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En naiv förhoppning eller teknikens under 

En studie om att söka nya vänner via facebookgrupper.



English title 
A naive expectation or the wonder of technology - a study about searching for new friends through 

Facebook groups. 

Abstract 

In 2017 social media network Facebook launched a new mission that aim to bring people and the 

world closer together via Facebook groups. In contrast to this mission, recent years of research 

indicate that social media as Facebook increases social divisions. This paper investigate how 

successfully Facebook groups with the official purpose to bring people together and build 

friendships works. The study was conducted through a survey posted in five Facebook groups with 

this specific aim. The result show that people are far more willing to request new friendships than 

reply other members requests of new friendships. Ever thought the large majority said they wore 

member of the group to find new friends, the majority also responded they had not found new 

friends via the group. The result is analyzed and discussed based on theories of homogeneity, social 

identity theory, self representation and previous kindred research of this paper.  



Förord 
Jag vill tacka min handledare Martin Jonsson för de tips och råd som väglett mig under det här 

arbetet. Jag vill också tacka alla respondenter och intervjupersoner som tagit sig tid att besvara 

enkäter och intervjufrågor utan ersättning och därmed gjort mina studier och den här uppsatsen 

möjlig.  
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1. Inledning 
Under det senaste decenniet, inte minst i samband med smartphonens intåg på mobilmarknaden, har 

användandet av sociala medier exploderat. I en rapport från år 2016 gjord av Internetstiftelsen i 

Sverige framkom det att 77% av alla svenskar använder sociala medier, var av 53% dagligen 

(Davidsson 2017). Allra populärast av de sociala nätverken är Facebook. Företaget, som lanserades 

som ett exklusivt nätverk för collegestudenter 2004, uppnår idag över 2 miljarder aktiva 

medlemmar varje månad vilket gör dem till det största sociala nätverket i världen (Titcomb 2017). 

Facebook har sedan sin start 2004 arbetat utifrån företagsvisionen Making the world more open and 

connected. Men sommaren 2017 meddelade företaget att de nu för första gången ändrar sin vision. 

Detta offentliggjordes vid ett seminarium som hölls av Facebooks VD Mark Zuckerberg i juni 2017. 

Vid seminariet presenterade Zuckerberg Facebooks nya vision; Give people the power to build 

community and bring the world closer together. Zuckerberg kommenterade den nya visionen på 

följande sätt:  

”I used to think that if we just gave people a voice and helped them connect, that would make the 

world better by itself. /…/ But look around us and our society is still so divided. Now I believe we 

have a responsibility to do even more. It's not enough to simply connect the world, we must also 

work to bring the world closer together.” (Zuckerberg 2017) 

Målet med den nya visionen är att satsa på facebookgrupper som är skapade i syfte att hjälpa och 

göra nytta för användarna, samt får användarna att komma närmare varandra. Facebook beräknar att 

ca 100 miljoner av deras medlemmar idag är medlemmar i minst en sådan facebookgrupp. Målet 

med den nya visionen är att få 1 miljard medlemmar att gå med i den här typen av facebookgrupper 

(Zuckerberg 2017). 

”If we [Facebook] can do this, it will not only turn around the whole decline in community 

membership we've seen for decades, it will start to strengthen our social fabric and bring the world 

closer together.”, menar Zuckerberg (Zuckerberg 2017). 

Men alla är inte lika optimistiska till Facebooks chanser att få världen att komma närmare varandra. 

En av de kritiska rösterna tillhör teknologi- och sociala medieforskaren Danah Boyd, vars 
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namn kommer att återkomma i den här uppsatsen. I en krönika i The Guardian från januari 2017 

kommenterar Boyd Zuckerbergs vision om att skapa kontakt mellan människor på följande sätt: 

”Naive as hell, Mark Zuckerberg dreamed he could build the tools that would connect people at 

unprecedented scale, both domestically and internationally. He still clings to that hope while facing 

increasing attacks about the role that Facebook is playing in magnifying social divisions.” (Boyd 

2017) 

Boyd är inte ensam inom forskningen att ha en kritisk inställning till sociala mediers förmåga att 

skapa nya sociala kontakter. Flera forskningsstudier de senare åren visar att sociala medie-

användare idag i absoluta huvudsak använder sina sociala medier, där ibland Facebook, till att 

kommunicera med personer de redan känner. De vänner användare har i sina sociala medier har de 

från början lärt känna i sitt liv offline och sedan adderat till sina sociala nätverk online. Användare 

är betydligt mer benägna att använda Facebook till att söka efter personer de redan har sociala band 

till offline, hellre än att söka upp och ta kontakt med nya personer de inte redan känner. (Boyd 

2014, Ellison, Steinfield & Lampe 2007, Ricken 2017, Zhang, Jiang & Carroll 2010) 

1.1 Syfte 

Facebook vill via sina facebookgrupper få människor och världen att komma närmare varandra. 

Samtidigt menar forskare som Boyd att sociala medier och Facebook tvärt om ökar sociala klyftor 

människor emellan. Utifrån detta är syftet med denna uppsats är att undersöka hur väl 

facebookgrupper som har en uttalad avsikt att skapa nya sociala kontakter användarna emellan 

fungerar i praktiken. 

1.2 Frågeställning 
• Hur väl fungerar facebookgrupper med syftet att skapa nya sociala kontakter/vänner mellan 

medlemmarna?  
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2. Bakgrund  
I denna del följer en kort beskrivning av Facebooks gruppsystem och hur det fungerar. Denna del 

innehåller även filosofiska förklaringar av begreppet vänskap samt beskriver olika uppfattningar 

kring likheter och skillnader mellan interaktion online och offline.  

2.1 Facebookgrupper 

Boyd beskriver sociala medier som något som gått från att vara en svårtillgänglig röra av teknologi 

till att idag bestå av nätverk och tjänster som är en del av hjärtat i vår samtida kultur. Sociala medier 

används av människor över hela världen till att socialisera, följa vänner och förebilder i deras 

vardag, dela med sig av sitt eget innehåll till andra och mycket annat (Boyd 2014). Facebook, 

världens största sociala nätverk, grundades år 2004 och är idag värderat till omkring 508 miljoner 

dollar. I takt med att Facebook har vuxit har nätverket utverkats och förändrats. Dagens version av 

Facebook består av ett antal olika delar, däribland Nyhetsflödet, Väggen, Messenger och 

Facebookgrupper. Den här uppsatsen kommer att fokusera på facebookgruppernas funktion, då 

Facebooks nya vision inriktar sig specifikt till just dessa. Via Facebooks Hjälpcenter går det att läsa 

Facebooks egen beskrivning av vad en facebookgrupp är, vilken lyder som följer: 

”Groups provide a space to communicate about shared interests with certain people. You can create 

a group for anything — your family reunion, your after-work sports team, your book club — and 

customize the group's privacy settings depending on who you want to be able to join and see the 

group.” (Facebook Help Center 2017) 

Som gruppmedlem går det ofta att skicka direktmeddelanden till andra gruppmedlemmar om 

administratören, personen som styr gruppen, inte begränsat denna funktion. Vanligt är dock att 

medlemmarna kommunicerar genom att posta inlägg i gruppen. Nedan följer ett par exempel på hur 

ett facebookinlägg kan se ut. Exemplen är hämtade ur två av de facebookgrupper som ligger till 

grund för den genomförda studien under 5.1 Enkätstudie. Namn, bild och datum har maskerats av 

etiska skäl.  
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Bild 1: Exempel på facebookinlägg 

Ett facebookinlägg skickas inte till någon specifik medlem, utan är synligt för alla medlemmar som 

är med i gruppen. Övriga medlemmar har sedan möjlighet att i fältet med texten ”Skriv en 

kommentar…” offentligt kommentera, ställa frågor eller föra en diskussion vidare. Även dessa 

kommentarer är offentliga för övriga medlemmar att ta del av. 

 

 

Bild 2:  Exempel på facebookinlägg 

2.2 Definition av vänskap 
I den här uppsatsen undersöks hur väl facebookgrupper fungerar för att skapa nya sociala kontakter 

eller vänner. Vän och Vänskap är ord vars innebörd de flesta av oss möjligtvis tar mer eller mindre 

för givet. Exakt vad vänskap innebär är en komplex fråga som kan vara svår att besvara. Det som är 

vänskap för en personen behöver nödvändigtvis inte uppfattas som vänskap för en annan person och 

vise versa. Denna uppsats utgår ifrån filosoferna Aristoteles och Platons beskrivningar av vad 
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vänskap betyder. Användningen av ordet vänskap kan tolkas utifrån följande beskrivningar i den här 

uppsatsen.  

Aristoteles beskriver vänskap som ett ömsesidigt omtyckande. Båda parter är medvetna om det 

ömsesidiga omtyckandet och båda parter vill varandra väl. Aristoteles delar upp vänskap i tre olika 

delar: njutning (vänskap som grundar sig i ett välbehag vilket uppstår i varandras sällskap), nytta 

(fördelar vi kan utvinna ur vänskapen) och lust, var av lusten är den starkaste delen av vänskapen 

och innehåller gemenskap, beundran och delade värderingar. Till skillnad från de två första typerna 

av vänskap som mycket grundar sig i egoistiska behov är lusten en vänskap där personerna inte är 

vänner bara för sin egen, utan även för den andres skull. Det krävs att båda parter är likvärdigt 

delaktiga i att bidra till vänskapen för att vänskapen ska fungera. All vänskap är baserad på en viss 

likhet och människor kan inte vara vänner eller hysa förtroende för varandra förrän vi har visat oss 

vara värda varandras vänskap och tillit (Aristoteles 1993). 

Platon syn på vänskap har många likheter med Aristoteles. Platon menar att likhet skapar vänskap. 

Exakt vilka likheter som är kapabla att skapa vänskap är dock en svår fråga, då det finns långt ifrån 

ett självklart svar på detta. Platon omnämner parametrar som jämlikhet och identitet som viktiga 

delar för vänskapen. Han, likt Aristoteles, menar att vänskap måste bestå av bidrag från bägge parter 

för att vänskapen ska fungera i längden. En person som bidrar med högre värde och mer nytta till 

vänskapen än vad personen får tillbaka kommer uppfatta vänskapen som en besvikelse, vilket med 

tiden kommer leda till att vänskapen till slut dör (Platon 1961). 

Aristoteles och Platons definitioner känns igen även i modern teknologiforskning. Att ha likheter 

som liknande kunskap, tro och värderingar beskrivs i modern forskning som common ground, vilket 

underlättar för att skapa effektiv kommunikation mellan människor (Convertino et al. 2007). Även 

bland dagens filosofer lever Aristoteles och Platons beskrivningar av vänskapen kvar, kanske 

särskilt Aristoteles definition. Men beskrivningarna ifrågasätts också till viss del. McFall, professor 

i filosofi, menar att Aristoteles beskrivning av vänskapen visst kan stämma in på det vi i vardagligt 

tal kallar för ”bästa vänner”, men vänskapen behöver inte vara så krävande som Aristoteles 

beskriver den. Den kan också vara mer nyanserad. Aristoteles menar exempelvis att vänner som är 

ifrån varandra geografiskt och inte aktivt engagerar sig i sin vänskap kommer att glömma bort 

varandra. Idag, med internet och sociala medier, finns förstås en annan möjlighet att hålla kontakten 
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med vänner och att geografisk befinna sig på olika ställen behöver inte betyda att vänskapen per 

automatik kommer att dö ut (McFall 2012). 

2.3 Interaktion online och offline 
Flera filosofer ifrågasätter om vänskap som endast är grundad i interaktion online kan kallas för 

”äkta vänskap”. Detta ifrågasättande grundar sig i ett antal olika orsaker: via nätet väljer vi vilken 

information om oss själva vi vill dela med oss av, vilket gör att vi inte fullt ut lär känna motparten. 

Mängden filter som finns online gör att viktiga bitar som hjälper oss uppfatta motparten kan falla 

bort, samt att sociala medier formar hur vi interagerar med varandra. Detta gör att uppfattningen 

inte blir densamma som den hade blivit offline (Kaliarnta 2016). Sociolog Goffman menar dock att 

människans självpresentation och det intryck vi ger andra är en blandning mellan ”what is given and 

what is given off”. Det vill säga, det vi avsiktligt delar med oss av för att ge ett bra intryck och det vi 

oavsiktligt avslöjar om oss själva. Dessa avslöjanden sker utifrån kontexten för interaktionen, 

normer eller kulturell dynamik parterna emellan. Därmed framkommer det mer information om oss 

själva än den informationen vi väljer att dela med oss av, varesig vi vill eller inte (Boyd 2014:48). 

McCully et al. menar i sin forskning att social interaktion online grundar sig i ett behov av social 

kontakt offline. De menar att interagera med personer inom onlinecommunityn leder till en önskan 

om en mer djupgående face-to-face-interaktion, då denna typ av interaktion innehåller signaler som 

hjälper oss bedöma motparten som inte går att göra online. Denna önskan att finna interaktion 

offline är huvudorsaken till att vi stannar i onlinecommunityn menar de (McCully et al. 2011). 

McFall menar också att fysisk delad interaktion krävs för att uppnå en djupare vänskapsrelation 

parterna emellan. Många aktiviteter går att genomföra online, men dessa kommer befinna sig på 

någon av de lägre nivåerna av Aristoteles vänskapsgrader. För att nå en vänskap enligt Aristoteles 

lust, den högsta graden av vänskap, krävs att en person inte behöver filtrera sin erfarenhet till 

motparten. Den andre känner redan till personens erfarenheter och kan spegla sig i dessa, 

exempelvis för att personerna upplevt en händelser tillsammans. McFall menar att denna typ av 

kommunikation är svårt att åstadkomma endast via onlinekommunikation (McFall 2012). 

I motsats till McFall är Kaliarnta i sin studie Using Aristotle’s theory of friendship to classify online 

friendships: a critical counterview kritisk till att använda Aristoteles teori som stöd för att 

onlinekommunikation är ett sämre verktyg för att skapa vänskap än offlinekommunikation. Hon 

menar bland annat att då interaktion inom sociala medier framförallt sker mellan personer som 
!6



redan känner varandra från sitt liv offline, kan personerna uppnå de vänskapskvaliteter som krävs 

för Aristoteles högsta grad av vänskap. Även Boyd menar att dagens moderna människa inte gör 

skillnad på onlinekommunikation och offlinekommunikation. Båda delar ingår i människors 

vardagliga kommunikation och stödjer varandra. Fler andra forskare menar att social interaktion 

online kan stödja social interaktion offline, men då för att fördjupa en redan existerande relation 

med personer vi känner från det verkliga livet. (Boyd 2014, Kaliarnta  2016, Memarovic 2013, 

Zhang, Jiang & Carroll 2010). 

3. Relaterad forskning 
Följande del presenterar en del av den tidigare forskning som gjorts inom de besläktade områden 

för denna uppsats, samt metoder för dessa forskningsstudier. Den tidigare forskningen ligger till 

grund för delarna Teori, Metod och Analys och diskussion i denna uppsatsen. 

3.1 Social identitet inom facebookcommunityn 
Zhang, Jiang och Carroll (2010) genomförde en forskningsstudie där forskarna utifrån teorierna 

identitetsteori och sociala identitetsteori (vilka beskrivs närmare i del 4.2 Social identitetsteori) 

undersökte användarnas identiteter i facebookcommunityn. Studien genomfördes med hjälp av 

kvalitativa intervjuer bland collagestudenter i åldrarna 19-29 år, där alla deltagare använde 

Facebook dagligen. Studenterna intervjuades kring hur de använder Facebook, vilka de vanligtvis 

kommunicerar med och relationen till personerna de kommunicerade med online och offline. 

Studenterna fick också välja ut fem facebookgrupper de var medlemmar i och sätta betyg från 1-7 i 

hur mycket samhörighet de kände till de fem grupperna, hur mycket studenten ansåg att de skiljde 

sig från andra medlemmarna i grupperna samt hur unik studenten upplevde sin egen roll inom 

gruppen (Zhang, Jiang och Carroll 2010). 

Studien visade att studenterna primärt kommunicerar med personer de redan känner, ofta andra 

studenter på campus eller vänner från tidigare skolor. Mycket av kommunikationen som skedde via 

Facebook gällde aktiviteter som skulle ske offline, exempelvis var studenterna skulle äta lunch eller 

träna. I fallen där studenten fick ranka facebookgrupper och sin känsla av samhörighet till dessa 

grupper visade studien att ju fler saker gruppen eller medlemmarna i gruppen hade gemensamt, ju 

mer gemenskap kände studenten till gruppen eller de andra medlemmarna. Gemensamma faktorer 
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som spelade roll för känslan av samhörighet var var medlemmarna bodde, var de kom ifrån, vilka 

intressen de hade samt om de också var studenter. Om två studenter kom ifrån samma land kände de 

samhörighet till varandra. Kom de dessutom från samma stad blev känslan av samhörighet ännu 

starkare (Zhang, Jiang och Carroll 2010). 

3.2 Personlig matchning  

Det är svårt att på förhand identifiera vilka människor vi kommer vilja skapa närmare kontakt med 

och sociala barriärer sätter ofta stopp för möten mellan människor som inte känner varandra. Mayer 

et al. (2016) undersöker i sin studie Supporting Opportunities for Context-Aware Social Matching: 

An Experience Sampling Study vilka faktorer som är viktiga när vi väljer att träffa nya människor. 

Att matcha ihop människor med hjälp av andra faktorer än dejting har visat sig vara mycket svårt 

menar forskarna. De citerar i sin artikel bland annat teknologireporter Natasha Lomas som påstår att 

det är dömt att misslyckas på förhand eftersom ”people do not want to meet random strangers for 

random things like having a drink or going to the cinema” (Mayer et al. 2016:2430). 

Mayer et al. menar att de flesta system som matchar ihop människor idag (av andra skäl en dejting) 

matchar ihop personer utifrån gemensamma vänner och var vi befinner oss. I deras egen studie har 

forskarna matchat ihop deltagare utifrån andra egenskaper än dessa. Studien genomfördes med hjälp 

av Experience Sampling Method (ESM), vilket innebar att deltagarna ett par gånger varje dag fick 

en kort surveyundersökning skickad till sig med ett erbjudande om att träffa en ny person. 

Forskarna undersökte match interest, om personen var intresserad av att träffa en ny person för 

tillfället, relational context, där forskarna beskrev vad personerna hade gemensamt (exempelvis ett 

intresse eller ett behov) samt personal and social context där deltagaren fick beskriva den fysiska 

situationen hen befann sig i just då samt tillfällig sinnesstämning och mentalt mottaglighet för att 

träffa en ny personen (Mayer et al. 2016). 

Studien visade att en mängd olika faktorer spelade in när deltagarna skulle bestämma om de ville 

träffa en ny person, exempelvis personlig kontext som tillfälligt humör, hur upptagen personen var, 

om personen var sällskapssugen, vilken miljö personen befann sig i, om miljön uppfattades som 

säker och om det fanns andra människor runt omkring just då. Kontexten studiedeltagarna befann 

sig i när de fick ett erbjudande om att träffa en ny person spelade en stor roll i om de valde att träffa 

en ny person eller inte. Många av deltagarna beskrev också att de var upptagna när de fick 

erbjudandet om att träffa en ny person vilket gjorde att de svarade nej till att ses just då, men gärna 
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skulle vilja ses vid ett bättre passande tillfälle. Forskarna menar att en större hänsyn till användarens 

kontext skulle kunna skapa bättre fungerande teknik och system för social matchning av människor 

(Mayer et al. 2016). 

3.3 Ungdomars användning av sociala medier  
Trots att internet ger oss möjligheten att ta kontakt med inprincip vem som helst så väljer vi att ta 

kontakt med de personer vi har mest gemensamt. Det menar Boyd (2014) i sin bok It’s Complicated 

- the social lives of networked teens. Genom historien har människor ofta hoppas att den nya 

teknologin ska fungera som en brygga mellan nationaliteter och på så sätt minska samhällets sociala 

klyftor. Ett exempel på detta gick att se när den första telefonledningen mellan Nordamerika och 

Europa byggdes år 1858, vilket många trodde skulle stänga den sociala lucka som fanns mellan 

personerna på de olika kontinenterna. Så blev det inte riktigt (Boyd 2014). 

Sociala medier kan fungera som ett komplement till face-to-face-kommunikation, men många av de 

sociala skillnader som finns offline har överförts, och i vissa fall förstärkts genom teknologin och 

sociala medier menar Boyd. De flesta ungdomar använder sociala medier för att hålla kontakten 

med sina redan befintliga vänner från det verkliga livet. Dessa vänner tenderar även att vara väldigt 

lika personen själv. Personer som är vänner med varandra har ofta samma etniska bakgrund, kön, 

ålder, utbildning, intressen eller sociala ställning. Dessa likheter hjälper individen att känna 

tillhörighet och skapa sin plats i samhället, vilket i sin tur är identitetsskapande. Tvärt emot 

förhoppningarna om att den nya tekniken skulle stänga de sociala luckorna i samhället lever de 

istället kvar. Huruvida den nya tekniken och sociala medier skulle kunna föra samman olika sociala 

grupper skriver Boyd i sin bok på följande sätt: (Boyd 2014) 

”The fact that social media reproduces - and make visible - existing social divisions /…/ does 

challenge a persistent fantasy that the internet will dissolve and dismantle inequalities and create 

new opportunities to bring people together. ” (Boyd 2014:171-172) 

4. Teori  
I den teoretiska delen presenteras begrepp ur tidigare forskning med utgångspunkt i studiens 

frågeställningar. Tillsammans med de genomförda studierna under Relaterad forskning och Metod 

kommer de teoretiska begreppen ligga till grund för Analys och diskussion av studiens resultat.  
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4.1 Homogenitet 
Människans tendens att dras till människor som liknar oss själva kallas i vetenskapen för 

homogenitet. Utryck som ”Birds of a feather flock together”, ”The love of the same” och ”People 

like us” är alla uttryck som inte sällan dyktet upp i artiklar och litteratur för att beskriva begreppet. 

Både Aristoteles och Platon beskriver i sina texter homogenitetens betydelse för vänskapen. 

”Människan tenderar att älska de som liknar oss själva” och ”Likhet föder vänskap” är två av 

beskrivningarna som de använder (Boyd 2014, Mayer et al. 2016, McPherson, Smith-Lovin & Cook 

2001). 

Människor kan vara lika på många olika sätt, men vanligast är att vi identifierar oss genom 

parametrar som kön, etnicitet, ålder, backgrund och utbildning. Delade synsätt, värderingar och 

intelligens är också viktiga aspekter för att attraktion och interaktion mellan människor ska uppstå 

(McPherson, Smith-Lovin & Cook 2001). Att umgås i homogena grupperingar medför att individen 

upprepat mottar en viss typ av information, attityder och interaktion, vilket skapar en social 

avgränsning hos individen. Boyd menar i sin bok att bakgrunden till homogenitet är komplex, men 

att den historiskt rotar sig i ojämlikhet, förtryck och strukturella begränsningar. Men homogenitet 

skapar också en känsla av säkerhet, tillhörighet och igenkänning för individen. Homogena aspekter 

gör att vi kan identifiera oss med varandra och homogena grupperingar hjälper individen att hitta 

sin plats i samhället, vilket i sin tur är identitetsskapande, menar Boyd (Boyd 2014). 

4.2 Social identitetsteori 
Social identitetsteori (SIT) - introducerades under 1970-1980-talet för att förklara individers 

beteende inom en grupp. Till skillnad från identitetsteori som beskriver individens roll inom 

gruppen (exempelvis en ledare i ett idrottslag eller chef på kontoret), beskriver SIT personens egen 

uppfattning av vem hen är, baserad på den sociala gruppen och sammanhanget hen tillhör. En 

individ har ofta många olika identiteter, där varje identitet vanligtvis associeras till en social grupp. 

Individen kan exempelvis ha en personlighet på jobbet och en annan personlighet hemma. Inom en 

grupp innebär SIT delade normer och attityder som avgör hur vi agerar inom gruppen. Ett inlägg i 

en facebookgrupp som gruppmedlemmarna inte uppfattar som identitetsigenkännande kommer 

exempelvis upplevas som mindre intressant, vilket leder till mindre respons från medlemmarna. 

(Nevin et al. 2017, Zhang, Jiang & Carrol 2010). 
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Att inte känna identitet eller tillhörighet innebär ofta en stark känsla av ensamhet hos individen, 

vilket i sin tur innebär ett svårt socialt stigma. Få människor klarar av att identifiera sig själva som 

ensamma, då det skapar en känsla av underlägsenhet och svårt kan skada individens självkänsla 

samt leda till depression (Frame 2017). 

4.3 Goffmans dramaturgiska perspektiv 

Goffman beskriver med hjälp av ett dramaturgiskt perspektiv hur människor i sin interaktion och 

självpresentation är begränsade i vad hen kan säga och göra beroende på personens roll, publik och 

kontext. Dells (2016) ger i sin artikel Extending Goffman’s Dramaturgy to Critical Discourse 

Analysis: Ed Burkhardt’s Performance after the Lac-Mégantic Disaster en sammanfattning av 

Goffmans dramaturgiska perspektiv och definitioner av det Goffman kallar för utövare, publik och 

inramning. 

Goffmans förklaringsmodell är hämtad ur teatervärlden där skådespelaren (utövaren) har en roll 

anpassad utifrån publiken och kontexten, varav det sistnämnda i ett teatersammanhang skulle vara 

scenen. Goffman menar att i en interaktion kommer utövaren bara säga och göra det som kan 

förstås och förväntas av publiken, samt vara till fördel för utövaren själv. På grund av detta kommer 

utövaren att uppträda olika i olika sammanhang. Även inom en grupp bidrar utövaren med det som 

förväntas av denne och agerar på samma sätt. Hen kommer försöka utläsa ledtrådar om personerna 

runt omkring och anpassa sitt beteende utefter dessa. Om utövaren ger ifrån sig fel intryck till 

publiken kan det skada både tidigare och framtida interaktioner mellan parterna (Dell 2016). 

Utövarens publik kommer försöka tyda och utläsa ledtrådar ur utövaren för att kunna bedöma 

personen och dennes budskap. Goffman menar att publiken har ett övertag över utövaren, då de 

mottar fler ledtrådar från utövaren än utövaren gör från publiken. Publiken uppfattar interaktionen 

som äkta om den upplevs som uppriktig, autentisk och oavsiktlig medan kontroversiell och avsiktlig 

interaktion upplevs som oäkta. En del interaktion med äkta avsikter kommer ändå att uppfattas som 

oäkta då uppfattningen beror på publikens bedömning och om interaktionen uppnår publiks 

förväntningar (Dell 2016). Utövare och publik är ibland separerade genom teknologi. Ofta försöker 

publiken i dessa situationer sammarbeta med utövaren för att skapa en lyckad interaktion, 

exempelvis genom att bortse ifrån pinsamheter eller misstag gjorda av utövaren. Detta samarbete är 

ett sätt för publiken, precis som för utövaren, att försvara en situation (Dell 2016). 
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Inramning beskriver Goffman som en situation som är skapad för att styra sociala sammanhang. 

Kontexten säger någonting om den tillfälliga sociala sammanhanget. Genom att förstå 

komplexiteten i inramningen kan missförstånd ofta undvikas. Inramningen kan kontrolleras genom 

att påverka människorna som är inblandade, exempelvis om en situationen framställs som ett skämt 

kan skratt vara på sin plats (Dell 2016). 

5. Metod 
Följande del beskriver de metoder som ligger till grund för datainsamlingen till denna 

forskningsstudie. Den första studien genomfördes med hjälp av en kvantitativ enkätstudie som 

publicerades i fem facebookgrupper för personer som söker nya vänner online. Resultatet av 

enkätstudien låg sedan till grund för min andra studie, som består av tre kvalitativa intervjuer med 

personer som har olika erfarenheter av att söka social kontakt online.  

5.1 Enkätstudie  
Syftet med min forskningsstudie är att söka svar på min frågeställning: Hur väl fungerar 

facebookgrupper med syftet att skapa nya sociala kontakter/vänner mellan medlemmarna?   

För att skapa mig en uppfattning kring detta valde jag att använda mig av en kvantitativ metod i 

form av en enkätstudie. Kvantitativ forskning genomförs genom att ställa samma frågor till en så 

stor andel av populationen som granskas som möjligt, idealiskt alla i populationen. Populationen 

som granskas ska vara representativ för den grupp studien har för avsikt att undersöka, vilket ger 

studien validitet (Bell 2016). Ofta syftar forskningen till att samla in en större mängd data för att 

finna likheter, skillnader eller mönster bland svaren. Om forskaren kan urskilja ett mönster bland 

deltagarnas svar kan detta fungera som en fingervisning till vilka frågor eller delar i forskningen 

som är intressanta att studera närmare (Alvehus 2013, Bell 2016). 

5.1.1 Utformning av enkät 

Enkätstudien utformades med avsikt att publiceras online i olika facebookgrupper. Därför valde jag 

att skapa en enkät via det digitala enkätverktyget SurveyMonkey. SurveyMonkeys enkäter har en 

färdig layout som är lättöverskådliga och använder ett enkelt och tydligt typsnitt. Ingen tid avsättes 

därför till att designa enkäten utseendemässigt. Varje fråga bestod av kategorifrågor och 

alternativfrågor, då dessa frågor går snabbt och enkelt att besvara samt ger tydlig kvantitativ data. 

Varje fråga gick endast att besvara med ett (1) alternativ och alla frågor i enkäten var obligatoriska 
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för att undvika internt bortfall, med undantag för fråga nummer 10 som var frivillig. Att ställa frågor 

kring hur väl människors kontaktsökande fungerar skulle kunna upplevas som känsligt för vissa 

deltagare. Det har därför varit extra viktigt att utforma frågor som inte ska uppfattas som värderande 

eller ledande från min sida (Alvehus 2013, Bell 2016). 

Enkäten kom att bestå av sammanlagt 10 frågor. Fråga nummer 1 och 2 i enkäten bestod av 

kategorifrågorna: Jag tillhör åldersspannet, följt av svarsalternativen: 18-25, 26-35, 36-45, 46-55, 

56-65, 66- samt Jag har könsidentitet, följt av svarsalternativen: Kvinna, Man, Annan könsidentitet. 

Dessa frågor fungerade som ett mått på vilka personerna som svarade på enkäten var. Den 

informationen kan vara av värde i analysen om det exempelvis visar sig att endast kvinnor eller 

personer mellan 18-25 besvarat enkäten. 

Fråga 3 och 4 bestod av alternativfrågorna: Jag är med i facebookgruppen för att hitta nya vänner 

samt Jag vill ha fler vänner att umgås med offline (i det verkliga livet). Båda dessa påståenden 

följes av fyra svarsalternativ: Stämmer helt, stämmer delvis, stämmer dåligt eller stämmer inte alls. 

Svarsalternativen bestod av ett jämt antal svar, varav två kan uppfattas som positivt och två som 

negativt laddade. Syftet med det jämna antalet svarsalternativ är att svaren alltid ska väga antingen 

åt det mer positiva eller det mer negativa hållet. Fråga 3 ställdes för att avgöra om personerna var 

med i grupperna för att söka nya sociala kontakter eller om de hade andra anledningar till sitt 

medlemskap. Syftet med fråga 4 var att avgöra om medlemmarna (i de fallen medlemmarna var 

med i gruppen för att finna nya sociala kontakter) hoppades att den sociala kontakten online skulle 

sträcka sig offline, vilket tidigare forskning från exempelvis McCully et al. menar att onlinekontakt 

i grunden syftar till (McCully et al. 2011). 

Fråga 5 och 6 bestod av alternativfrågorna: Jag har publicerat så många inlägg i gruppen där jag 

söker nya vänner/social kontakt samt Jag har svarat någon som sökt nya vänner/social kontakt i 

gruppen med svarsalternativen: Inga/Aldrig, 1-3/gånger, 4-6/gånger, 7-10/gånger, Fler än 10/

gånger. Genom fråga 5 ville jag se hur många av medlemmarna som själva gjort försök till att ta 

kontakt via gruppen de är medlem i. Fråga 6 avsåg att undersöka i vilken utsträckning samma 

personer svarar på andras inlägg där andra medlemmar sökt kontakt.  

Fråga 7 och 8 bestod också av två påståenden: Jag har haft kontakt i ett privat forum online (ex. via 

privat chat eller mail) med så många medlemmar ur gruppen samt Jag har träffat minst en (1) 
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medlem ur gruppen offline (i verkligheten) i syfte att lära känna varandra. Svarsalternativen var: 

Inga/Aldrig, 1-3st/gånger, 4-6st/gånger, 7-10st/gånger, Fler än 10st/gånger. Dessa frågor avsåg att 

besvara hur ofta användarna fått kontakt, online eller offline. Jag valde att lägga till ”i syftet att lära 

känna varandra” i slutet på fråga 8 för att utesluta att en svarsperson räknar in eventuella gånger hen 

råkat stöta på någon person ur gruppen av exempelvis en slump. Syftet med frågan var att ta reda på 

om personen stämt möte offline med någon i syfte att möta och lära känna den andre personen 

bättre. 

Fråga 9 bestod av påståendet: Jag har via gruppen hittat så många personer som jag idag 

definierar som min vän, med svarsalternativen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 och Fler än 10. Genom 

denna fråga ville jag ta reda på hur många vänner svarspersonen ansåg sig ha funnit via 

facebookgruppen. Fråga 10 bestod av en textruta med den tillhörande texten Lämna gärna 

eventuella kommentarer nedan där svarspersonen kunde lämna fria kommentarer. Fråga 10 var inte 

obligatorisk.  

5.1.2 Avgränsning och urval 

Könsidentitet och ålder på populationen som kom att delta i undersökningen var för mig på förhand 

okänd. Därför har alla könsidentiteter och vuxna åldrar varit av intresse för studien. Samtidigt är 

frågorna om ålder och kön av vikt då det visar om datainsamlingens lutar åt ett homogent eller 

heterogent urval, vilket (som nämndes ovan) kan vara av vikt i studiens analys. Jag valde att sätta 

en lägsta åldersgräns om 18 år då majoriteten av den tidigare forskning jag tagit del av är gjort på 

vuxna personer. Det är därför motiverat att göra denna avgränsning då det underlättar tolkning och 

jämförelse mellan mina studier och tidigare forskning i min analys. Svarsalternativen som varit 

bestående av siffror i studien har sträckt sig mellan skalan 0 - Fler än 10. Denna avgränsning har 

framförallt grundat sig i att alternativen inte ska bli för många och svåröverskådliga för 

enkätdeltagaren. I övrigt har min avgränsning bestått i det urval av grupper jag har valt att publicera 

min enkätstudie i. Populationen jag har haft för avsikt att granska är personer med erfarenhet av att 

söka social kontakt eller vänner via facebookgrupper. Enkäten har därför postats i facebookgrupper 

som i sin beskrivning utgett sig för att ha just det syftet, att skapa nya sociala kontakter eller 

vänskaper mellan medlemmarna (Alvehus 2013). 
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5.1.3 Tillvägagångssätt 

Innan enkäten publicerades i de olika facebookgrupperna som ligger till grund för studien 

genomfördes en mindre pilotstudie på en handfull personer i min närhet. Syftet med pilotstudien var 

att säkerhetställa att studiens syfte framkom tydligt (detta beskrevs via en kort text innan deltagaren 

valde att starta studien), att frågorna uppfattades som tydliga samt stämma av hur lång tid det tog 

för testpersonerna att slutföra enkäten (Bell 2016). 

Enkäten publicerades som en webblänk i tio olika facebookgrupper 2017-11-15. Enkäten togs fram 

i 10 stycken kopior, en för varje grupp enkäten publicerades i. Detta för att kunna se ur vilken grupp 

varje svar kom ifrån. Av de tio publicerade enkäterna räknades fem enkäter och grupper bort som 

bortfall på grund av mycket lågt eller inget deltagande i gruppen. De resterande fem enkäterna låg 

publicerade i sina grupper till och med 2017-11-21 och postades om vid tre tillfällen för att enkäten 

skulle hamna högst upp i gruppens flöde och ses av så många som möjligt.  

Jag valde att inte skicka enkäten via direktmeddelande till medlemmarna i grupperna. Då ett par av 

grupperna hade över 10.000 medlemmar skulle jag endast haft tid och möjlighet att skicka 

direktmeddelande till en liten del av medlemmarna, vilket kan uppfattas som att jag påverkat det 

slumpmässiga urvalet i studien (Bell 2016). Min bedömning blev därför att låta deltagarna själva ta 

del av inlägget i facebookgruppen flöde var det bästa sättet att få ett så representativt urval av 

deltagare som möjligt. Studien kom att grundas i följande fem facebookgrupper för personer som 

söker nya vänner. Under varje gruppnamn följer gruppadministratörens/gruppadministratörernas 

egen beskrivning av gruppen: 

• Ensamma Vänner - ej en dejting grupp (endast för människor boende i norden) 

Välkommen till gruppen Ensamma Vänner. Denna grupp startar vi då vi inser hur många 

människor det är som trots arbetskompisar, bekanta och familj, känner sig väldigt ensamma. I 

denna grupp är tanken att man ska kunna knyta kontakter med andra som också vill ha någon att 

tex fika med, eller gå på konserter, museum, teater, dansa, resa med, eller bara ha en vän att prata 

med. Denna sida är INTE en dejtingsida, här lär vi känna varandra och skapar kontakter. Blir man 

intresserad av någon sköts det utanför denna grupp! 

• Ärliga vänner söker nya vänner (: 

OBSERVERA! Här träffas vi och får nya vänner :) Lägg gärna till era egna vänner! 
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• Hitta nya vänner i Stockholm 

Välkommen till gruppen "Hitta nya vänner i Stockholm”. Här är tanken att du ska kunna lära 

känna nytt folk att börja umgås med! 

• Hitta nya vänner 

Välkommen till Hitta nya vänner. Detta är en grupp där du kan hitta vänner alltså INGEN Dejting 

sida. Söker du en partner så finns det många dejting sidor för det. 

• Heja Livet - Nya vänner! 

Detta är en grupp för härliga människor som vill träffa nya vänner! Skriv gärna en presentation av 

dig själv, var du bor, jobbar, har för intressen- eller vad du tycker är relevant. 

5.2 Intervjustudier 

Enkätstudien gav ett kvantitativt resultat kring hur väl kontaktsökanden fungerade i grupperna, men 

som ofta i kvantitativa undersökning svarar studien inte på frågan om varför resultatet ser ut som 

det gör. För att söka svar på denna fråga har jag valt att använda mig av kvalitativ metod i form av 

intervjuer. Enkätstudien är den primära forskningsstudien i denna uppsats, vars resultat och data 

ligger till grund för analys och diskussion. Intervjustudierna är ett komplement till enkätstudien och 

avsedda att ge en bredare bild av sociala medier som verktyg för vänskapssökande i allmänhet, där 

Facebook och facebookgrupper är en komponent. 

5.2.1 Utformning av intervjuschema 

Kvalitativ metod är ett användbart verktyg för att ta reda på mer djupgående information inom ett 

område, snarare än statistik. Metoden kan nå ner på en personlig nivå kring hur personer tänker, 

känner eller handlar i olika situationer dit kvantitativ forskning ofta inte når. Precis som i kvantitativ 

forskning eftersöks samband i kvalitativ forskning. Denna studie består av semistrukturerade 

intervjuer, någonstans mitt emellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Valet av 

semistrukturerade intervjuer grundar sig i att resultatet från enkätstudien skapade frågor som jag på 

förhand visste att jag vill ställa till mina intervjupersoner, samtidigt som jag ville lämna intervjun 

öppen för frågor som kunde komma att uppstå under samtalets gång (Alvehus 2013, Bell 2016). 
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De frågor som uppkommit ur resultatet av enkätstudien sammanställdes i ett intervjuschema som 

fanns med som en informell mall under intervjuernas gång. Alla frågor i intervjuschemat samt 

majoriteten av de frågor som uppkom under intervjuerna bestod av öppna frågor för att få så 

utförliga och informativa svar från intervjupersonerna som möjligt. Intervjuschemat bestod av 

följande frågor: 

Tabell 1: Intervjuschema 

5.2.2 Avgränsning och urval  
I de facebookgrupper som var del i enkätstudien eftersökte jag medlemmarna som var villiga att 

ställa upp på en fokusgruppintervju. Dessa inlägg resulterade dessvärre inte i några svar från 

gruppmedlemmarna. Istället för ett slumpmässigt urval ur facebookgrupperna valde jag därför att 

genomföra intervjustudier med strategiskt urval av intervjupersonen. Intervjudeltagarna är alla 

personer ur min bekantskapskrets och bestod av två tjejer och en kille, vilket är en representativ 

könsfördelning till enkätdeltagarna i enkätundersökningen. Alla intervjudeltagare är medlemmar i 

Facebook men har olika erfarenheter och förhållningssätt till att ta kontakt med nya människor via 

sociala medier. Varje intervju pågick mellan 20-30 minuter. Samtalsämnena kändes relativt mättade 

vid samtalets slut samtidigt som samtalet, som spelades in, var av en hanterbar längd att bearbeta i 

efterhand. 

5.2.3 Tillvägagångssätt  

Varje intervju genomfördes separat. En intervju skedde på ett kafé som intervjupersonen själv fick 

välja, en intervju skedde i mitt hem (även denna plats vald av intervjupersonen) och en intervju 

Efter att kort ha presenterat uppsatsens syfte, frågeställning, enkätstudie och resultatet av 
enkätstudien: 

Vad tänker du om enkätstudiens resultat?

Vad är din bild av att söka nya sociala kontakter via Facebook eller sociala medier över lag?

Vilken erfarenhet har du av att ta kontakt med nya människor via sociala nätverk och Facebook?

När har du hittat nya vänner i livet? I vilka sammanhang?

Vad vill du veta om en person innan du tar kontakt med hen?

Vilka parametrar tycker du är viktiga hos en person som du ska bli vän med? Vad söker du? Har dina 
vänner någonting gemensamt?

Vilka verktyg skulle kunna göra det lättare att ta kontakt med nya människor via facebookgrupper tror du?
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skedde via telefon. Varje intervju började med att jag kort presenterade uppsatsens syfte, 

frågeställning samt enkätstudiens frågor och resultat för att sedan fråga intervjupersonen vad hens 

spontana tanke kring resultatet var. Samtalet rullade sedan på tills frågan eller sidospår kändes 

mättade, då jag ställde en ny fråga från intervjuschemat eller en fråga som dykt upp ur samtalet som 

varit. Då jag kände alla intervjupersoner sedan tidigare krävdes inga särskilda tillvägagångssätt för 

att få intervjupersonerna bekväma i situationen. Samtalen flöt självmant på på ett naturligt sätt.  

5.3 Etiska överväganden 
Både i min enkätstudie och under mina intervjustudier har etiska överväganden varit nödvändiga att 

reflektera kring och ta hänsyn till. I min enkätstudie ombeds deltagarna besvara frågor om 

personens sociala kontaktsökande, vilket kan uppfattas som känslig information att ge ifrån sig. Alla 

som deltog i enkätstudien var därför anonyma, vilket beskrevs tydligt både i inlägget som 

publicerades i facebookgrupperna samt i en kort beskrivande texten som visades innan deltagaren 

valde att starta enkätundersökningen. Jag har formulerat mina enkätfrågor med avsikt att frågorna 

inte ska uppfattas som värderande eller ledande. 

Under 2.1 Facebookgrupper har jag valt att visa upp två exempel på inlägg publicerade i ett par av 

de granskade grupperna. Att visa upp inläggen i denna uppsats var ett etisk övervägande, men som 

jag anser går att motiverat då exemplen hjälper till att förmedla hur kommunikationen inom 

grupperna kan se ut. Inläggen är publicerade online, öppet för medlemmarna att se. Ingen av 

grupperna jag har hämtat inlägg ifrån har i sina regler beskrivit att uppgifter eller inlägg ur 

grupperna inte får spridas vidare utanför gruppen. Jag har valt att maskera namn, bild och datum för 

posterna för att inte lämna ut personerna som postat inläggen eller deras privatliv. Dessa uppgifter 

är heller inte relevanta för att få en uppfattning kring kommunikationen i facebookgruppen. 

Varje intervjuperson blev innan intervjun startade införstådd i uppsatsens och intervjuns syfte för att 

sedan kunna ta ställning till om de var villiga att ställa upp på en intervju eller inte. Varje 

intervjuperson blev också tillfrågade innan intervjun om de tillät mig att spela in samtalet, detta för 

att slippa ta anteckningar under samtalets gång och kunna fokusera helt på samtalet och det som 

sades. Alla intervjuperser tillät detta. Då det fanns en möjlighet att intervjun skulle komma att 

beröra personliga och eventuellt känsliga samtalsämnen erbjöds alla intervjudeltagare att vara 

anonyma.  
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5.3.1 Metodkritik 

Min enkät publicerades som en webblänk i de olika facebookgrupperna studien grundar sig i. 

Fördelen med denna metod var att ett stort antal personer hade möjlighet att på ett enkelt sätt nå och 

svara på enkäten. Metoden innebär dock samtidigt att jag inte vet vem som svarar på enkäten. Trots 

att enkäten publicerats i facebookgrupperna som jag önskat studera går länken att sprida vidare. 

Risken finns att enkäten sprids mellan personer som känner varandra och då sannolikt har liknande 

synsätt, så kallat snöbollsurval. Risken finns också att enkäten sprids och besvaras av personer som 

inte tillhör målgruppen för studien. De fem olika enkäterna, som under resultat redovisas som ett 

sammansatt resultat, visade dock statistiskt liknande resultat var och en för sig. På flera frågor gav 

majoriteten av svarspersonerna samma svar på samma fråga, oavsett vilken facebookgrupp de 

tillhörde. Detta ökar resultatets reliabilitet och validitet (Alvehus 2013). 

Ett antal frågor i enkäten hade alternativfrågor med siffror, där det högsta alternativet var fler än tio. 

Exempelvis enkätfrågan Jag har publicerat så många inlägg i gruppen där jag söker nya vänner/

social kontakt där ett stort antal deltagarna svarade just fler än tio. Hur många fler än tio framgår 

förstås inte. En större skala hade eventuellt varit värdefull för att få ut mer information ur 

enkätstudien. 

6. Resultat 
I följande del presenteras inledningsvis de mest relevanta resultatet av den genomförda 

enkätstudien. Därefter följer en sammanfattning av mina genomförda intervjustudier. 

6.1 Enkätresultat 
Totalt svarade 86 personer på enkätstudien i de fem olika grupperna som ligger till grund för 

studien. Nedan redovisas sex tabeller av de mest intressanta och relevanta resultaten ur studien. Alla 

frågor och tabeller från enkätstudien går att finna under Bilaga 3 (sid 35). Alla procentsiffror som 

redovisas i tabellerna har avrundats till heltal. Varje tabell visar enkätfrågan, svarsalternativ, antal 

svar varje svarsalternativet fick samt vad antalet svar motsvarar i procent. Enkätfråga 10 som 

redovisas i tabell 6 består av ett urval av kommentarer som enkätdeltagare lämnade i enkäten. 
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De svarande i enkätstudien bestod av 47 kvinnor (55%) och 39 män (45%). Svarspersonerna 

uppgav varierande åldrar, där majoriteten uppgav sig tillhöra åldersspannen 18-25 år gamla (28%), 

26-35 år gamla (33%) och 36-45 år gamla (24%). På enkätstudiens påstående Jag är med i 

facebookgruppen för att hitta nya vänner, svarar 61 personer (71%) att påståendet stämmer helt och 

25 personer (29%) att det stämmer delvis. Detta motsvarar 100% av alla enkätdeltagare, se tabell 2. 

Tabell 2: Jag är med i facebookgruppen för att hitta nya vänner. 

Påstående Jag vill ha fler vänner att umgås med offline (i det verkliga livet), visar också på hög 

igenkänning hos enkätdeltagarna. 53 personer (62%) svarade att påståendet stämmer helt och 28 

personer (33%) att det stämmer delvis, vilket motsvarar 95% av deltagarna totalt. Det förefaller 

därmed tydligt att majoriteten av enkätdeltagarna är med i sin facebookgrupp för att att hitta nya 

vänner samt att de önskar sig fler vänner att umgås med offline. På påstående Jag har publicerat så 

många inlägg i gruppen där jag söker nya vänner/social kontakt, uppger 34 personer (40%) att de 

publicerat fler än 10 inlägg och 21 personer (24%) att de publicerat mellan 7-10 inlägg, vilket 

motsvarar 64% totalt. Se tabell 3. Resultatet visar att en majoritet av enkätdeltagarna vid upprepade 

tillfällen försök att hitta nya vänner i facebookgrupperna.  

Tabell 3: Jag har publicerat så många inlägg i gruppen där jag söker nya vänner/social kontakt.

Antal svar Procent

Stämmer helt 61 71 %

Stämmer delvis 25 29 %

Stämmer dåligt 0 0 %

Stämmer inte alls 0 0 %

Antal svar Procent 

Fler än 10 34 40 %

7-10 21 24 %

4-6 13 15 %

1-3 5 6 %

Inga 13 15 %
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Påstående Jag har svarat någon som sökt nya vänner/social kontakt i gruppen, svarar 29 personer 

(34%) att de aldrig svarat någon annan medlem i gruppen som sökt vänner eller social kontakt. 27 

personer (31%) svarar att de har svarar någon 1-3 gånger, vilket tillsammans motsvarar 65% av 

deltagarna. Se tabell 4. 

Tabell 4: Jag har svarat någon som sökt nya vänner/social kontakt i gruppen. 

De flesta medlemmar har någon gång haft kontakt online med en annan medlem ur 

facebookgrupper. 55 personer (64%) har vid minst 1 tillfälle haft kontakt online. Men 31 personer 

(36%) svarar att de aldrig haft kontakt med en annan deltagare ur gruppen online. Många färre säger 

sig haft kontakt med en annan deltagare offline än online. 53 personer (62%) svarar på påståendet 

Jag har träffat minst en (1) medlem ur gruppen offline (i verkligheten) i syfte att lära känna 

varandra att de aldrig haft kontakt offline och 13 personer (15%) svarar att de träffat någon offline 

1-3 gånger, se tabell 5. Detta trots att 53 personer (62%) av enkätdeltagarna svarade att de stämmer 

helt att de vill ha fler vänner att umgås med offline. 

Tabell 5: Jag har träffat minst en (1) medlem ur gruppen offline (i verkligheten) i syfte att lära känna 
varandra. 

Antal svar Procent

Fler än 10 14 16 %

7-10 6 7 %

4-6 10 12 %

1-3 27 31 %

Aldrig 29 34 %

Antal svar Procent

Fler än 10 13 15 %

7-10 2 2 %

4-6 5 6 %

1-3 13 15 %

Aldrig 53 62 %
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Majoriteten av enkätdeltagarna, 49 personer (57%), svarar att de hittat 0 nya vänner via 

facebookgruppen de är med i. 12 personer (14%) uppger sig ha hittat 1 ny vän och 6 personer (7%) 

uppger att de hittat 2 nya vänner. Det bör noteras att 10 personer (12%) uppger att de har träffat fler 

än 10 vänner via gruppen. Denna procentsats är dock fortfarande relativt liten i jämförelse med 

antalet personer som uppger att de inte hitta någon ny vän, se tabell 6.  

Tabell 6: Jag har via gruppen hittat så många personer som jag idag definierar som min vän.

Enkätens sista fråga var frivillig och bestod av ett kommentarsfält där de deltagare som ville fritt 

fick kommentera. I tabell 7 går att läsa några av de kommentarer som enkätdeltagare lämnade efter 

att de svarat på övriga frågor i enkäten.  

Antal svar Procent

0 49 57 %

1 12 14 %

2 6 7 %

3 4 5 %

4 1 1 %

5 0 0 %

6 0 0 %

7 1 1 %

8 0 0 %

9 0 0 %

10 3 3 %

Fler än 10 10 12 %
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Tabell 7: Lämna gärna eventuella kommentarer nedan. 

6.2 Sammanfattning intervjustudier 

Enkätresultatet visade att samma personer som upprepat söker kontakt i en facebookgrupp skapad 

för att hitta nya vänner, inte är lika benägna att svara på andra gruppmedlemmars förfrågningar om 

att ta kontakt. Vad beror detta på? Nedan följer en sammanfattning av mina genomförda kvalitativa 

intervjustudier. Som nämnts ovan avser dessa intervjuer fungera som ett komplement till 

enkätstudien för att ge en bredare bild av sociala medier som verktyg för vänskapssökande i 

allmänhet. Intervjupersonerna som fick erbjudande om att vara anonyma, och också tog den 

möjligheten, omnämns nedan som Intervjuperson 1, Intervjuperson 2 och Intervjuperson 3. 

Intervjuperson 1 använder Facebook, Instagram och Twitter flera gånger per dag, men har aldrig 

sökt eller träffat nya vänner via sociala medier. Alla hennes vänskaper har uppståt i fysiska 

sammanhang offline, som i skolan, på jobbet eller via idrott. Att facebookgrupperna jag har studerat 

skulle fungera för att hitta nya vänner ställer hon sig ytterst tveksam till. Hon tror resultatet från 

enkätstudien beror på att det kan vara lättare att publicera ett inlägg där en söker vänner än att 

besvara ett inlägg där någon annan söker kontakt. Genom att publicera ett inlägg som inte riktar sig 

till någon specifik person lägger användaren över ansvaret om att ta direktkontakt till någon annan. 

Men lusten att ta kontakt med någon som inte efterfrågar just DIN vänskap, utan vems vänskap som 

”Väldigt många låtsas leta vänner men är ute efter någon att ha sex med. Ganska många bor för långt bort 
för att det ska vara möjligt att träffas offline. Ganska många verkar rädda för att lära känna nya människor 
och är avvisande även i vanliga samtal.” 

”Även om man får kontakt så leder det ingenstans. Vet att det finns kvinnor som träffat vänner i gruppen 
men som man är det omöjligt.” 

”Jag har varit medlem i ett halvår och inte träffat någon ny vän ännu :( tror tyvärr inte det bor många ur 
gruppen här där jag bor.” 

”Jag vill hitta nya vänner i gruppen men det är också skönt att se att andra också söker vänner. Att man inte 
är ensam.” 

"Jag skaffat vänner under utlandsvistelser i bland annat aupair grupper och andra resegrupper men inte i 
den här gruppen.” 
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helst, upplevs antagligen inte som särskilt lockande tror hon. Hon tror dessutom att den här typen av 

inlägg kan vara väldigt svåra att besvara för den som försöker.  

”Om någon skriver att Jag söker nya vänner och någon annan svarar Jag vill också ha en kompis. 

Vad ska de prata om sen? Det enda de har gemensamt är ju att de letar efter nya vänner. ” 

Hon tror också att vilken information som framkommer om personen som söker kontakt skulle vara 

helt avgörande för om hon valde att besvara ett inlägg eller inte. Exempelvis vilka intressen 

personen har, hur gammal den är och var den bor. Att kunna ses offline tycker intervjuperson 1 är 

avgörande för att lära känna en ny person. Även om hon inte träffat nya vänner via sociala medier 

har hon i omgångar använt sig av dejtingappar, vilket hon tror kan vara jämförbart med att söka nya 

vänner online. Hennes erfarenhet av nätdejting är att trots att hon skrivit med en person länge och 

det känns som det ”klickar” mellan dem, kan den känslan helt förändras när dem väl ses offline. 

Hon tror också att offlinemöten är avgörande för att kunna bygga ett förtroende mellan 2 personer. 

”Om vi bara pratar bakom en skärm, hur vet jag då att du är du?”. Ett sätt att lättare komma i 

kontakt med nya personer via facebookgrupper skulle vara att matchas utifrån andra parametrar än 

gemensamma vänner tror hon. Denna uppfattning om andra matchningsparametrar återkommer 

även hos de andra intervjupersonerna.  

Intervjuperson 2, som använder Facebook på daglig basis till att prata med sina befintliga vänner, 

har inte heller träffat nya vänner via Facebook. Han säger sig dock ha hittat 1 ny vän via nätet, men 

då via en dejtingapp. Han ställer sig, likt intervjuperson 1, skeptisk till att facebookgrupper med 

syftet att hinna nya vänner skulle fungera då utgångsläget för interaktionen blir helt fel, menar han. 

”En persons sociala kontakter fungerar som ett kvitto på att personen är en värdig vän. Det låter 

som att personer i de där grupperna mest är ensamma personer, utan kontaktnät. Det sänder fel 

signaler till de som vill hitta vänner, de kommer inte upplevas som attraktiva av varandra.” 

Intervjuperson 2 beskriver att hans vänskapsrelationer innebär att vännerna förstår varandra på ett 

djupare plan. De gillar samma saker, har samma specifika intressen och sin egen utpräglade humör. 

För honom är riktig vänskap vänner som lyfter varandra. Ingen skulle bli gladare om det gick bra 

för honom än hans närmaste vänner och vise versa menar han. Att söka nya vänner av anledningen 
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att en själv är i behov av nya vänner känns som ett ”100% egoistiskt skäl”. ”Varför skulle jag vilja 

vara del av den bekantskapen?” frågar han sig. ”Vad skulle jag få ut av den?”. 

Intervjuperson 2 tror att många använder dejtingappar i syftet att hitta sällskap och kanske även nya 

vänner, snarare än relationer. Att söka kontakt via dejtingappar ger personen ett alibi för att ses, att 

båda söker en partner, vilket är en mindre stigmatiserad gemensam faktor än att båda parter söka en 

nya vän. Personer skulle mycket väl kunna vara med i dessa facebookgrupper fastän de har massvis 

av vänner, men gruppernas namn gör att uppfattningen blir den motsatta. Det sociala stigmat i att 

sakna vänner gör också att personer inte vill umgås med personer som inte har några vänner, fastän 

en själv saknar vänner tror han. Precis som intervjuperson 1 tror han att andra typer av 

sökfunktioner eller matchningssystem på Facebook skulle kunna vara ett sätt för personer att lättare 

hitta varandra. 

”Jag är från Östermalm, och personer från Östermalm liknar ofta varandra eftersom vi har liknande 

bakgrunder. Jag dras ofta till dem personerna när jag hittar dem i sammanhang. Samma sak med 

yrken och intressen. Om man kunde matcha bakgrund OCH intressen, yrken och kanske även 

socioekonomiska förutsättningar, då tror jag man har ett vinnande koncept.” 

Intervjuperson 3 använder precis som de andra intervjupersonerna sociala medier och Facebook 

dagligen, men har heller aldrig träffat någon ny vän via Facebook eller facebookgrupper. Istället 

använder hon Facebook till att hålla kontakten med sina befintliga vänner. Hon tror att personer i 

facebookgrupperna som undersökts i enkätstudien inte tar kontakt med andra medlemmar som söker 

kontakt på grund av vad ett avvisande skulle innebära. 

”Om en person besvarar ett inlägg där någon söker en ny vän, i en grupp med specifikt syfte att hitta 

nya vänner, och där blir avvisad… Det skulle antagligen innebära en ordentlig smäll för personens 

självkänsla.” 

Precis som de andra intervjupersonerna är hon skeptiskt inställt till att använda facebookgrupper 

med syftet att hitta nya vänner som verktyg för att skaffa nya vänner. Hennes egna 

vänskapsrelationer grundar sig i någon typ av gemenskap, utbyte och förståelse menar hon och har 

uppstått i fysiskt sammanhang offline som på jobbet, i skolan eller via idrottsaktiviteter. Oavsett om 

det är en vänskapsrelation eller en kärleksrelation så söker hon alltid en personkemi hos motparten, 
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vilket hon dock absolut tror kan ske online. Hur vi formulerar och utrycker oss i skrift sänder ut 

många signaler om vilka vi är, men bara till en viss gräns. Egenskaper som kroppsspråk, tonfall och 

om personen kan hålla ögonkontakt faller bort i onlinekommunikation, vilket kan spela stor roll om 

relationen ska leva vidare offline. Hon föreslår också att flera sätt att söka matchande individer 

skulle kunna vara ett sätt att lättare hitta nya vänner via Facebook. 

7. Analys och diskussion  
I denna del analyseras och diskuteras resultatet av enkätstudien i relation till tidigare presenterad 

forskning, teorier och intervjustudier. Denna del behandlar även enkätstudien och intervjustudiernas 

urval och dess påverkan. 

7.1 Urvalets påverkan 
Syftet med min studie har varit att granska facebookgrupper med det specifika syftet att vara en 

grupp för medlemmarna att hitta nya sociala kontakter och vänner. Forskningen granskar därmed 

inte facebookgruppers generella funktion för att hitta nya sociala kontakter och vänner. 

Forskningsresultatet måste därför tolkas utifrån kontexten att personerna är med i 

facebookgrupperna i det specifika syftet att hitta nya vänner eller sociala kontakter. Uppenbara skäl 

till varför dessa medlemmarna söker nya sociala kontakter går inte att per automatik utläsa ur 

kontexten. 

Mina intervjupersoner bestod av tre personen vars ålder och kön var representativa för personerna 

som besvarade enkätstudien och använde Facebook dagligen. Ingen av intervjupersonerna är dock 

medlem i någon av grupperna som granskats. Analyser och tolkningar i intervjustudierna utgår ifrån 

intervjupersonens egna erfarenheter av att använda Facebook, facebookgrupper samt att ta kontakt 

via sociala medier. Hade intervjupersonerna varit personer ut facebookgrupperna som enkätstudien 

granskat, vilka själva vet varför de gått med i gruppen eller huruvida de tagit kontakt eller besvarat 

andra medlemmars kontaktförsök, finns möjligheten att intervjusvaren blivit annorlunda. 

7.2 Analys av forskningsresultat  
Enkätresultatet visar att 40% av deltagarna uppger att de publicerat fler än 10 inlägg och 24% att de 

publicerat 7-10 inlägg där de söker nya vänner eller social kontakt i gruppen. Samtidigt svarar 34% 
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att de aldrig svarat någon annan medlem i gruppen som sökt vänner eller social kontakt och 31% att 

de endast svarat en annan medlem som söker kontakt i gruppen 1-3 gånger. Gruppmedlemmarna är 

därmed synligt mer benägna att själva söka kontakt hos övriga medlemmar än att själva besvara 

andra medlemmar som söker kontakt. Detta trots att alla deltagare svarar att de vill träffa nya 

vänner i gruppen.  

Att facebookgrupperna väljer att benämna sig själva som ”Ärliga vänner söker nya vänner” eller 

”Hitta nya vänner”, samt i sina beskrivningar skriver att gruppen är en plats för att hitta nya vänner 

signalerar för visso tydligt gruppens syfte. Men benämningarna skapar också en inramning och 

kontext till det sociala sammanhanget som insinuerar att det här är en grupp där medlemmarna 

saknar vänner eller sociala kontakter. Goffman beskriver det som ”what is given and what is given 

off” (Boyd 2014:48). Samma sak gäller när en medlem skriver ett inlägg att hen söker nya vänner. 

Personen signalerar då samtidigt, medvetet eller omedvetet, att hen saknar vänner eller sociala 

kontakter. Att sakna ett socialt umgänge och att vara ensam är ett socialt stigma de flesta människor 

har svårt att identifiera sig själva med (Frame 2017). Det kan innebära att medlemmarna trots att de 

går med i gruppen och själva söker nya vänner, har svårt att identifiera sig och känna samhörighet 

med gruppen och övriga medlemmar. Detta stämmer även överens med den beskrivning Nevin 

(2017) ger kring social identitetsteori (SIT), där facebookinlägg som inte upplevs som 

identitetsigenkännande kommer upplevas som mindre intressanta och få mindre respons. En 

enkätdeltagare skrev som kommentar på fråga 10 i enkätstudien att ”Ganska många verkar rädda för 

att lära känna nya människor och är avvisande även i vanliga samtal.” Att medlemmarna har svårt 

att identifiera sig med gruppen och sammanhanget kan vara en förklaring till medlemmarnas 

avvisande beteendet och brist på respons. 

Att söka nya vänner av det Aristoteles (1993) kallar ”egoistiska skälet” att en själv saknar vänner är 

antagligen inte ett skäl som kommer att upplevas som attraktivt eller tilltalande av publiken. 

Tidigare forskning och teorier pekar på att vänskap grundar sig i identifikation. Att söka vänskap för 

att sedan finna identifikation innebär att börja i fel ände. Att använda facebookinlägg som riktar sig 

till hela gruppen av medlemmar istället för en specifik individ kan också vara en bidragande faktor 

till att medlemmarna så sällan bestämmer sig för att svara på inlägg där andra medlemmar söker 

kontakt. När personen som söker kontakt publicerar ett facebookinlägg lägger användaren samtidigt 

över ansvaret för att ta direktkontakt till någon annan. Facebookgruppens kontext samt att inläggen 

inte riktar sig till någon specifik person gör det svårt att avgöra om det finns något eget intresse eller 
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vinning i att ta kontakt (Boyd 2016, Mayer et al. 2016, McPherson, Smith-Lovin & Cook 2001, 

Zhang, Jiang och Carroll 2010). 

95% av enkätdeltagarna svarar att de stämmer helt eller delvis att de vill ha fler vänner att umgås 

med offline. 64% har vid minst 1 tillfälle haft kontakt med någon annan medlem ur gruppen online, 

men 62% svarar samtidigt att de aldrig haft kontakt offline med någon ur facebookgruppen. 

Majoriteten av medlemmarna får därmed kontakt online, men det leder för de allra flesta inte vidare 

till att personerna träffas offline. Detta resultat kan givetvis bero på många olika orsaker. En 

enkätdeltagare svarade i kommentarsfältet på fråga 10 att ”Även om man får kontakt så leder det 

ingenstans” medan en annan svarade ”/…/ tror tyvärr inte det bor många ur gruppen här där jag 

bor”. Den bristande mötena offline kan säkerligen grunda sig i både geografiska orsaker och 

facebookgruppen kontext som nämndes ovan. Intervjuperson 1 trodde att viljan att ses offline 

grundar sig i att ta reda på vem personen bakom skärmen är. ”Om vi bara pratar bakom en skärm, 

hur vet jag då att du är du?”, undrade hon. Samtidigt som människor genom aspekter som kontext 

och sammanhang avslöjar mer information om oss själva än vad vi alltid är medvetna om så kan vi 

också aktivt välja att dölja saker om oss själva bakom en dataskärm. Ledtrådar i form av tonläge, 

betoning, ögonkontakt och mycket mer som publiken använder sig av för att bilda sig en 

uppfattning om utövaren uteblir bakom skärmen. Aristoteles 1993 menar att vi inte kan hysa 

förtroende för någon förrän vi visat oss värda varandras vänskap och tillit. Det kan vara svårt att 

känna tillit till någon bakom en skärm och utan att känna att en litar på personen är det möjligt att 

fysiska möten uteblir (Dell 2016). 

Slutligen visar enkätens resultat att 100% av deltagarna svarar att det stämmer helt eller delvis att de 

är med i facebookgruppen för att skaffa nya vänner. 57% av dem svarar att de inte har hittat någon 

ny vän via facebookgruppen de är med i. 

8. Slutsatser 
Den här uppsatsen har haft för avsikt att besvara frågeställningen: Hur väl fungerar 

facebookgrupper med syftet att skapa nya sociala kontakter/vänner mellan medlemmarna? Det 

sammantagna forskningsresultatet av mina studier bekräftar till stor del tidigare forskning som 

pekar på svårigheterna med att ta och få kontakt med nya personer online. Enkätstudien visar tydligt 

att medlemmarna i facebookgrupperna som studerats är mer benägna att själva söka kontakt än att 
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ta kontakt med andra medlemmar som söker kontakt. Trots att medlemmarna söker nya vänner så 

finner de flesta inte vänskap via grupperna. 

Min studie visar att söka nya vänner i facebookgrupper ämnade för att hitta nya vänner, trots det 

tydliga syftet är oväntat komplicerat. Med bakgrund av mitt studieresultat och de tidigare 

forskningsstudier som redovisats i denna uppsats, står Facebook och Zuckerberg med sin nya vision 

inför en stor utmaning. Bara i de fem grupper som var del av min enkätstudie finns idag över 34.000 

medlemmar. Behovet av att träffa nya vänner bland Facebooks medlemmar tycks därför vara stort. 

Huruvida Facebook lyckas föra välden samman, eller om detta är en naiv förhoppning samtidigt 

som Facebook istället ökar de sociala klyftorna (som Boyd menar) återstår att se. Min uppfattning, 

och svaret på min frågeställning, är att så som facebookgrupperna ser ut och fungerar idag är det 

svårt att hitta nya sociala kontakter och vänner i de facebookgrupper som har syftet att skapa nya 

sociala kontakter och vänner.  

8.1 Förslag på framtida forskning 
Min forskningsstudie har riktat in sig specifikt på facebookgrupper med syftet att skapa nya sociala 

kontakter eller vänner. Som vidare utveckling av denna forskning skulle det vara av intresse att 

studera andra facebookgrupper där behovet av att ta kontakt skulle kunna vara stort, så som grupper 

för svenskar som flyttat utomlands, grupper för utbytesstudenter eller au pair-grupper. Att granska 

hur det fungerar att hitta nya vänner i facebookgrupper där kontexten ser annorlunda ut skulle 

kunna säga lite mer om var problematiken i att söka vänner i grupper ämnade för att hitta nya 

vänner ligger. Sådan forskning skulle exempelvis kunna visa om antalet personer som hittar nya 

vänner blir fler i facebookgrupper där medlemmar söker nya vänner i en annan kontext, eller om 

problematiken kan ligga i att använda just facebookgrupper som verktyg för att hitta nya vänner.  

Det skulle även vara intressant att studera de 12% av enkätdeltagarna som uppgav att de funnit fler 

än 10 vänner via facebookgruppen de är med i för att ta reda på vad som gjort att dessa medlemmar 

lyckats hitta nya vänner.  
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Bilagor 
Nedan följer bilder av exempel på facebookinlägg ur de olika granskade grupperna, fullständigt 

intervjuschema samt samtliga enkätfrågor med tillhörande tabeller med resultat av studien. 

Bilaga 1  
Nedan följer exempel på två  facebookinlägg hämtade ur två av de granskade facebookgrupperna. 

 

Exempel 2: 

 

Exempel 3: 

Bild 1: Exempel på facebookinlägg 

 
 

 

Bild 2: Exempel på facebookinlägg 
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Bilaga 2 
Nedan följer fullstängning intervjuschema som låg till grund för genomförda intervjustudier.  

Intervjuschema 

Efter att kort ha presenterat uppsatsens syfte, frågeställning, enkätstudie och resultatet av 
enkätstudien: 

Vad tänker du om enkätstudiens resultat?

Vad är din bild av att söka nya sociala kontakter via Facebook eller sociala medier över lag?

Vilken erfarenhet har du av att ta kontakt med nya människor via sociala nätverk och Facebook?

När har du hittat nya vänner i livet? I vilka sammanhang?

Vad vill du veta om en person innan du tar kontakt med hen?

Vilka parametrar tycker du är viktiga hos en person som du ska bli vän med? Vad söker du? Har dina 
vänner någonting gemensamt?

Vilka verktyg skulle kunna göra det lättare att ta kontakt med nya människor via facebookgrupper tror du?
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Bilaga 3 
Nedan följer fullständiga enkätfrågor med tillhörande tabeller och resultat från genomförda 

intervjustudier. Den första tabellen visar antal medlemmar ur varje facebookgrupp som besvarade 

enkäten. Enkätfrågorna redovisas från och med tabell kallad Enkätfråga nummer 1. 

Antal medlemmar ur varje facebookgrupp som besvarade enkäten (ej enkätfråga) 

Enkätfråga nummer 1: 

Antal medlemmar ur varje 
facebookgrupp som 
besvarade enkäten.

Antal svar Procent

Ensamma vänner (14.642) 32 37 %

Hitta nya vänner i Stockholm 
(227)

11 13 %

Ärliga vänner söker nya vänner 
(9.846)

17 20 %

Heja Livet - nya vänner (1.091) 8 9 %

Hitta nya vänner (8.217) 18 21 %

Jag tillhör ålderspannet: Antal svar Procent 

18-25 24 28 %

26-35 28 33 %

36-45 21 24 %

46-55 9 10 %

56-65 4 5 %

66- 0 0 %
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Enkätfråga nummer 2:

Enkätfråga nummer 3:

Enkätfråga nummer 4:

Jag har könsidentitet: Antal svar Procent

Kvinna 47 55 %

Man 39 45 %

Annan könsidentitet 0 0 %

Jag är med i 
facebookgruppen för att hitta 
nya vänner.

Antal svar Procent

Stämmer helt 61 71 %

Stämmer delvis 25 29 %

Stämmer dåligt 0 0 %

Stämmer inte alls 0 0 %

Jag vill ha fler vänner att 
umgås med offline (i det 
verkliga livet).

Antal svar Procent

Stämmer helt 53 62 %

Stämmer delvis 28 33 %

Stämmer dåligt 5 6 %

Stämmer inte alls 0 0 %
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Enkätfråga nummer 5:

Enkätfråga nummer 6:

Enkätfråga nummer 7:

Jag har publicerat så 
många inlägg i gruppen där 
jag söker nya vänner/social 
kontakt.

Antal svar Procent 

Fler än 10 34 40 %

7-10 21 24 %

4-6 13 15 %

1-3 5 6 %

Inga 13 15 %

Jag har svarat någon som 
sökt nya vänner/social 
kontakt i gruppen.

Antal svar Procent

Fler än 10 14 16 %

7-10 6 7 %

4-6 10 12 %

1-3 27 31 %

Inga 29 34 %

Jag har haft kontakt i ett 
privat forum online (ex. via 
privat chat eller mail) med så 
många medlemmar ur 
gruppen.

Antal svar Procent

Fler än 10 18 21 %

7-10 4 5 %

4-6 9 10 %

1-3 24 28 %

Inga 31 36 %
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Enkätfråga nummer 8:

Enkätfråga nummer 9:

Jag har träffat minst en (1) 
medlem ur gruppen offline (i 
verkligheten) i syfte att lära 
känna varandra.

Antal svar Procent

Fler än 10 13 15 %

7-10 2 2 %

4-6 5 6 %

1-3 13 15 %

Aldrig 53 62 %

Jag har via gruppen hittat så 
många personer som jag idag 
definierar som min vän.

Antal svar Procent

0 49 57 %

1 12 14 %

2 6 7 %

3 4 5 %

4 1 1 %

5 0 0 %

6 0 0 %

7 1 1 %

8 0 0 %

9 0 0 %

10 3 3 %

Fler än 10 10 12 %
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Enkätfråga nummer 10:

Lämna gärna eventuella kommentarer nedan. 

”Väldigt många låtsas leta vänner men är ute efter någon att ha sex med. Ganska många bor för 

långt bort för att det ska vara möjligt att träffas offline. Ganska många verkar rädda för att lära 

känna nya människor och är avvisande även i vanliga samtal.” 

”Även om man får kontakt så leder det ingenstans. Vet att det finns kvinnor som träffat vänner i 

gruppen men som man är det omöjligt.” 

”Jag har varit medlem i ett halvår och inte träffat någon ny vän ännu :( tror tyvärr inte det bor 

många ur gruppen här där jag bor.” 

”Jag vill hitta nya vänner i gruppen men det är också skönt att se att andra också söker vänner. Att 

man inte är ensam.” 

"Jag skaffat vänner under utlandsvistelser i bland annat aupair grupper och andra resegrupper men 

inte i den här gruppen.” 
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