Boyd & Ellison, 2007).  
Friendster lanserades 2002 som ett socialt komplement till sidan Ryze.com som var en sida 
för att hjälpa personer inom affärsvärlden att skapa nätverk. På grund av Friendsters 
popularitet och dess snabba tillväxt av användare hamnade de inför tekniska och sociala 
problem. Sidan var designad så att personer kunde se profiler som var fyra steg bort, det vill 
säga vänners vänners vänners vänner. Från 2003 och framåt lanserades många sociala 
nätverkssidor (ibid). MySpace började konkurrera med bland annat Friendster och ville 
attrahera otillfredsställda användare därifrån. MySpace hade inte samma restriktioner för 
skapandet av profiler som Friendster, vilket också lockade fler användare. I takt med att 
sidan växte började tre tydliga användare att urskiljas; musiker/artister, tonåringar och 
användare från tidigare nätverk. I början av januari 2004 började Facebook ta emot 
registranter som var studenter på Harvard (Socialmediatoday.com, 2013) för att 2006 öppna 
upp registreringen för hela världen (Boyd & Ellison, 2007). Facebook är idag ett av de 
populäraste sociala nätverken (Ebizmba.com, 2013). 
Sociala nätverk definieras som webbaserade tjänster som tillåter individer att skapa en 
publik eller semi-publik profil inom ett begränsat nätverk, skapa en lista med andra 
användare samt titta och korsa egna listor med listor skapade av andra användare inom 
nätverket (Boyd & Ellison, 2007). Sociala nätverk kan även benämnas som “socialt 
nätverkande sidor” eller “sociala nätverkssidor” där den senare benämningen stämmer mer 
överens med det faktiska användandet (ibid). Detta på grund av att socialt nätverkande 
betonar mer på skapandet av nya relationer mellan främmande personer vilket ofta inte är 
huvudorsaken för de flesta på en social nätverkssida. På de stora sociala nätverkssidorna 
söker användarna inte nödvändigtvis nya relationer, det vill säga nätverkande, utan det 
handlar i första hand huvudsakligen om att kommunicera med sin redan befintliga 
bekantskapskrets som befinner sig där. 

Förutom det som ofta är gemensamt för sociala nätverk, det vill säga profiler, vänner, 
kommentarer och privatmeddelande varierar de i andra funktioner som video- och 
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fotodelning, inbyggda bloggar och direktmeddelanden/chatt. Det finns även skillnader i hur 
kontaktskapande fungerar. De flesta sociala nätverkssidorna kräver godkännande från båda 
parter för att bli vänner inom nätverket, medan andra istället har fans eller följare där det 
endast krävs att en väljer att följa en annan utan att behöva få ett godkännande (Boyd & 
Ellison, 2007). 

Konversationer är en stor del av sociala nätverk och de går att dela in i två kategorier; 
Konversationer som kretsar kring mediaobjekt (bild, video) samt konversationer kring 
textuellt innehåll (exempelvis bloggar). Det är även skillnad på hur ofta folk uppdaterar när 
det gäller bloggar och mikrobloggar (Java et al. 2007). En vanlig blogg uppdateras i 
genomsnitt en gång ungefär varannan dag, medan mikrobloggare ofta postar flera inlägg per 
dag. Användarnas intentioner att skriva inlägg på sociala nätverk går att kategorisera i dessa 
fyra kategorier som har urskilts på Twitter (ibid): 
 

1 Vardagliga inlägg (Skriva om dagliga saker och vad de gör för tillfället, den största 
och mest förekommande på twitter) 

2 Konversationer (Ungefär en av åtta tweets bestod av konversationer, det vill säga att 
skriva en tweet som börjar med @ följt av ett användarnamn) 

3 Dela information med länkar (Cirka 13% av inläggen innehöll URLs) 

4 Rapportera nyheter (Dela med sig av senaste nyheter eller åsikter om nyheter) 

Tabell 1. Vad statusuppdateringar handlar om på sociala nätverk (Java et. al, 2007). 

Användarna på sociala nätverk går också att dela in kategorier beroende på deras karaktär 
baserat på deras användande, dessa tre kategorier är: 
 

1 Informationskälla (Användare som har många följare på grund av värdet av vad de 
skriver) 

2 Vänner (Användare som följer vänner, familj och arbetskollegor) 

3 Informationssökare (Användare som kanske sällan postar inlägg själv, men följer 
andra användare) 

Tabell 2. Karaktärer på sociala nätverk (Java et al. 2007). 

2.1.2 Facebook 
I teorin började Facebook 2003, då Mark Zuckerberg lanserade en sida med namnet 
Facemash.com som var begränsad till studenter på Harvard (Socialmediatoday.com, 2013). 
Det var en sida som man kunde jämföra och betygsätta profilbilder utifrån vem man tyckte 
var hetast, vilket studenterna ansåg kränkande och krävde att han stängde ner sidan. Dock 
var det klart att det fanns intresse att kunna gå in på internet och se vänners profilbilder, 
vilket inspirerande honom att skapa Facebook som också skulle kunna koppla samman folk 
på universitetet. I januari 2004 registrerade han domänen thefacebook.com. Han berättade 
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det för några vänner, som vidare sände det via en mailinglista på 300 personer. Inom 24 
timmar var det mellan 1200 och 1500 registrerade (ibid). 
Från att vara begränsat till studenter på Harvard expanderade Facebook sedan till skolor 
inom Bostons område, vidare till nästan alla skolor i Nordamerika och i juni 2004 var den 
tillgänglig för ungefär 30 universitet och hade 150 000 studenter registrerade. I december 
samma år var det en miljon medlemmar som registrerat en profil. Sedan 2006 finns det 
tillgängligt för hela världen och idag är det världens största sociala nätverk (Ebizmba.com, 
2013). Av svenska folket är det ungefär hälften (52%) som besöker sociala nätverk och alla 
dessa är med på Facebook (Findahl, 2011). 

Precis som för sociala nätverkssidor i allmänhet är huvudorsaken på Facebook att hålla sig 
uppdaterad med befintliga relationer. Intresset för att träffa och skapa nya relationer på 
Facebook är lågt och handlar mer om kontakt med sin redan befintliga bekantskapskrets 
(Lampe et al. 2008). Det finns en skiljegräns mellan användningen på Facebook för socialt 
sökande och socialt bläddrande, vilket menas att finna information om sina kontakter som 
man redan har en social relation med respektive använda sidan för att finna och utveckla nya 
kontakter (ibid). Huvudorsaken för användningen av Facebook är socialt sökande, det vill 
säga att använda Facebook på grund av redan befintliga kontakter. Den mest förekommande 
huvudmotivationen på Facebook är att hålla kontakt med vänner (Joinson, 2008). Det finns 
även ett mönster som visar att frekvensen av besök kan kopplas med att titta på foton och 
läsa statusuppdateringar och tyder därför på att “hålla kontakt” egentligen innebär att “kolla 
upp regelbundet” utan att själv dela något på Facebook (ibid). 

Längden av tid som spenderas på Facebook visar sig vara längre än på andra sociala 
nätverk (Schneider et al. 2009). All tid är dock inte aktivt användande. För sessioner som 
varar över 40 minuter är det knappt någon som aktivt interagerar med Facebook vilket tyder 
på passivt användande. Under det som anses som aktivt användande besöks vanligtvis inga 
andra sidor. Studenter använder Facebook i genomsnitt 30 minuter per dag och mycket av 
tiden går åt till att läsa och titta utan att direkt interagera på något sätt (Pempek et al. 2009). 
En stor del har Facebook som daglig rutin och det finns vissa negativa konsekvenser med 
användandet som bråk med sin partner, för mycket spenderad tid på Facebook och att bli för 
självupptagen med sin profil och hur man presenterar sig (Lampe et al. 2006). 

Det finns även olika personliga drag som kan kopplas till användandet av Facebook. Folk 
som känner behovet att få socialt stöd via Facebook är mer villiga att dela personlig 
information, folk som är nyfikna, eftersökte utforskning. De som är öppna till nya saker 
använder Facebook för kommunikation samt använder fler funktioner och har en större 
kunskap om Facebook, folk som har drag av samvetsgrannhet lägger stor vikt i att fullgöra 
deras skyldigheter och tidpunkter för möten använder Facebook mer sparsamt (Amichar-
Hamburger & Vinitzky, 2010). 

Det finns olika motivationer och intentioner att använda sig av sociala nätverk varav 
vanligaste anledningen är att hålla sig uppdaterad med sin befintliga bekantskapskrets. 
Facebook har sedan sin start vuxit och är nu en av de största sociala nätverk som används av 
många på en daglig basis. I detta informationssamhälle där det finns möjlighet att hålla sig 
uppdaterad med Facebook via mobil, surfplatta eller dator blir det allt mer integrerat i 
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vardagen, vilket väcker frågan om det finns tendenser till ett beroendebeteende i dagens 
Facebookanvändande. 

2.2 Beroende 
Beroende är ett psykiskt fenomen som oftast påverkas av ett rusmedel som till exempel 
alkohol eller narkotika, men det kan även påverkas av kickar som man kan få av fysiska 
upplevelser som till exempel spel med pengar. Är man beroende uppstår vanligtvis abstinens 
som gör att det är svårt att kontrollera förbrukningen och försök att sluta kan leda till 
symptom som oro och ångest. Vid fortsatt förbrukning av den stimulans man är beroende av 
lindrar man abstinensbesvären, vilket kan leda till att man använder det mer än beräknat. Ett 
annat tecken vid beroende är att man misslyckas vid försök att sluta eller skära ned på sin 
förbrukning och tiden man spenderar på att få tag i rusmedlet ökar allt mer (Vardguiden.se, 
2011). Med traditionella beroenden syftar vi på de beroenden som fanns etablerade innan 
internet blev en stor del i samhället. 

Bland de traditionella beroendena är alkoholberoende det vanligaste, där ungefär 330 000 
personer är beräknande att vara alkoholberoende i Sverige (Vardguiden.se, 2011). Andra 
vanliga beroenden som också är baserat på rusmedel är narkotika- och tobaksberoende. 
Spelberoende är ett beroende som inte involverar något intag av rusmedel, men det går ändå 
att påvisa att det är samma neurokemiska reaktioner vid spel med pengar som vid intag av 
rusmedel som alkohol eller narkotika (ibid). I och med introduktionen av internet började ett 
nytt beroendefenomen dyka upp. 

2.2.1 Internetberoende 
Ivan Goldberg, en pionjär inom området, myntade uttrycket “Internet Addiction Disorder” 
och tog fram de första kriterierna för att klassificera internetberoende (Goldberg, 1996). Efter 
det började forskare använda sig av just den benämningen (Tao et al. 2009). Young (1998) 
skapade därefter åtta kriterier för internetberoende som är modifierade utifrån kriterier för 
att klassificera spelberoende. Hon menar att det är lämpligast av de traditionella beroenden 
när det inte innefattar något rusmedel.  
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De åtta kriterierna är: 
 

1 Preoccupied with the Internet (think about previous activity or anticipate next online 
session). 

2 Needs to use the Internet with increased amounts of time in order to achieve 
satisfaction. 

3 Has made unsuccessfull efforts to control, cut back, or stop Internet use. 

4 Is restless, moody, depressed, or irritable when attempting to cut down or stop 
Internet use. 

5 Has stayed online longer than originally intended. 

6 Has jeopardized or risked the loss of a significant relationship, job, educational or 
career opportunity because of the Internet. 

7 Has lied to family members, therapist, or others to conceal the extent of involvement 
with the Internet. 

8 Uses the Internet as a way of escaping from problems or relieving a dysphoric mood 
(e.g., feelings of helplessness, guilt, anxiety, depression.) 

Tabell 3: Youngs (1998 s. 238) kriterier för internetberoende. 

För att klassificeras som internetberoende ska man uppfylla minst fem av de ovanstående 
åtta kriterierna (Young, 1998). Eftersom de första fem punkterna kan kopplas till många 
beteenden som inte nödvändigtvis har med beroende att göra, går det även att modifiera hur 
man klassas som internetberoende enligt de kriterierna. Ett förslag är att man måste uppfylla 
punkterna 1-5 och sedan minst en av de tre sista, 6-8 (Beard & Wolf, 2001). De tre sista 
punkterna är separerade på grund av att de kan kopplas till påverkan hur en person fungerar 
och klarar sig i vardagen (depression, ångest, flykt) samt påverka interaktioner och relationer. 
Ytterligare en modifikation på kriterierna är att exkludera punkt 5 (“Has stayed online longer 
than originally intended”). För att klassificera beroende använder man sig av en “2 + 1” regel, 
där användarna först ska uppfylla de första två punkterna sedan en av de resterande fem 
punkterna (Tao et al. 2009). Till dessa finns även tre kriterier som kan användas för 
ytterligare och mer specifik klassificering.  

Youngs (1998) kriterier kan även kritiseras för att de inte täcker alla antecedentier1 inom 
området internetberoendebeteende, samt att det inte bidrar med någon större klarhet till 
området (Byun et al. 2006). Vi valde ändå att basera vår studie på dessa kriterier på grund av 
att vi ville undersöka normförskjutning på internetanvändande och därför är det intressant 
för oss att välja en äldre studie. En styrka med Youngs (1998) kriterier är att de är enkla och 
lätta att använda (Chou & Hsiao, 2000). 

I Youngs studie (1998) var det 395 av 596 som klassificerades som beroende enligt 
kriterierna för internetberoende. Den höga andelen som klassificerades som beroende kan 

                                                        
1 Relaterad forskning som har skett tidigare.  
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bero på att det var många som hittade undersökningen via ett forum för internetberoende. 
Även fast det uppstod negativa konsekvenser var det ändå 54% av dem som inte hade viljan 
av att skära ned på sitt användande av internet. När det gäller vilka applikationer som 
användes var det tydligt att majoriteten nyttjade sociala applikationer såsom 
chatapplikationer, textbaserade rollspel i realtid och E-post. Bland de som var icke-beroende 
var det dock mer vanligt att använda internet till att söka information.  

Internetberoende kan ge personliga problem och konsekvenser på samma sätt som 
traditionella beroenden. Det finns kopplingar till alkoholister som försöker dölja sitt 
beroende och för de som var utan internet en längre tid känner ett liknade begär som rökare 
känner när de försöker sluta (Young, 1998). Karaktäristiska problem för internetanvändare 
är psykologiska, sociala samt problem i skolan eller på jobbet (Beard & Wolf, 2001). Många 
internetberoende rapporteras deprimerade, ensamma, ha låg självkänsla och ångest (Young, 
1998). Överdrivet användande av internet resulterar i personliga, familjära, och yrkesmässiga 
problem på liknande vis som spelberoende, ätstörningar och alkoholberoende (ibid). 
Internetberoende kan ses som en impulskontrollstörning, liknande patologiskt spelande, 
pyromani och kleptomani. Det är ett tillstånd som karaktäriseras av att man misslyckas att 
motstå ett speciellt beteende trots personliga konsekvenser av olika slag (Shaw & Black, 
2008). Det har även föreslagits att diagnosen ska kombinera beteende och substansberoende. 
Låg självkänsla, låg motivation, rädsla att bli avvisad och behov att bli bekräftad ökar 
internetanvändande och även ett betydelsefullt förhållande finns mellan högt 
internetanvändande med både depression och introversion. En annan definition för 
problematiskt internetanvändande är kognitiva och beteendemässiga aspekter och sådant 
som försvagar en individ som subjektiv ångest eller stress och störningar i att fungera i 
sociala sammanhang eller arbetslivet (Shapira et al. 2000). 

Ett annat karaktäristiskt symptom för internetberoende är överdriven tid spenderad på 
internet på icke-väsentliga ting. Väsentliga ting skulle kunna vara jobb eller studier, men 
dock är det svårt att komma överens om vad som är väsentligt eller inte i dagens samhälle 
(Shaw, Black 2008). De som är internetberoende spenderar tre gånger så mycket tid på 
internet än de icke-beroende (Chou & Hsiao, 2000). De som klassificeras som beroende 
spenderar ett snitt på 38h i veckan på internet och ökar gradvis antalet timmar per vecka 
med upp till 10 gånger. Det kan kopplas till alkoholister som ökar sitt intag gradvis för att få 
den önskade effekten. Av de beroende så var det 83% som varit online mindre än ett år 
(Young, 1998). 

Det finns olika definitioner av hur forskare ser på fenomenet internetberoende (Black & 
Shaw, 2008). En del ser det som ett beroendeproblem (liknande beroende av alkohol och 
spelberoende), andra som tvångssyndrom eller impulskontrollproblem. En beskrivning inom 
psykiatrisk litteratur är att tvångsmässigt datoranvändande leder till personlig stress samt 
sociala, finansiella, yrkes och legala konsekvenser (Black & Shaw, 2008).  
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Eftersom internetberoende är en bred term som innehåller en stor variation av beteenden 
och impulskontrollproblem går det att kategorisera i fem underkategorier (Young et al. 
2000). De fem underkategorierna är: 
 

1 Cybersexuellt beroende (titta och ladda ner pornografi eller är involverad i vuxet 
fantasy rollspelschattrum) 

2 Cyberrelationellt beroende (Relationer online blir viktigare än riktiga relationer) 

3 Nät-tvångshandlingar (En bred kategori för beteenden såsom gambling online, 
nätshopping) 

4 Informationsöverflöd (Personer som surfar överdrivet mycket för att samla 
information, fakta med mera) 

5 Datorberoende (De flesta datorer har förinstallerade spel som följer med datorn och 
människor kan bli beroende av dessa och kan komma i vägen för arbete och 
familjeförpliktelser) 

Tabell 4: Underkategorier för internetberoende (Young et al. 2000). 

Internetberoende är alltså ett fenomen som innehåller många aspekter som kan jämföras 
med traditionella beroenden som exempelvis personliga konsekvenser, gradvist ökat intag för 
att få önskad effekt och begär som liknar de vid andra beroende. Det finns olika synsätt på 
hur man ska klassificeras som internetberoende vilket visar att det är ett komplext fenomen 
som är svårt att definiera. Mycket grundas på just olika beteenden från andra beroenden som 
exempelvis spelberoende och alkoholberoende. Det finns även en koppling mellan 
personligheter och ens Facebookanvändande. För vårt syfte passar Youngs kriterier för 
internetberoende (se tabell 3 s. 9) bra som grund, att kunna se på hur man kan klassificera 
internetberoende samt forskning kring hur beroendebegär och behov ser ut för traditionella 
beroenden och internetberoende. 

Det finns olika anledningar till varför man använder sociala nätverk. Den främsta 
anledningen visar sig vara att ha kontakt med sina redan befintliga relationer och att tiden 
som spenderas på sociala nätverk och Facebook framförallt handlar om att titta och läsa utan 
att själv publicera något. Ett karaktäristiskt symptom för internetberoende är överdriven tid 
spenderad på internet på icke-väsentliga ting och de som klassas som internetberoende 
spenderar cirka åtta gånger så mycket tid än icke-beroende. För vår studie är det intressant 
att dels jämföra hur användandet ser ut på Facebook samt även föra diskussion kring tid som 
spenderas på Facebook i jämförelse med forskningen som finns kring internetberoende. 
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3. Metod 
I den här delen går vi igenom hur vi har genomfört vår studie. Vi börjar med att presentera 
val av metod för att sedan beskriva de olika faserna i processen som är förberedelse, 
beskrivning av hur vi gjort vår undersökning och hur vi gick tillväga när vi analyserade den. 
Slutligen tar vi även upp metodkritik. 

3.1 Val av metod 
Kvalitativa metoder är bra när det behövs en djupare förståelse för en målgrupp eller när 
man inte riktigt vet vilken information som kan vara intressant (Edelegationen.se, 2013). 
Vanligt är exempelvis intervjuer och fokusgrupper. Kvalitativ undersökning ger dels 
målgruppen större frihet i svaren samt ger även möjlighet för de som håller i undersökningen 
att utveckla och förklara frågor om en deltagare inte förstår en intervjufråga till exempel. Det 
ger även chans till vidare diskussion ifall man under tiden kommer på en fråga som inte 
annars är med eller om deltagarna själv kommer in på andra diskussioner. I kvalitativ 
undersökning är man inte ute efter kvantifiering och det går inte att mäta och isolera 
egenskaper (Hartman, 1998). Man försöker istället nå en förståelse för en livsvärld 
människor har, det sätt de ser på sig själva och på sin relation till omgivningen. Det som söks 
är alltså en förståelse för hur människan upplever sin situation. 

Med kvantitativa undersökningar söker man den numeriska relationen mellan mätbara 
egenskaper och gör det möjligt att isolera egenskaper och finna kvantifierbara samband 
(Hartman, 1998). Detta är en fördel om man vill titta på kvantiteten och få en bred förståelse 
om en situation eller egenskap. När det är mätbara egenskaper är det även enkelt att titta på 
olika mönster och beteende för att hitta samband. Till skillnad från kvalitativa metoder vill 
man med kvantitativa metoder besvara frågorna “hur många” och “hur mycket”, men för att 
göra det måste man göra en klassificering om vad man vill studera, så att man kan ställa 
riktade frågor om ämnet. Kvantitativa metoder sker oftast i någon form av enkäter, pappers- 
eller webbaserad (Edelegantionen.se, 2013).  

För vår undersökning bestämde vi oss tidigt för att göra en kvantitativ undersökning 
istället för en kvalitativ undersökning eftersom vi ville få in så mycket generell data som 
möjligt så vi kunde jämföra resultaten och analysera dessa. Det ger även möjligheten att 
sammanställa datan i form av statistik (Hartman, 1998) som passade bra med de frågor vi 
ville undersöka. Det var viktigt för oss att resultaten skulle kunna sammanställas som 
statistik i siffror vilket exempelvis intervjuer eller fokusgrupper med öppna och 
diskussionsbara frågor inte skulle ge. Kvalitativ undersökning hade gett en mer djup och 
individuell bild av användandet, vilket vi inte var ute efter. Kvantitativ passade även bäst för 
att få in en stor mängd data på kort tid. Enkäter är lämpliga för att belysa omfattningen av 
något, en stor fördel är att man också kan nå många via post eller e-post samt att alla får 
exakt samma frågor och svarsalternativ. Detta gör att det är möjligt att dra generella 
slutsatser utifrån resultaten (Edelegantionen.se, 2013). Webbaserade enkäter bidrar till att 
minska andelen felaktigt ifyllda svar, exempelvis att det hoppar vidare till rätt fråga beroende 
på vad man har svarat eller att systemet säger till ifall man har lämnat en obligatorisk fråga 
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tom. Valet av kvantitativ undersökning i form av en digital enkät var alltså det som passade 
bäst för det vi ville få ut av vår undersökning. 

3.2 Förberedelsefas 
Efter att vi hade bestämt vilket ämnesområde vi ville rikta in oss på, det vill säga sociala 
nätverk och beroende, började vi med att sätta oss in i relaterad forskning för att kunna hitta 
vår infallsvinkel och skapa frågor till vår enkätundersökning. Vår första tanke var att 
fokusera på de sociala nätverk som vi ansåg vanligast; Facebook, Twitter och kanske 
Instagram. Men under förberedelsefasen när vi började tänka kring frågor till vår 
enkätundersökning insåg vi att för att få svar på de frågor vi hade, skulle enkäten bli väldigt 
lång om vi skulle fokusera på fler än ett socialt nätverk. Därför valde vi att fokusera 
huvudsakligen på Facebook. Forskning som var relaterad till vår studie var internetberoende, 
Facebook samt allmänt om användandet av sociala nätverk och dess historik. Dock verkar det 
som att forskning kring beroende kopplat till just sociala nätverk är ganska outforskat och 
relaterad forskning visar mycket på att mer forskning behövs inom det området. 

Young (1998) använder i sin studie en modell med åtta kriterier för att klassificera 
internetberoende som hon grundat på en modell för att klassificera spelberoende. Då 
spelberoende är ett beroende som inte involverar ett rusmedel menar Young (ibid) att det är 
den mest lämpliga av de traditionella beroendena att jämföra med internetberoende. När vi 
utformade enkäten så valde vi att använda oss av dessa kriterier som Young (ibid) tagit fram 
för internetberoende för att se om det är något beroendemönster på Facebookanvändandet. 

3.3 Kvantitativ undersökning 
Inför vår undersökning bestämde vi oss för att göra det digitalt på grund av enkelheten att nå 
ut till ett stort antal möjliga deltagare. Vid analysdelen av undersökningen underlättar det 
även att göra undersökningen digitalt på grund av verktyg som finns tillgängliga och ger 
möjligheten att sammanställa resultaten. För just vårt behov att lätt kunna sammanställa och 
jämföra datan vi skulle få av vår undersökning var den digitala lösningen bättre. 

Efter att ha hittat kriterier för att klassificera internetberoende bestämde vi att modifiera 
dem till frågor som istället riktar in sig på sociala nätverk, i vårt fall Facebook som vi har 
avgränsat oss till. Förutom frågor som berör beroende har vi även frågor som handlar om 
själva användandet av Facebook. Totalt antal frågor i enkäten är 27 stycken (se bilaga s. 38).  
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Utifrån Young’s (1998) kriterier för internetberoende modifierade vi frågor till enkäten enligt 
följande: 

 

1 Brukar du tänka på ditt kommande/föregående användande av Facebook även när du 
inte använder det? 

2 Har du ett större behov av att använda Facebook nu än när du började använda det? 

3 Har du försökt att använda Facebook mindre? Använder du det mindre nu? 

4 Kände du dig rastlös, deprimerad eller irriterad när du använde Facebook mindre? 
(som var en följdfråga för de som svarat ja på föregående fråga)  

5 Har du någon gång surfat längre på Facebook än planerat? 

6 Har du riskerat att förlora relationer, arbete eller studier på grund av ditt 
användande av Facebook? 

7 Har du ljugit om att du använder Facebook mindre än vad du egentligen gör? 

8 Brukar du använda Facebook för att fly från problem och/eller för att må bättre? 

Tabell 5: De omskrivna kriterierna som användes i enkäten. 

När vi skulle utforma vår enkät använde vi www.webbenkater.com, som är en 
webbapplikation som låter en att skapa enkäter på ett enkelt sätt och med många 
valmöjligheter, som även har ett samarbete med Umeå Universitet.  

Eftersom vi utförde vår undersökning på webben ansåg vi att det passade bäst att använda 
ett tillfällighetsurval, vilket innebär att man väljer deltagare som finns tillgängliga i ens 
närhet (Hartman, 1998). Vi använde oss av olika kanaler för att få ut enkäten så att vi skulle 
få så många deltagare som möjligt under en kort tid. Sociala nätverk som Facebook och 
Twitter användes för att sprida enkäten. Även e-post användes där vi nyttjade e-postlistor 
som vi hade tillgång via Umeå Universitet för att nå ut till en stor grupp studenter samt ett 
webbforum. När vi skickade ut enkäten presenterade vi kort vilka vi var och vad syftet med 
enkäten var. Vi lät enkäten vara aktiv i en vecka, dels för att det var lagom tid i förhållande till 
den tidsram vi har samt även för att vi efter en vecka ansåg att vi hade fått in en acceptabel 
nivå antal deltagare som fullföljt enkäten. 

3.4 Analys 
Ett första steg i analyserande av kvantitativ datainsamling är att organisera statistik i 
exempelvis tabeller och diagram (Hartman, 1998). Webbenkater.com erbjuder verktyg som 
gör att man kan filtrera och se resultaten grafiskt i diagram samt att exportera ut till tabeller i 
Excel. Efter att undersökningen var genomförd började vi med att exportera ut resultaten i 
ett Exceldokument som gav oss tydliga tabeller och fria tyglar att filtrera och jämföra 
resultaten. Därefter var det bara att bestämma mer konkret vilka mönster vi ville studera.  

När vi hade resultaten skrev vi ner och sammanställde massa statistik utifrån olika filter 
för att kunna hitta intressanta mönster. Förutom statistik på helheten i enkäten kan man 
filtrera svaren och på så sätt få fram svar utifrån olika utgångspunkter. När vi väl hade fått en 
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del resultat nedskrivet var det lättare att urskilja vad som skulle vara relevant för oss att 
analysera. Med befintlig forskning som grund analyserade vi främst kring beroende, tid och 
olika mönster för användning. 

Det första vi visste att vi ville undersöka var hur många som var beroende enligt 
kriterierna för internetberoende, det vill säga hur många som svarat Ja på minst fem av de 
åtta modifierade beroendefrågorna. Sedan såg vi intressanta spår att följa på resultaten 
såsom; hur mönstret ser ut för normalt användande, olika tidsaspekter (det vill säga hur 
mycket tid de spenderar på Facebook utifrån olika filter), användande kopplat ihop med 
andra sociala nätverk, undersöka hur många som har större behov och mönster utifrån det 
samt om många har försökt att använda det mindre. Värden som är viktiga i en kvantitativ 
undersökning är framför allt två värden; genomsnittsvärden och spridningsmått (Hartman, 
1998). Genomsnittsvärde ger en bild av vilka värden som är vanligast. Via olika mönster 
räknade vi därför ut genomsnittsvärden för deras användning för att kunna jämföra olika 
genomsnittstider.  

3.5 Metodkritik 
Enkätundersökningar är bra när man till exempel behöver få in mycket data på ett enkelt vis, 
presentera resultaten som statistik och möjligheten att kunna jämföra olika resultat. Det är 
dock ett väldigt strukturerat och strikt format att genomföra en undersökning (Hartman, 
1998). Man kan vara mer säker på att man får in svar när man har en undersökningsgrupp 
som man vet ska göra enkäten analogt vilket kan vara svårt när man utför den digitalt. En 
annan nackdel är att när man väl har skickat ut den går det inte att justera den eller följa upp 
med frågor som dyker upp på grund av individuella svar. Vi upptäckte när vi skulle analysera 
den data vi fått via enkäten att vi saknade några frågor som vi inte upptäckte under 
designprocessen av enkäten. Bland annat insåg vi att det till exempel skulle vara intressant 
att veta hur frekvent de loggar in (för att kunna jämföra med hur ofta man loggar in jämfört 
med vad de gör på Facebook och få en bättre bild av passivt och aktivt användande), hur 
mycket tid de spenderar på internet i övrigt förutom på sociala nätverk (för att se hur stor del 
av internetanvändandet som består av sociala nätverk), frågor kring relationer (om de träffar 
sina vänner mindre i verkligheten och på så sätt se om Facebook ersätter vissa vardagliga 
aktiviteter) och hur ofta samt vad man använde Facebook till när man började använda det 
(för att se hur användandet har förändrats sen början). 

Eftersom det gick att filtrera bort halvfärdiga enkäter kom vi undan problemet att få med 
missvisande statistik som tillhörde oavslutade enkäter. Även fast vi kom på frågor i efterhand 
hade vi bra med data att analysera. Innan vi skickade ut enkäten försäkrade vi oss om att vi 
hade relevanta frågor som vi skulle kunna föra vidare till diskussion och de i efterhand 
saknade frågorna blev inget hinder för oss. 

Om vi hade valt att använda oss av halvstrukturerade intervjuer som är ett mindre 
strukturerat format vid undersökningar kunde vi ha fått ett djupare resultat på individuell 
nivå (Hartman, 1998). Vid halvstrukturerade intervjuer utför man intervjuerna direkt med 
personen till skillnad från enkätundersökningar (ibid). Det hade gett möjligheter som att 
förtydliga frågor vid behov, eller ställa följdfrågor för att få en bättre förståelse över 
personens användande. Denna metod hade även bidragit med att kunna genomskåda 
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eventuella falska svar på ett annat sätt än vad man kan göra med enkätundersökningar. Den 
metoden innebär dock att man är fysiskt närvarande med den man intervjuar vilket bidrar till 
att det är en mindre effektiv metod vad gäller både tid och pengar (ibid). För vårt syfte med 
undersökningen och med vår tidsram hade denna metod inte gett lika givande resultat dels 
på grund av att vi inte skulle ha fått in lika mycket svar samt även för att det skulle vara 
svårare att analysera och hitta samband mellan olika egenskaper. 

Även fast det finns fördelar med tillgänglighetsurval är det även en nackdel på grund av 
risken att urvalet inte blir representativt (Hartman, 1998). Det går inte att veta ifall urvalet är 
representativt och det går inte att förutsätta det heller. Vi anser ändå att detta urval passade 
bäst för vår undersökning eftersom vi inte hade någon specifik målgrupp och sökte en så 
generell bild som möjligt. 
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4. Resultat 
Under det här kapitlet sammanställer och presenterar vi resultat från vår enkätundersökning 
för att sedan analysera i nästa kapitel. Först visar vi lite generell statistik innan vi går in på 
resultat utifrån olika teman; beroende, tid, normalt användande, andra sociala nätverk samt 
generellt användarmönster. Vi visar de mest relevanta resultaten och för att underlätta 
läsningen presenterar vi även en del i diagram och tabeller. 

Av totalt 94 deltagare var det 84 som genomförde hela enkäten och i vår analys tar vi ej 
hänsyn till de svar som hörde till de som ej slutförde enkäten. Detta för att vi ska undersöka 
och hitta mönster mellan olika svar vilket vi inte kan göra med halvfärdiga enkäter. På grund 
av ett extremvärde på 168 timmar på Facebook samt 160 timmar på andra sociala nätverk 
har vi valt att exkludera dem när vi har räknat ut genomsnittstiderna för att få ett mer 
realistiskt resultat. Mer förklaring till varför vi har valt att göra det har vi under diskussion. 

Bland deltagarna var det ungefär hälften män och hälften kvinnor, vilket vi anser som en 
bra fördelning. Åldersspannet på de som deltog i undersökningen var mellan 18-57, varav 
mer än hälften av deltagarna var mellan åldrarna 18-25 medan en tredjedel representerades 
av åldrarna 26-33. Majoriteten av deltagarna studerar vilket stämmer bra överens med 
majoriteten i åldrarna. Det var även lite mindre än en tredjedel som jobbar, medan det var en 
liten del som var arbetslösa.  

4.1 Beroende 
En viktig utgångspunkt i vår studie var att undersöka hur många som var beroende enligt 
våra modifierade beroendefrågor. 4 av 84 visade sig vara beroende, det vill säga att de 
svarade Ja på minst fem av de åtta frågorna som utformats utifrån de åtta 
beroendekriterierna.  
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De fyra personerna svarade enligt följande: 
 

  Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 

1 Brukar du tänka på ditt 
kommande/föregående användande av 
Facebook även när du inte använder det? 

Nej Nej Ja Ja 

2 Har du ett större behov av att använda 
Facebook nu än när du började använda 
det? 

Ja Ja Ja Ja 

3 Har du försökt att använda Facebook 
mindre? Använder du det mindre nu? 

Ja + Nej Ja + Nej Ja + Nej Ja + Nej 

4 Kände du dig rastlös, deprimerad eller 
irriterad när du använde Facebook 
mindre? (som var en följdfråga för de som 
svarat ja på föregående fråga)  

Ja Ja Nej Ja 

5 Har du någon gång surfat längre på 
Facebook än planerat? 

Ja Ja Ja Ja 

6 Har du riskerat att förlora relationer, 
arbete eller studier på grund av ditt 
användande av Facebook? 

Nej Nej Ja Nej 

7 Har du ljugit om att du använder 
Facebook mindre än vad du egentligen 
gör? 

Ja Ja Vet ej Ja 

8 Brukar du använda Facebook för att fly 
från problem och/eller för att må bättre? 

Ja Nej Nej Ja 

Tabell 6.  Hur de fyra personerna har svarat på våra modifierade beroendefrågor. 

Det är alltså 1 av 21 (4,76%) som är beroende av Facebook vilket är ett intressant resultat att 
jämföra med ett av de vanligaste traditionella beroenden; alkohol. I Sverige är det ungefär 
3,4% som är alkoholberoende. 3 av våra 4 beroende anser att deras användande inte är 
normalt och visar att de ändå har förståelse om ett underliggande beroende. 

4.2 Tid 
Under det här stycket tar vi upp genomsnittstider utifrån olika aspekter eftersom tid är en 
viktig del att undersöka för att kunna jämföra hur användandet ser ut. Genomsnittstiden för 
alla deltagare i undersökningen är 10,50 timmar i veckan. 

Man kan se en stor skillnad i mängden tid som spenderas på Facebook och andra sociala 
nätverk, när man jämför genomsnittstiderna mellan de som klassificerades som beroende 
och de som klassificerades som icke-beroende. De som klassificerades som beroende 
spenderar mycket mer tid på Facebook än de icke-beroende men de spenderar ungefär lika 
mycket tid på andra sociala nätverk. 
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Bild 1. Genomsnittstider för beroende och icke-beroende på Facebook och andra sociala 
nätverk. 

Av deltagarna i vår undersökning var det 26 personer som har försökt att använda Facebook 
mindre, majoriteten svarade även att de använde Facebook mindre nu, men det var ändå lite 
mer än en tredjedel som inte använder Facebook mindre nu. Genomsnittstiderna mellan de 
som använder Facebook mindre nu och det som inte har reducerat sitt användande skiljer sig 
väldigt mycket. De som har försökt använda Facebook mindre och lyckats använder 
Facebook i genomsnitt nio timmar i veckan, medan de som inte använder det mindre nu 
använder Facebook i genomsnitt 15 timmar i veckan. 

En stor del har ett större behov av att använda Facebook nu än när de började använda det. 
Alla dem hade haft Facebook i över två år. Det visade sig vara en stor skillnad på 
genomsnittstiderna för de som har större behov och de som inte har större behov. De som 
har ett mindre behov spenderar i genomsnitt 5,89 timmar i veckan medan de som har ett 
större behov spenderar i genomsnitt 12,55 timmar i veckan. Av de som svarade att det har ett 
större behov nu än när de började använda Facebook ansåg mer än tre fjärdedelar att deras 
användande är normalt. Detta är intressant då deras spenderade genomsnittstid på Facebook 
är så pass mycket högre än de som inte har större behov av att använda Facebook. 

Majoriteten av deltagarna i vår undersökning använder även andra sociala nätverk än just 
Facebook. Det visade sig att de spenderar lika mycket tid på Facebook och de andra sociala 
nätverken de är aktiva på, genomsnittstiden på Facebook var 10,28 timmar i veckan 
respektive 10,29 timmar i veckan på andra sociala nätverk. Lägger man ihop användandet av 
Facebook och andra sociala nätverk blir det en genomsnittstid på 21,57 timmar i veckan. Att 
jämföra det med arbetsveckor (40 timmar i veckan) är intressant eftersom det innebär att de 
spenderar en halv arbetsvecka på sociala nätverk i veckan och alltså ungefär lika mycket som 
två arbetsveckor i månaden. 
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 Antal Tid/vecka på 
Facebook 

Tid/vecka på andra 
sociala nätverk 

Totalt/vecka 

Använder andra  
sociala nätverk 58 av 84 10,28 h 10,29 h 21,57 h  

Tabell 7. Genomsnittstider för de som använder andra sociala nätverk. 

4.3 Andra sociala nätverk 
Under detta kapitel kommer vi att titta på hur användandet ser ut bland de som svarat på att 
de även använder andra sociala nätverk, därför är resultaten som presenteras bara baserade 
på denna grupp användare. Närmare tre fjärdedelar av deltagarna (58 personer) i 
undersökningen använder sig av andra sociala nätverk än Facebook. Bland de olika sociala 
nätverk som användes var det två stycken som stack ut som mest populära, dessa var 
Instagram och Twitter. 
 

 

Bild 2. Vilka andra sociala nätverk som deltagarna i undersökningen angett att de 
använder. 

Trots att den genomsnittstiden ligger på 21,57 timmar i veckan totalt (se tabell 7) och blir 
ungefär lika mycket som två arbetsveckor i månaden är det ändå mer än tre fjärdedelar som 
anser sitt användande av Facebook är normalt. 
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Bild 3. Anser du att ditt användande är normalt? (Av de 58 som svarat att de brukar 
använda andra sociala nätverk.) 

Med tanke på genomsnittstiden och att så många anser sitt användande som normalt är det 
intressant att lite över hälften av de som använder andra sociala medier ändå har ett större 
behov av att använda Facebook nu än i början.  
 
 

 

Bild 4. Har du ett större behov av att använda Facebook nu än när du började använda 
det? (Av de 58 som svarat att de brukar använda andra sociala nätverk.) 

Det är även över en fjärdedel av de som använder andra sociala nätverk som har försökt att 
använda Facebook mindre. Tillsammans med vad resultaten visar angående 
genomsnittstiden, normalt användande och större behov tyder det på att användande i själva 
verket har tendenser till ett beroende eller vad som kan anses som icke-normalt användande.  
 



 22 

 

Bild 5. Har du försökt att använda Facebook mindre? (Av de 58 som svarat att de brukar 
använda andra sociala nätverk.) 

De flesta av de som använder andra sociala nätverk använder Facebook mest till för att hålla 
sig uppdaterad om vänner. 
 

 

Bild 6. Vad använder du Facebook mest till? (Av de 58 som svarat att de brukar använda 
andra sociala nätverk.) 

4.4 Normalt/Icke-normalt användande 
Resultaten som presenteras i detta kapitel är baserade på frågan om deltagarna i 
undersökningen ansåg att deras användande av Facebook var normalt. Normalt och icke-
normalt användande är en intressant punkt att titta på när det gäller att undersöka 
normförskjutning av synen på användandet av sociala nätverk. Tre fjärdedelar av de som 
deltog i undersökningen anser att sitt Facebookanvändande är normalt. 
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Bild 7. Anser du att ditt Facebookanvändande är normalt? (Av alla 84 deltagare.) 

Skillnaden i tid spenderad på Facebook skiljer sig ganska mycket mellan de som ansåg deras 
användande normalt och icke-normalt. Normalanvändarna spenderar en genomsnittstid på 
10,27 timmar i veckan medan icke-normalanvändarna spenderar 14,93 timmar i veckan.  

Av de som anser att deras användande är normalt är det hälften som har ett större behov 
av att använda Facebook nu än i början. För de som inte anser att deras användande är 
normalt är det lite mer än hälften som har ett större behov nu. Ett större behov kan tyda på 
att synen på vad som är normalt har ändrats eller att det finns underliggande beteende som 
inte är normalt trots att man anser sitt användande som normalt. 
 

 

Bild 8. Har du ett större behov av att 
använda Facebook nu? (Av de 63 som 
svarat att de anser att deras Facebook-
användande är normalt.) 

 

Bild 9. Har du ett större behov av att 
använda Facebook nu? (Av de 14 som svarat 
att de anser att deras Facebookanvändande 
inte är normalt.) 

En fjärdedel av de som anser sitt användande som normalt har försökt att använda Facebook 
mindre. För de som inte anser sitt användande som normalt är det lite fler, närmare hälften, 
som har försökt använda det mindre.  
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Bild 10. Har du försökt använda Facebook 
mindre? (Av de 63 som svarat att de anser 
att deras Facebookanvändande är 
normalt.) 

 

Bild 11. Har du försökt använda Facebook 
mindre? (Av de 14 som svarat att de anser 
att deras Facebookanvändande inte är 
normalt.) 

Nästan en fjärdedel av de som anser att sitt användande är normalt brukar tänka på 
föregående/kommande session. För de som svarat att deras användande inte är normalt är 
det en femtedel som brukar tänka på föregående/kommande session. Även fast man anser 
sitt användande som normalt finns alltså ändå tankesätt och beteende som kan anses som 
icke-normalt, det vill säga att man försöker att använda det mindre och att man tänker på det 
även när man inte använder det. 
 

 

Bild 12. Brukar du tänka på ditt kommande/föregående användande av Facebook även när 
du inte använder det? (Av det 63 som svarat att de anser att deras Facebookanvändande är 
normalt.) 

4.5 Generellt användarmönster 
För att kunna studera användandet av Facebook ansåg vi att det var viktigt att titta på hur 
delandet av information och statusuppdateringar ser ut, samt varför de använder Facebook. 
Därför är dessa resultat baserade på alla deltagarna utan något särskilt filter, för att vi vill 
titta på en så generell bild som möjligt.  
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Bild 13. Vad använder du Facebook mest till? (Av alla 84 deltagare.) 

Majoriteten av de som deltog i undersökningen använder Facebook mest för att hålla sig 
uppdaterad om vänner. Undersökningen visar också tydligt att det är en minoritet som 
använder Facebook för att skriva statusuppdateringar eller lägga upp bilder. De flesta 
uppdaterar sin status på Facebook mer sällan än en gång per månad. 
 

 

Bild 14. Hur ofta uppdaterar du din status på Facebook? (Av alla 84 deltagare.) 

Vår undersökning visar på att majoriteten uppdaterar sin Facebookstatus ganska sällan, men 
det är intressant att de spenderar mycket tid på Facebook ändå. Detta tyder på att det är 
mycket tid som spenderas på att hålla sig uppdaterad om sina vänner, som visade sig vara 
största anledningen att använda Facebook. 
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 Antal Tid/vecka 

Uppdaterar status mer sällan än en gång per månad 30 10,37 h 

Några gånger per månad 26 8,64 h 

Några gånger i veckan 13 15,69 h 

En gång varje vecka 5 6,2 h 

En gång varje dag 3 9 h 

Aldrig 7 8,14 h 

Tabell 8. Genomsnittstider utifrån hur ofta de uppdaterar sin status. 

Majoriteten av deltagarna i undersökningen svarade att de delade sina uppdateringar så att 
bara deras vänner kan se uppdateringarna. Detta tyder på att de som använder Facebook är 
väldigt angelägen om att det bara ska vara folk man känner som ska se ens 
statusuppdateringar.  
 

 

Bild 15. Vem kan se dina uppdateringar? (Av alla 84 deltagare.) 
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5. Diskussion 
I det här kapitlet diskuterar vi kring resultaten och utgår ifrån olika teman; Beroende, tid, 
normalt/icke-normalt användande samt generellt användarmönster.  Viktigt att nämna är att 
det är en som har svarat att den använder Facebook 168 timmar i veckan vilket kan anses 
orimligt eftersom den personen då skulle använda det dygnet runt. Den personen använder 
även andra sociala nätverk 50 timmar i veckan vilket gör resultatet på 168 timmar ännu 
mindre trovärdigt eftersom det tillsammans blir fler timmar än vad som finns på en vecka. På 
grund av det har vi valt att exkludera den tiden när vi har beräknat genomsnittstider. Det 
finns även en som svarat att den använder andra sociala nätverk 160 timmar i veckan som 
också anses orimligt, detta resultat har vi också valt att exkludera när vi beräknat 
genomsnittstider gällande andra sociala nätverk.  

5.1 Beroende 
I Youngs studie (1998) är de 396 av deltagarna som klassificeras som internetberoende 
medan det bara är 100 som klassificeras som icke-beroende. Denna majoritet som uppstod 
bland de beroende beror på att urvalsgruppen var ganska vinklad eftersom de som deltog 
hittade undersökningen via tidningsannonser, affischer på lokala skolor, sökmotorer om man 
sökte på “Internet” eller “Addiction” samt foruminlägg på stödgrupper för internetberoende. 
Detta skiljer sig från vår studie som är mer allmänt representativ eftersom vi inte riktade in 
oss på att deltagare skulle hitta enkäten på grund av att den handlade om beroende, utan 
skickades ut på neutrala ställen för att få en så generell bild som möjligt.  

Enligt Youngs (1998) kriterier för att klassificera internetberoende som vi använder oss av 
i vår enkät (se tabell 6 s. 18), är det bara 4 (4,76%) som klassificeras som beroende varav 1 
(1,19%) ansåg att sitt Facebook användande var normalt. Denna låga siffra bidrar inte direkt 
till någon argumentation att det skett en normförskjutning i användandet av Facebook. 
Enligt vår studie använder majoriteten Facebook på en nivå som inte kan klassificeras som 
ett beroende med de kriterier som använts.  

Dock så går det att jämföra det med att 1 på 21 kan vara beroende av Facebook eller andra 
sociala nätverk. Eftersom mer än hälften (62%) av deltagarna i enkäten är studenter så tycker 
vi att det är intressant att jämföra det med skolklasser. Vårt resultat tyder på att det är en i 
varje klass som är beroende eller har tendenser till beroende av Facebook. Intressant är att 
jämföra det med alkoholberoende som är en av de vanligaste bland de traditionella 
beroendena. Det beräknas att det är ca 330 000 stycken (Vardguiden.se, 2011) i Sverige som 
lider av alkoholberoende. Beräknar man då hur stor del av hela befolkningen som i slutet av 
2012 låg på 9 555 893 stycken (Statistiska Centralbyrån, 2013) så blir det en procentsats på 
3,4%. Vår studie visade att 4,76% av de som deltog i undersökningen är beroende enligt de 
kriterier vi använde, vilket är en högre procentsats än de som är alkoholberoende. Om man 
skulle beräkna det på hela Sveriges befolkning skulle det vara närmare en halv miljon som är 
beroende av Facebook. Detta är en ganska stor siffra om man betänker att det är beroende av 
sociala nätverk som Facebook, speciellt eftersom Facebook används i en så pass stor skala 
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(Ebizmba.com, 2013) i dagens informationssamhälle. Beroende av internet är än så länge ett 
ganska nytt koncept (Goldberg, 1996).  

Internetberoende känner ett begär när de är utan internet en längre tid, som kan liknas 
vid begäret som rökare känner när de försöker sluta (Young, 1998). Vårt resultat tyder på att 
sådant begär även finns för sociala nätverk även fast vi inte har någon fråga specifikt om 
begär. Att behovet har ökat, några har försökt använda det mindre och tänker på 
föregående/kommande session innebär att något sorts begär driver dem till det 
beteendet/tankesättet kring sitt användande. Om man jämför med hur länge 
alkoholberoende har varit ett problem och procentsatsen på de som är beräknade att vara 
beroende, med procentsatsen för de som är beroende av Facebook och hur länge 
internetberoende har varit ett problem (Goldberg, 1996) så kan man se att beroende på 
internet har ökat drastisk på en kort tid jämfört med alkoholberoende. 

Det har hänt ganska mycket i teknikutvecklingen sedan 1998 när Youngs kriterier 
introducerades. Internet har blivit så pass inflätat i samhället och både de som är 
spelberoende och internetberoende har bättre tillgång till att tillfredsställa sitt behov i och 
med introduceringen av internet i mobilen.  Ett traditionellt beroende som alkoholberoende 
är ett mer konstant beroende på det sättet att utveckling och tillgång till alkohol kan ses som 
oförändrad jämfört med internet och Facebook som ständigt är i utveckling. Tekniken har 
utvecklats så pass mycket att internet har blivit en infrastruktur i samhället och sociala 
nätverk har blivit en del av den infrastrukturen. Därför är det svårare att definiera ett 
beroende av sociala nätverk. På grund av att det ingår i infrastrukturen är det svårare att stå 
utanför. Att vara beroende av sociala nätverk på grund av vardagliga skäl och att vara 
beroende på grund av ohälsosam inställning och överdrivet användande är skilda saker. Det 
är alltså tydligt att nya kriterier behövs för att definiera ett beroende i sociala nätverk och vid 
utvecklande av dem är det viktigt att tänka på att det finns två beroenden att skilja på; 
beroende som man har på grund av att man sköter mycket av sin vardagliga kommunikation 
med mera där och beroende som handlar om överdrivet användande utöver sitt vardagliga 
behov. Det senare är viktigt att urskilja för att få fram definitionen av beroende i negativ 
bemärkelse. 

5.2 Tidsaspekten 
I jämförelse med genomsnittstiden för internetberoende som är 38,5 timmar per vecka 
(Young, 1998) är de olika genomsnittstiderna vi har fått fram via olika mönster långt ifrån 
beroende i den aspekten. Dock kan sociala nätverk inte jämföras på samma sätt med 
genomsnittstiden för användning av internet. Internet innehåller allt från nyheter, spelsidor, 
forum, företagssidor, sociala nätverk med mera och genomsnittstiden innehåller alltså precis 
allt man gör på internet, medan besök på sociala nätverk (i vårt fall endast Facebook) bara är 
inriktat på den användningen. Genomsnittstiden för den totala enkäten är 10,50 timmar i 
veckan vilket innebär 27,27% av riktlinjen för internetberoende. De som hade den högsta 
genomsnittstiden i vår undersökning på 29 timmar i veckan (de som var beroende enligt 
kriterierna) har 75,32% av tiden jämfört med internetberoende. Dessa siffror visar på en 
fjärdedel respektive tre fjärdedelar. Enligt en studie för internetberoende visade det sig att de 
internetberoende spenderade tre gånger så mycket tid på internet än de icke-beroende (Chou 
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& Hsiao, 2000). Vårt resultat visar att de fyra som klassificerades som beroende spenderade i 
genomsnitt 29 timmar i veckan på Facebook jämfört med de som inte var beroende enligt 
kriterierna som spenderar i snitt 11,5 timmar i veckan. De beroende i vårt fall spenderar 
alltså ungefär två till tre gånger så mycket tid som de icke-beroende vilket går att jämföra 
med det internetberoendet. 

Ser man på genomsnittstiden för icke-beroende kan man se ett annat mönster. Youngs 
(1998) studie resulterade i en genomsnittstid på 4,9 timmar i veckan för icke-beroende. Vår 
studie visar att genomsnittstiden för icke-beroende är 11,5 timmar i veckan. Viktigt är också 
att poängtera att Youngs (1998) resultat baserades på all internetanvändning medan vårt 
resultat bara är baserat på Facebookanvändning. Detta visar tydligt att det skett en 
normförskjutning på hur mycket internet har blivit en del i vardagen och framför allt sociala 
nätverk. Det är bara att jämföra genomsnittstiden Young (1998) presenterar och den 
genomsnittstid som vi får i vårt resultat. På bara 15 år har den tiden mer än ökat med 100%. 
Beroende av Facebook spenderar alltså lite mer än dubbelt så mycket tid som de icke-
beroende (29 timmar respektive 11,5 timmar), medan internetberoende spenderar nästan 
åtta gånger mer tid än de icke-beroende (38,5 timmar respektive 4,9 timmar). Vårt resultat 
visar där tydligt på en normförskjutning, dels för att gränserna närmar sig varandra och även 
för att tiden för de icke-beroende har ökat medan tiden för beroende har minskat i jämförelse 
med interneberoende. Även här är det intressant att tänka på hur det kommer att se ut om 
10-20 år om det har ökat så pass mycket hittills, hur mycket tid kan man dedikera till sociala 
nätverk som Facebook? Kommer det att sluta med att man alltid är uppkopplad på Facebook, 
att det var en del av den sociala integrationen även när man träffades öga-mot-öga? 

Nästan 80% av den spenderade tiden på internet ägnas åt två-vägskommunikationsforum 
såsom chattrum och interaktiva spel (Beard & Wolf, 2001). I dagens Facebook finns mycket 
inbakat såsom chatt, olika sätt att kommunicera, spel med mera och är förmodligen en 
anledning till att så mycket tid spenderas där. Kan det också vara så att övrig användning på 
internet används mindre eftersom Facebook mättar en del av det som tidigare endast funnits 
enskilt på internet?  

5.2.1 Större behov 
Young (1998) drar kopplingar till alkoholister som ökar sitt intag gradvis för att få den 
önskvärda effekten, vilket också visade sig i hennes studie för de som var internetberoende. 
Så många som 40 (47,62%) av 84 har större behov av att använda Facebook nu än i början. 
Att så många i vår studie har större behov nu än i början tyder på att det finns tendenser till 
underliggande beroende även fast endast 4 av 84 visade sig vara beroende enligt de åtta 
kriterierna. Youngs studie (ibid) visar även att av de som inte var beroende hade 71% varit 
online i över ett år medan 83% av de som klassades som beroende varit online i mindre än ett 
år. Detta visar att internetberoendet börjar väldigt snabbt och att en längre tid spenderad 
uppkopplad på internet inte innebär ökat beroende. Vår studie visar tvärtom i det fallet 
eftersom i princip alla har haft Facebook i över två år och resultaten visar att en stor andel 
har ett större behov nu än i början vilket tyder på att beroende för Facebook ökar med tiden. 

Intressant är att för fyra år sedan visade en studie att det spenderades i genomsnitt 30 
minuter per dag på Facebook (Pempek et al. 2009). Denna undersökning var dock endast 
under en vecka där cirka 100 studenter fick skriva dagbok varje dag om sitt användande och 
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kan därför vara missvisande eftersom spenderad tid inte mättes längre än en vecka. Det är 
ändå intressant att dra en jämförelse med vår studie när deras resultat visar på ett 
användande av genomsnitt 3,5 timmar i veckan medan vårt visar på ett totalt genomsnitt på 
10,50 timmar i veckan. Det är en ökning på cirka tre gånger så mycket och styrker att det 
finns större behov nu och att behovet ökar med tiden. Att beroende med tiden minskar 
(Young, 1998) och att behovet av Facebook ökar tyder på att Facebook tar över mer och mer 
av tid som spenderas på internet i allmänhet. 

Att det är 38,46% av de som försökt använda Facebook mindre men misslyckats visar 
också på ett ökat behov även om det är motvilligt behov. De som hade lyckats använda 
Facebook mindre hade en genomsnittstid på 9 timmar medan de som inte lyckats har en tid 
på 15 timmar i veckan vilket är en stor skillnad. Det tyder på att trots att man har självinsikt 
om att man har ett för stort behov är det ändå svårt att använda det mindre vilket går att 
koppla till traditionella beroenden där ett tecken är att man misslyckas vid försök att sluta 
eller skära ned på sitt intag (Vardguiden.se, 2001). Även tiden man spenderar på att få tag i 
rusmedel ökar allt mer (ibid) vilket också går att jämföra med att folk har större behov av att 
använda Facebook nu än i början. 

5.2.2 Andra sociala nätverk 
Facebook är ett av de mest populära sociala nätverken (Ebizmba.com, 2013) och längden av 
tid som spenderas på Facebook är längre än på andra sociala nätverk (Schneider et al. 2009). 
Vår studie visar att majoriteten som använder Facebook även är aktiva på andra sociala 
nätverk, som till exempel Instagram och Twitter, som var de mest populära med stor 
marginal bland svaren i vår enkät. 

De 58 som använder andra sociala nätverk har en genomsnittstid på 10,29 timmar i 
veckan på de andra sociala nätverken. Tillsammans med genomsnittstiden för deras 
Facebookanvändandet som är 10,28 timmar blir deras sammanlagda användande av sociala 
nätverk 21,57 timmar i veckan. Som diskuterades tidigare under första kapitlet i 
Tidsaspekten är det cirka en fjärdedel respektive tre fjärdedelar av genomsnittstiden 38,5 
timmar för de som klassas som internetberoende (Young, 1998) som spenderas på Facebook i 
vår studie. Genom att även lägga till genomsnittstiden för de använder andra sociala nätverk, 
10,29 ökar det till ca 54% av genomsnittstiden för internetberoende. Det är en stor del av 
tiden för internetberoende samt den sammanlagda genomsnittstiden blir ungefär vad som 
räknas som en halv arbetsvecka. I månaden blir det 80 till 100 timmar och alltså över två 
arbetsveckors tid spenderad på sociala nätverk. Trots mängden tid som spenderas på sociala 
nätverk är det ändå över tre fjärdedelar som anser sitt användande som normalt. 

Om man tittar på genomsnittstiderna är det i stort sett ingen skillnad i mängden timmar 
som spenderas på Facebook och andra sociala nätverk vilket säger emot Schneider et al. 
(2009), som visade att det spenderades mer tid på Facebook. Det kan bero på att de som är 
aktiva på flera sociala nätverk prioriterar dem lika mycket, vilket leder till att de försöker 
balansera tiden som man är aktiv på sidorna. Dock är det flera som använder fler än ett annat 
socialt nätverk i vår studie vilket innebär att den spenderade tiden på andra sociala nätverk 
fördelas ytterligare mellan dem vilket då stämmer överens med att det spenderas mer tid på 
Facebook (ibid). 
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5.3 Normalt/Icke-normalt användande 
Av de som deltog i vår undersökning var det tre fjärdedelar som ansåg att deras användande 
av Facebook är normalt. Trots att genomsnittstiden skiljer sig med 4,68 timmar i veckan 
mellan de “normala” och “icke-normala” är det intressant att hälften av de som ansåg sitt 
användande som normalt har större behov nu och faktumet att en fjärdedel av dessa har 
försökt använda det mindre tyder på ett användande som inte kan anses som normalt. Det 
var även en fjärdedel av dem som brukar tänka på föregående/kommande session. 

“Normalanvändarna” visar alltså på tendenser till sådant som kanske borde klassas som 
“icke-normalt” beteende. Detta tyder på att ett beroende och användande inte endast handlar 
om tiden man spenderar på själva sidan utan även sitt tankesätt och beteende kring det. 
Frågan kring vad som är normalt användande kan alltså diskuteras. All tid som spenderas på 
Facebook är inte aktivt användande (Schneider et al. 2009). Vårt resultat tyder också på att 
det finns passivt användande av Facebook. Dels på grund av mängden tid som spenderas på 
Facebook i jämförelse med vad deras huvudsakliga användning är (som till stor del handlar 
om att hålla sig uppdaterad om vänner) och dels på grund av att det är så många som tänker 
på föregående/kommande session medan de inte är på Facebook.  

Facebook integreras så mycket i vardagen att det har blivit en daglig rutin (Pempek et al. 
2009). Det gör att det kan vara svårare att hitta en tydlig gräns och kunna definiera vad som 
ska anses som normalt användande. På grund av att det är en daglig rutin för många är 
användning av sociala nätverk i stora mängder förmodligen en acceptabel del av folks vardag. 
Sociala nätverk tar inte upp tid på samma sätt som en hobby eller sport. För exempelvis 
fotbollsträningar och matcher måste man ta sin tid hemifrån och det är mer märkbart om 
man skulle lägga 20 timmar på det i veckan. På grund av lättillgängligheten till Facebook går 
det smidigt att logga in på mobilen medan man ser på tv eller är hos en kompis. Tiden som 
spenderas blir inte lika uppenbar som att man måste förflytta sig för en aktivitet av något slag.  

Rimligtvis har Facebook även tagit över annat i vardagen som istället för att ringa eller 
skicka sms så håller man kontakt via Facebook, istället för att ringa runt eller skicka ut 
inbjudan via post att man ska ha födelsedagskalas så skapar man evenemang på Facebook 
och så vidare. Anledningen att folk anser sitt användande som normalt trots att det finns 
mycket tendenser som kan anses som icke-normalt kan alltså urskiljas i två delar. Det ena är 
att mycket som har skett utan internet sker nu via Facebook istället och det andra är att 
användandet integreras på ett så smidigt sätt som gör att det inte är påtagligt för en själv att 
man faktiskt spenderar så mycket tid som man gör på Facebook. Vad som anses som normalt 
användande bör alltså inte bara innehålla tid utan även olika aspekter kring användandet, 
det vill säga hur behov, beteende och tankesätt kring användandet ser ut. Det bör även tas 
med i beräkningen hur mycket man ersätter vardaglig kommunikation med Facebook. 
Sådant är intressant för framtida forskning för att kunna närma sig en definition av vad som 
är normalt användande och för att se om det ens finns något som kan kallas normalt 
användande. På grund av den alltmer vardagliga integrationen av sociala nätverk kanske 
gränsen för det suddas ut. Normförskjutningen som visat sig i vår studie tyder på att det 
skulle kunna bli så och längre fram kan det bli så att fortsatt normförskjutning resulterar i en 
utjämning av användandet.   
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5.4 Generellt användarmönster 
Ett karaktäristiskt symptom för internetberoende är överdriven tid spenderad på internet på 
icke-väsentliga ting (Shaw & Black, 2008). Huvudorsaken för användning av Facebook har 
visat sig vara att hålla kontakt med befintliga relationer snarare än att finna nya och ett 
användarmönster har upptäckts som visar att hålla kontakt inte egentligen innebär konkret 
bidragande utan mest för att kolla upp regelbundet (Joinson, 2008). Vår studie visar att 
spenderad tid på Facebook i huvudsak mest handlar om att hålla sig uppdaterad om vänner 
och inte om att själv “bidra med något” (lägga upp status och bilder) vilket kan vara samma 
tendenser som för internetberoende, det vill säga att man spenderar tid på icke-väsentliga 
ting. För 54 personer (64,29%) är det den huvudsakliga användningen av Facebook. Det är 
även en stor del som uppdaterar sin status mer sällan än en gång per månad, 30 personer 
(35,71%). Ändå är deras genomsnittstid på Facebook 10,37 timmar i veckan, vilket blir 40-50 
timmar i månaden och då kan man tänka sig att det är mycket spenderad tid på icke-
väsentliga ting eftersom mycket av tiden går åt till att bara läsa och titta. Den näst största 
huvudsakliga användningen är chatta. Användandet av stora sociala nätverk handlar i första 
hand om att kommunicera och ha kontakt med sin redan befintliga bekantskapskrets (Boyd 
& Ellison, 2007), vilket även visar sig i vårt resultat. Detta dels på grund av huvudorsaken till 
användningen av Facebook, samt även för att så många som två tredjedelar har 
inställningarna att endast vänner kan se deras uppdateringar vilket tyder på att de inte är ute 
efter att obekanta ska kunna ta del av ens Facebookinnehåll. 

Mycket spenderad tid på Facebook utan att aktivt interagera går att koppla till två av 
underkategorierna för internetberoende (Shaw & Black, 2008). Den ena är cyberrelationellt 
beroende vilket visar sig tydligt i vårt resultat för vad de använder Facebook mest till. Den 
andra är informationsöverflöd, det vill säga att man surfar överdrivet mycket för att samla 
information med mera vilket också passar in för de som spenderar tid på Facebook utan 
aktivt deltagande. Att jämföra med huvudkategorier för användare (Java et al. 2007) visar 
vår studie att användarna på Facebook faller mest in på Informationssökare (användare som 
kanske sällan postar inlägg själv, men följer andra användare) samt Vänner (användare som 
följer vänner, familj och arbetskollegor). 

I övrigt kan man säga att intentioner att använda sociala nätverk i grund och botten är 
samma på olika nätverk. I jämförelse med huvudkategorierna för inlägg på Twitter (Java et al. 
2007) är likheten på Facebook i vår studie stor. Utifrån kategorierna vardagliga inlägg, 
konversationer, dela information med länkar samt rapportera nyheter (ibid) är det rätt lika 
procentuellt fördelat. Trots likheter för användning av dessa sociala nätverk finns en skillnad 
vad gäller uppdatering av inlägg. Statistik för Twitter under en period visar att trots att 
ökningen av nya användare saktades ner under halva den perioden fortsatte antalet postade 
inlägg att öka i stadig takt (Java et al. 2007). Intresset och motivationen att uppdatera verkar 
alltså öka med tiden. I vår undersökning visar det sig att den huvudsakliga användningen 
inte handlar om att uppdatera sin status/lägga upp bilder, vilket endast 1 (1,19%) svarade 
som huvudsaklig anledning till varför den använder Facebook och 30 (35,71%) uppdaterar 
sin status mer sällan än en gång per månad och 7 (8,33%) aldrig.  
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I vår undersökning har vi dock endast undersökt hur användandet av Facebook ser ut nu och 
inte hur de använde Facebook i början vilket är intressant för framtida forskning. Det kan då 
undersökas om användningen på Facebook förändras med tiden, det vill säga att man kanske 
uppdaterar oftare i början. 
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6. Slutsats 
4 av 84 i vår undersökning kan klassas som beroende enligt våra modifierade kriterier från 
internetberoende vilket kan tyckas vara en liten andel. Att jämföra det med skolklasser ger 
det dock ett annat perspektiv. 1 på 21, det vill säga att ungefär en i varje klass är 
Facebookberoende, vilket skulle anses mycket om det var en i varje klass som är 
alkoholberoende. Det är beräknat att 3,4% av Sveriges befolkning är alkoholberoende vilket 
är intressant att jämföra med vår undersökning som visar att 4,76% är beroende av Facebook. 

Efter att ha jämfört tider för internetberoende har vi sett att en tydlig normförskjutning 
har skett. De beroende i vår studie spenderade lite över dubbel så mycket tid på Facebook än 
de icke-beroende, medan de internetberoende i Youngs (1998) studie spenderade nästan åtta 
gånger så mycket tid som de icke-beroende. Det är en väldigt stor skillnad och intressant är 
att tiden för icke-beroende har ökat medan den för de beroende har minskat, alltså för 
internetberoende är tiden 38,5 timmar och för icke-beroende 4,9 timmar (ibid) medan 
siffrorna i vår studie är 29 timmar respektive 11,5 timmar. Gränsen har närmat sig och frågan 
har dykt upp vad som kan kallas normalt användande. Många av de som anser sitt 
användande som normalt hade många tendenser till beteende och tankesätt till sådant som 
kan ses som icke-normalt och beroenderelaterat såsom större behov och försök till att minska 
sitt användande utan att lyckas. 

Huvudanledning till användning av Facebook handlar om att hålla sig uppdaterad om sina 
vänner och majoriteten uppdaterar sin status några gånger per månad eller mer sällan per 
månad. Mängden tid som spenderas på Facebook i relation till det tyder på att mycket 
handlar om att bara läsa och titta istället vilket gör att det går att urskilja två av 
underkategorierna för internetanvändande vilka är cyberrelationellt beroende samt 
informationsöverflöd (som innebär att man spenderar överdrivet mycket tid på internet för 
att samla information). 

Sammanfattningsvis tyder vår studie alltså mycket på att en normförskjutning av 
användandet har skett, dels vad gäller tiden som spenderas för beroende och icke-beroende 
och dels för att synen på normalt användande innehåller tendenser till beroende. Att 
procentuella andelen Facebookberoende är marginellt högre än alkoholberoende i Sverige 
tyder på att beroende av Facebook skulle kunna klassas som ett traditionellt beroende. 
Normförskjutningen gör dock att beteende, användande och tidsgränser närmar sig varandra 
och kan komma att suddas ut i framtiden på grund av att sociala nätverk är en del av en 
infrastruktur i samhället vilket kan skjuta på vad som kan ses som acceptabel nivå av 
användande. Vi anser att det krävs nya kriterier för att klassificera beroende av sociala 
nätverk som kan skilja på beroende som beror på vardagligt behov och beroende i negativ 
bemärkelse eftersom mycket av vardagliga aktiviteter och kommunikationer sker via sociala 
nätverk. 

6.1 Framtida forskning 
Mer forskning behövs för att försöka definiera vad som kan anses som normalt användande i 
sociala nätverk eftersom vår undersökning visar att normalt beteende innehåller tendenser 
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till icke-normalt beteende. I relation till det bör det även undersökas huruvida 
normförskjutningen fortskrider och om det blir så att gränserna för normalt användande 
suddas ut på grund av att sociala nätverk alltmer inkluderas i vardagen. 

Framtida forskning bör även undersöka hur mycket av tiden man spenderar på internet 
ska ägnas åt sociala nätverk för att anses som beroende. Är tre fjärdedelar (som vår 
undersökning visar) av genomsnittstiden för internetberoende (Young, 1998) nog för att 
klassas som beroende, eller krävs det mer? Kring beroende är det även intressant för vidare 
forskning att undersöka mer om vilka aspekter som ska inkluderas för att klassificera ett 
beroende eftersom vår studie tyder mycket på att det inte bara handlar om tid, utan även om 
beteende och tankesätt kring sitt användande. 
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8. Bilaga 
 
Frågor till Enkätundersökningen: 
 
1. Kön 
Man 
Kvinna 
 
2. Ålder 
10-17 
18-25  
26-33  
34-41  
42-49 
50-57 
58+ 
 
3. Sysselsättning 
Jobbar 
Studerar 
Arbetslös 
Annat (Valfri text) 
 
4. Anser du att ditt Facebookanvändande är normalt? 
Ja 
Nej 
Vet ej 
 
5. Brukar du tänka på ditt kommande/föregående användande av Facebook 
även när du inte använder det? 
Ja 
Nej 
Vet ej 
 
6. Har du riskerat att förlora relationer, arbete eller studier på grund av ditt 
användande av Facebook? 
Ja 
Nej 
Vet ej 
 
7. Varför använder du Facebook? 
Valfri text 
  



 39 

 
8. Brukar du använda andra sociala medier? 
Ja 
Nej 
 
 Om “ja” 
 
 9. Vilka sociala medier använder du? 
 Valfri text 
 
 10. Hur många timmar använder du dessa? 
 Valfri text (bara siffror) 
 
11. Hur länge har du använt Facebook? 
6-12 månader 
1-2 år 
2-4 år 
4+år 
 
12. Hur många timmar i veckan använder du Facebook? 
Valfri text (bara siffror) 
 
13. Har du ett större behov av att använda Facebook nu än när du började 
använda det? 
Ja 
Nej 
Vet ej 
 
14. Har du ljugit om att du använder Facebook mindre än vad du egentligen gör? 
Ja 
Nej 
Vet ej 
 
15. Har du någon gång surfat längre på Facebook än planerat? 
Ja 
Nej 
Vet ej 
 
16. Hur ofta uppdaterar du din status på Facebook? 
Varje dag 
Några gånger i veckan 
1 gång varje vecka 
Några gånger per månad 
Mer sällan än en gång per månad 
Aldrig 
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17. Använder du Facebook mindre nu? 
Ja 
Nej 
 
 Om “ja” 
 

18. Kände du dig rastlös, deprimerad eller irriterad när du använde 
Facebook mindre? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 
 
 Om “ja” 
 
 19. Använder du Facebook mindre nu?  
 Ja 
 Nej 
 
20. Vad använder du för att kolla din Facebook med? (multivalsfråga) 
Dator 
Mobil 
Surfplatta 
 
21. Vem kan se dina uppdateringar? 
Offentligt/Alla 
Vänner 
Vänner utom bekanta 
Vänners vänner 
 
22. Är det viktigt att folk gillar din status? 
Ja 
Nej 
Vet ej 
 
23. Har du ställt in så att du får notiser om händelser på Facebook? 
(multivalsfråga) 
Ja, via mail 
Ja, via pushnotis på mobil 
Ja, via sms 
Nej 
 
24. Brukar du använda Facebook för att fly från problem och/eller för att må 
bättre? 
Ja 
Nej 
Vet ej 
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25. Vad använder du Facebook mest till? 
Chatta 
Skriva statusar/lägga upp bilder 
Hålla dig uppdaterad om dina vänner 
Följa kändisar eller företag 
Kommentera/gilla artiklar och dylikt på utomstående sidor 
Annat 
 
26. Vad handlar dina statusar oftast om?  
Vardagliga händelser i ditt liv 
Nyheter, eller åsikter om nyheter 
Länkar till olika sidor 
Jag skriver aldrig statusar 
Annat 
 
27. Vad motiverar dig att uppdatera status och/eller lägga ut bilder? 
Att många gillar/kommenterar 
Att jag får dela min vardag med mina vänner 
Att jag får dela med mig av mina åsikter 
Annat 


