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Förord	
 

Under de sista tre åren har målet varit en kandidatexamen i sociologi. Det har varit mycket 
arbete, men nu är det endast denna sista uppgift kvar. Kandidatuppsatsen inom sociologi. 
Arbetet med uppsatsen har varit otroligt lärorikt, utmanande, intressant och krävande, allt på 
samma gång. Vissa dagar har det varit riktigt tungt, andra dagar har det lossnat igen, men nu 
är slutresultatet här.  

Jag vill tacka min handledare Kerstin Arnesson för ovärderlig hjälp under arbetets gång, och 
även passa på att tacka de informanter som ställt upp för att göra den här uppsatsen möjlig. Ett 
sista tack till de viktigaste personerna i mitt liv, mamma, pappa och mina syskon. Tack för att 
ni har stått ut med mig! 

 
Karlskrona, maj 2013. 

Annie Hallström 
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Sammanfattning	
 

Författare:   Annie Hallström 

Titel:  Hatkärlek – Hur Facebook påverkar oss i vår vardag. 

Love – hate relationship – How Facebook influence us in our daily 
life.  

Handledare:   Kerstin Arnesson 

 

Facebook har öppnat upp för ett helt nytt sätt att kommunicera, och de flesta har en åsikt om 
det, om de använder sig av Facebook eller inte. Olika personer använder Facebook på olika 
sätt. Syftet med studien är att undersöka hur informanterna upplever att användandet av 
Facebook påverkar dem i deras vardag.  

För att uppnå syftet användes metoderna deltagande observation och kvalitativ intervju med 
sex Facebook - användare. Vid observationerna studeras vad informanterna faktiskt gör på 
Facebook, medan de i intervjuerna får möjlighet att berätta hur de själva påverkas av 
Facebook. 

Resultatet visar att informanterna hade någon form av hatkärlek till Facebook som gör att de 
både irriterade sig på det samtidigt som de inte kan hålla sig ifrån sidan, vilket är en av 
studiens viktigaste slutsatser. Informanterna genomskådar även vännernas positiva 
uppdateringar, vilket går att koppla till Goffmans teatermetafor och människors sätt att spela 
upp roller för sin publik. Ytterligare en slutsats är att de ser Facebook som ett bra sätt att hålla 
kontakt med vänner, men samtidigt kan de känna sig stressade över att de loggar in för ofta 
för att inte tappa kontrollen över nyhetsflödet.  

 
 
Nyckelord: Facebook, kommunikation, roller, hatkärlek, stress.  
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Abstract	
 

Författare:   Annie Hallström 

Titel:  Hatkärlek – Hur Facebook påverkar oss i vår vardag. 

Love – hate relationship – How Facebook influence us in our daily 
life.  

Handledare:   Kerstin Arnesson 

 

Facebook has opened up a brand new way to communicate. Most people have an opinion 
about it, whether they are using the service or not. Different people using Facebook in 
different ways. The aim with the study is to investigate how the informants are feeling, how 
the use of Facebook is affecting them in their daily lives.  

 
To conduct the study, active observations and qualitative interviews were used, with six 
Facebook users. The observations studied what informants were actually doing on Facebook, 
and in the interviews they got the chance to explain how Facebook influence them. 
 
The result shows that the informants had some kind of love – hate relationship to Facebook, 
they felt annoyed but at the same time they could not stay away from Facebook, which is one 
of the most important conclusions of the study. The informants saw through their friends 
positive updates, which can be connected to Goffman´s theatrical metaphor, and peoples way 
of playing different roles in front of their public. Another conclusion is that they see Facebook 
as a good way to keep in touch with friends, but at the same time they feel stressed because 
they are logging on too often, to not miss out on the flow of news. 

 

Keywords: Facebook, communication, roles, love – hate relationship, stress 
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1.	Inledning	
	
Människors sätt att kommunicera med varandra är något jag är fascinerad av, och med sociala 
medier kom ett helt nytt sätt till kommunikation. Min syster satt för en tid sedan och pratade 
med sin kompis om Facebook, och vem som är vän med vem där. I vår familj är det till största 
delen vi barn som använder Facebook regelbundet, för den äldre generationen är användandet 
mer sporadiskt. För min systers kompis var det helt annorlunda. Hon hade inte bara sina 
föräldrar som vänner på Facebook, utan även tidigare generationer.  

”Jag har min mormors mor som vän på Facebook.” (Julia, 13 år.) 
                                                                     

Med citatet vill jag visa att inget annat fenomen har lyckats förena så spridda ålderskategorier 
som just Facebook. Det är inte ovanligt att barn är vänner med sina föräldrar, eller att de allra 
yngsta användarna är barnbarn till de äldsta. Facebook är ett unikt forum som har samlat så 
många som fyra generationer, vilket tyder på att Facebook verkligen har slagit igenom och 
fått nästan hela Sveriges befolkning som medlemmar. Varje dag publiceras det 
statusuppdateringar, bilder och kommentarer som gör att människor får en helt annan inblick i 
grannens, skolkompisens eller arbetskamratens privatliv än vad som var möjligt för bara tio år 
sedan.  

När jag växte upp tog jag sociala medier och Internet för givet, och i och med Facebook 
bildades ett helt nytt sätt att kommunicera, vilket är en bakomliggande orsak till valet att 
studera Facebook närmare. När jag var barn i början på 90-talet ringde jag till bästa 
kompisens telefonnummer och frågade hennes föräldrar om hon var hemma. Barn idag 
avhandlar sina ärenden direkt på Facebook, utan att föräldrarna har en inblick i vad de 
bestämmer. Facebook har på många sätt ersatt telefonen även för vuxna människor. Samtidigt 
har Facebook bidragit till att föräldrarna kan vara vänner med sina barn och hålla koll på dem, 
en möjlighet som skapar dilemman för många tonårsföräldrar. En fråga som aktualiseras för 
många föräldrar är hur mycket insyn en förälder ska ha sitt barns eller tonårings liv.  

Facebook fick sitt stora genombrott 2006, jag blev medlem först 2009. Innan dess var jag 
medlem på ungdomssidan Lunarstorm, som på många sett kan ses som en svensk föregångare 
till Facebook. Mitt medlemskap där startade som en del av svenskundervisningen i årskurs 
sju, där vi hade som uppgift att en gång i veckan skriva dagboksinlägg på siten.  

Min egen aktivitet på Facebook är begränsad, jag läser och tar in vad andra skriver, men 
skriver sällan något själv. Jag är förundrad över hur en del människor kan hitta någonting att 
skriva om flera gånger varje dag. Vad är det som driver dem till att ständigt ”pumpa ut” sitt 
liv till allmän beskådan? Hur tas deras uppdateringar emot av vänner och bekanta? Jag 
engagerar mig i de personer som jag har någon form av relation till i verkliga livet, men med 
övriga skumläser jag bara igenom lite snabbt vad de skriver. Personer som ofta skriver långa 
inlägg om saker jag inte är intresserad av blockerar jag från min vägg. På så sätt ”slipper” jag 
läsa deras långrandiga uppdateringar.  
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Strax innan arbetet med uppsatsen skulle börja hörde jag ett inslag på Nyheterna om en studie 
gjord vid Göteborgs universitet som behandlade Facebook i relation till psykisk ohälsa. Då 
jag som sagt även tidigare varit intresserad av sociala medier, människors 
kommunikationssätt och hur sociala medier har påverkat detta, fann jag ämnet så pass 
intressant att jag ville fördjupa mig i det vid den kommande kandidatuppsatsen. Den aktuella 
studien ligger som grund för avsnittet om tidigare forskning.  Kan vi låta bli att bli påverkade 
av andras liv och andras statusuppdateringar? 

2. Bakgrund 

 
I kommande avsnitt beskrivs en bakomliggande bild av internetanvändning, sociala medier 
och Facebook. Det kommer också ges en förklaring på ord och termer som ofta förekommer 
på Facebook, och därmed också har relevans för förståelsen för det fortsatta arbetet. Orden 
och termerna är vanligt förekommande i sammanhanget, och nämns även vid flertalet 
tillfällen under resultatredovisningen.  
 

2.1. Internetanvändning 

Findahl tar i rapporten ”Svenskarna och Internet”, upp att de senaste sjutton åren har 
svenskarnas tillgång till Internet ökat för varje år, från bara 2 % 1995 till 89 % 2012. 
Användandet har börjat plana ut och den ökar inte längre i åldrarna över arton år. Det syns 
dock fortfarande en ökning gällande användningsområdet på Internet, det är fler som 
använder sig av Internet i större utsträckning idag. Det dagliga användandet ökar för varje år, 
utom för de allra äldsta. Den största ökningen återfinns bland barn i åldrarna nio till elva år. 
Dessutom ses en ökning gällande de allra yngsta. Hälften av treåringarna och 40 % av 
tvååringarna ägnade sig åt Internet 2012. 1,2 miljoner svenskar har valt att inte gå med i 
Facebook, det är mestadels personer över 45 år.1 

Att skriva och skicka e-post är fortfarande den aktivitet som flest personer ägnar sig åt. 
Sociala nätverk, att söka efter nyheter och lyssna på musik är andra aktiviteter som används. 
Den nya tekniken med surfplattor och smarta telefoner har ökat på användandet, särskilt bland 
barn och ungdomar. Det behövs inte en dator idag för att ha tillgång till nätet, det kan räcka 
med mobiltelefonen. Sociala medier, framför allt Facebook, är en annan aktivitet på nätet som 
många använder sig av, och har också varit den aktivitet på nätet som stått för den största 
ökningen av användare. Ungefär 10 % av befolkningen i Sverige har blivit medlemmar varje 
år, men medlemsökningen var något mindre mellan 2010 och 2011. Bara bland de allra 
yngsta, de mellan sju och tolv år, har det skett en liten ökning. Alla medlemmar använder inte 
sin Facebook till att själva dela med sig av sitt liv. Hela 31 % uppger att de aldrig skriver en 

                                                            
1 Findahl, Olle. Svenskarna och Internet. (2012).  se. Internetstatistik. Stockholm. s. 8.  
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statusuppdatering. De allra yngsta medlemmarna är de som flitigast skriver på Facebook, 
hälften av tonåringarna uppger att de skriver ett par statusuppdateringar i veckan.2 

 
2.2. Sociala medier 

Under den senaste tioårsperioden har sociala medier som Facebook, Twitter och olika bloggar 
ökat i Sverige. Sociala medier beskrivs som aktiviteter som kombinerar teknologi, social 
interaktion och användargenererat innehåll. Det kan ta sig uttryck i Internetforum, bloggar, 
wikier, poddradio och artikelkommentarer och termen används ofta som beskrivning för 
sådana tjänster.3  

Sociala medier är ett samlingsbegrepp för många olika webbplatser och tjänster på Internet, 
och kan också beskrivas som mötesplatser där användarna kan bygga upp sitt eget innehåll, 
skapa kontakter och bilda nätverk med andra. De allra flesta sociala medier kräver 
medlemskap och inloggning för att kunna ta del av innehållet. Umgänget i sociala medier 
grundas på möjligheten att kunna söka upp och lägga till nya vänner till sitt kontaktnät.4 

Under början av 2000-talet samlades svenska ungdomar på stora så kallade communities, eller 
sociala medier, som Lunarstorm, Playahead, Apberget och Bilddagboken. Gemensamt för 
dessa var att genomsnittsåldern för medlemmarna var relativt låg. Då Facebook på allvar slog 
igenom blev det ett community som även riktade sig till vuxna, och därmed fångade upp 
större delar av befolkningen. Därmed har Facebook idag ett brett ålderspann på sina 
medlemmar, som vi också kunde konstatera i inledningscitatet.5 

 
2.3. Facebook 

Facebook är den del av fenomenet sociala medier som är mest utspridd, både geografiskt och 
över olika generationer. Därför kommer det vara enbart Facebook som ligger till grund för 
den här undersökningen. 

Facebook grundades 2004 av Mark Zuckerberg, och var egentligen tänkt att användas av 
universitetsstudenter på Harvard. År 2006 öppnades Facebook upp för allmänheten, sen dess 
har medlemmarna bara blivit fler och fler. Dock är det en åldersgräns på tretton år för att få 
vara medlem. Trettonårsgränsen går att komma förbi, många under tretton är medlemmar 
genom att ange falsk ålder. Enligt Facebook har de mer än 500 miljoner användare världen 
över.6 
       
Hur människor väljer att använda tjänsten beror också på hur stor vänkrets personerna har på 

                                                            
2 Findahl. (2012). s. 14. 
3 http://www.socialamedier.se/vad‐ar‐sociala‐medier/ Hämtad 2013‐03‐19 
4 http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kollakallan/sociala_medier/fakta/fakta‐1.151882 2013‐04‐
12 
5 http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kollakallan/sociala_medier/fakta/facebook‐1.151969 
Hämtad 2013‐04‐19 
6 http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=292&Facebook_identitet Hämtad 2013‐02‐14 
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Facebook. En del är strikta och är bara vän med personer de har en nära relation med i 
verkliga livet, andra blir vän med allt från gamla barndomskamrater till bekantas bekanta. 
Sättet att använda sig av tjänsten skiljer sig också åt från person till person, en del skriver 
mycket själva, andra läser enbart det andra skriver.   

Nedan följer en förklaring för de ord som oftast förekommer vid användandet av Facebook.  

Att statusuppdatera 

Att statusuppdatera betyder att en person skriver ner sina tankar, vad han eller hon gör, vad 
som är personens åsikt om en viss händelse eller hur personen mår just för tillfället. 
Medlemmar kan också lägga ut bilder, filmer och annan information som han eller hon önskar 
dela med sina vänner.7 

 Adda 

Adda innebär att söka upp och lägga till en person på sin vänlista. Om någon annan skickar en 
vänförfrågan kan medlemmen välja att acceptera denna eller avböja.8 

Kommentera och ”gilla” 

En av de viktigaste delarna med användandet av Facebook är att kommentera och ”gilla” vad 
andra har skrivit. Att kommentera betyder att skriva sin åsikt om det statusen handlar om 
under sin väns uppdatering. Ifall personen inte vill kommentera något specifikt, utan mer visa 
sin uppskattning går det att trycka ”gilla” istället.9 

Skicka PM 

Ifall en medlem vill kontakta en vän utan att alla andra på den personens kontaktlista ser 
meddelandet, går det att skicka ett PM. Det innebär ett privat meddelande som hamnar i 
mottagarens inkorg, och som endast är tillgänglig mellan avsändare och mottagare. Det är mer 
som ett vanligt E-postmeddelande.10  

Att ”tagga” 

En användare kan ”tagga” en annan person, antingen i en status eller på en bild där personen 
är med. Det finns alltid möjlighet för den ”taggade” personen att ta bort sig själv från bilden 
eller aktiviteten.11  

Att blogga 

                                                            
7 http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kollakallan/sociala_medier/fakta/facebook‐1.151969 
Hämtad 2013‐04‐19 
8 http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kollakallan/sociala_medier/fakta/facebook‐1.151969 
Hämtad 2013‐04‐19 
9 http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kollakallan/sociala_medier/fakta/facebook‐1.151969 
Hämtad 2013‐04‐19 
10 http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kollakallan/sociala_medier/fakta/facebook‐1.151969 
Hämtad 2013‐04‐19 
11 Författarens definition.  
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En blogg betyder i folkmun en dagbok online, där det finns möjlighet till kommunikation via 
kommentarfältet mellan läsare och författare.12 

Spel och fan-page  

Det finns också möjlighet att spela olika spel via Facebook. Det är inte alla medlemmar som 
gör det, men flertalet är engagerade i minst ett spel. Det finns också grupper som 
medlemmarna kan gå med, relaterade till intressen och åsikter. Det kan exempelvis gälla ett 
visst band eller ett visst lag.13 

Instagram 

Sedan våren 2012 ligger också fototjänsten Instagram under Facebooks regi. Genom att ladda 
ner Instagrams app till sin Iphone eller Android kan användarna dela sina bilder direkt från 
mobiltelefonen till sin bekantskapskrets. Tjänsten blev snabbt otroligt populär, och genom att 
köpa upp den säkrade Facebook sin storhet inom området sociala medier, då de båda stora 
”jättarna” hamnade under samma ägare. Det går att länka sina Instagram-bilder direkt till sin 
profil på Facebook, så att även vänner utan Instagram kan se dem.14 

3.	Problemformulering	och	syfte	
	
Det finns många fördelar med Facebook. Sociala medier i stort, och Facebook i synnerhet, ger 
oss en möjlighet till kommunikation som tidigare inte var möjlig. I relation till ett 
telefonsamtal är Facebook mer individanpassat, då alla använder tjänsten när de själva vill, 
och kan ta kontakt med sina vänner när det passar dem. Men självklart finns det också 
nackdelar med att använda Facebook. I studien ”Sweden’s largest Facebook study” från 2012 
framkommer att användande av Facebook kan leda till psykisk ohälsa, och att personer som 
ofta använder Facebook mår sämre och har sämre självkänsla än personer som inte använder 
sig av tjänsten. Personer som ofta använder Facebook kan utveckla ett beroende, som gör att 
de ”måste” logga in på Facebook flera gånger varje dag, de kan känna att de inte hänger med i 
nyhetsflödet annars. Facebook – användandet blir istället en stressfaktor.15 

Det som är så intressant med Facebook är att det erbjuder en möjlighet för människor att 
fortsätta hålla kontakt med personer som en gång i tiden varit viktiga i deras liv. Eftersom det 
är så många som använder sig av tjänsten är det möjligt att återuppta kontakten med flertalet 
personer som sedan länge försvunnit ut ur bekantskapskretsen. Då många flyttar på sig idag 
på grund av jobb eller andra orsaker, kan Facebook också vara ett sätt att uppdatera vänner 
och familj på hemmaplan om vad som händer i livet. Studien ”Mirror, Mirror on my 

                                                            
12 http://borjablogga.se/vad‐ar‐en‐blogg/ Hämtad 2013‐05‐19 
13 http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kollakallan/sociala_medier/fakta/facebook‐1.151969 
Hämtad 2013‐04‐19 
14 http://www.mobil.se/nyheter/darfor‐koper‐facebook‐instagram‐1.504833.html Hämtad 2013‐04‐19 
15 Denti, Leif et.al. Sweden’s largest Facebook study. University of Gothenburg. Göteborg. 
Författarens översättning av studien kommer hädanefter att användas, Sveriges största Facebook studie. 
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Facebook Wall: Effects of Exposure to Facebook on Self-Esteem” visar på flera positiva 
effekter med användandet av Facebook, där ett ökat användande kan leda till att självkänslan 
höjs.16 

Syftet med uppsatsen är således att undersöka hur informanterna upplever att användandet av 
Facebook har påverkat dem i vardagen.   

Det som ligger till grund för uppsatsen är hur individen påverkas av de statusuppdateringar 
som vänner och bekanta förmedlar via Facebook. Genom att mestadels dela det som är bra 
och positivt i livet med vännerna på Facebook, kan andras liv se lyckligare ut än ens eget, 
utan att så behöver vara fallet.  

4.	Disposition	
	
Uppsatsen disponeras på följande vis: Avsnitt 1 – 3 innehåller inledning, bakgrund och 
problemområde, samt syfte och problemformulering. Avsnitt 5 berör tidigare forskning, där 
tre olika forskningsprojekt tas med. Dessa är Sveriges största Facebook – studie som tar upp 
negativa aspekter med Facebook och Spegel, spegel, som tar upp mer positiva saker med 
Facebook. Forskningen Som en drog ses mer som ett komplement till de övriga. Metodvalet 
analyseras och bearbetas i avsnitt 6, där belyses kvalitativ metod, hermeneutik, deltagande 
observation, kvalitativ intervju, samt hur materialet har analyserats och styrkor och svagheter 
med metoden. I avsnitt 7 beskrivs teoridelen, där innehållet är en beskrivning av Erving 
Goffmans rollteori och teatermetafor. Enligt Goffman använder människor sig av olika roller 
för olika tillfällen i livet, och försöker också ofta att spela upp en positivare roll av sig själv än 
vad som verkligheten gör gällande. Avsnitt 8 berör det resultat som framkommit genom 
deltagande observationer och kvalitativa intervjuer. I avsnitt 9, som är analys, relateras 
empirin till studiens teorier och tidigare forskning. Avsnitt 10 är en diskussion, där det görs en 
sista analys, kritik till studien, förslag på fortsatt forskning och där det också dras slutsatser.   

5.	Tidigare	forskning	
	
Sociala medier och Facebook har fått sitt stora genombrott under 2000-talet, för bara ett tiotal 
år sen fanns inte Facebook och det var få människor som var medlemmar på liknande sidor. 
Att ämnet är relativt nytt märks framför allt på att det material som hittats har publicerats 
under de sista åren, inget av det jag har hittat är publicerat före 2010. De två avhandlingar 
som ligger till grund för studien är ”Sweden’s largest Facebook study” från 2012 och ”Mirror, 
Mirror on my Facebook Wall: Effects of Exposure to Facebook on Self-Esteem” från 2011. 
Den första behandlar den negativa påverkan Facebook har på användarna, medan den senare 
tar upp det som är positivt med att använda Facebook. Den tredje studien, ”Like a drug? Is 
Excessive Online Communication a separate form of Internet Addiction” från 2011, behandlar 
                                                            
16 Gonzales, Amy L. & Hancock, Jeffrey T. Mirror, Mirror on my Facebook Wall: Effects of Exposure to Facebook 
on Self‐Esteem. Cyberpsychology, Behavior, and social networking. Volume 14, Number 1‐2, 2011. 
Författarens översättning av studien kommer hädanefter att användas, Spegel, spegel. 
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även den Facebook i relation till psykisk ohälsa. Den har dock mer fokus på de som skriver 
och det identitetsskapande de gör via Facebook. Då detta inte är uppsatsens egentliga område 
ses avhandlingen mer som ett komplement till de övriga två, och får därmed inte samma 
utrymme i texten.  
 
5.1. Facebook kontra psykisk ohälsa 

I takt med att användandet av sociala medier har ökat, så har också människors sätt att 
kommunicera med varandra förändrats. Det finns ett flertal olika sociala medier, men 
Facebook är den som har flest aktiva medlemmar. Facebook har 845 miljoner användare i 
världen. I Sverige är hälften av befolkningen medlemmar på Facebook, vilket är drygt 4,5 
miljoner människor.17  

Studien har två syften där det första var att undersöka vilka användningsområden svenska 
Facebookanvändare anser att Facebook har, vad de väljer att publicera och vad som är den 
bakomliggande orsaken till att publicera en status. Det andra syftet var att undersöka huruvida 
Facebook har en negativ påverkan på sina användares psykiska välmående, om ett aktivt 
användande av mediet kan leda till dålig självkänsla och en dålig självbild.18   

Undersökningen har genomförts via en webb - baserad enkätundersökning där totalt 1000 
personer i åldrarna 14 till 73 år har deltagit. Samtliga deltagare bor i Sverige och 
undersökningstiden var mellan juni och september 2011.19 

Resultatet visar att drygt 85 % av deltagarna använder Facebook varje dag, och de allra flesta 
loggar in vanemässigt varje gång de startar datorn. Ifall de inte skulle få möjligheten att logga 
in som de brukar anser deltagarna att de skulle få svårt att hänga med i nyhetsflödet, och en 
fjärdedel ansåg att de skulle må direkt dåligt om de inte hade tillgång till Facebook. I 
genomsnitt är svenska kvinnor aktiva 81 minuter/dag och män 64 minuter/dag, 36 % av 
kvinnorna lägger över hälften av sin uppkopplade tid på Facebook.20 

Det framkommer ett mönster gällande att lågutbildade och låginkomsttagare ägnar mer tid åt 
Facebook än de som har högre utbildningar. Ett annat mönster är att de personer som ägnar 
mest tid åt Facebook är de som mår sämst. De yngsta användarna, framför allt tonåringar och 
unga vuxna, använder sig oftare av Facebook än vad äldre personer gör. Facebook används 
generellt till att underhålla sociala relationer, som exempelvis att hålla kontakt med personer 
som deltagarna kanske inte träffar så ofta. Befintliga relationer står i fokus, mer än att skapa 
nya vänskapsrelationer. Facebook har blivit ett nytt sätt att hålla kontakten med sina vänner, 
även de som flyttat, istället för fikastunder, telefonsamtal och mejlkontakt.21 

Det som användarna delar mest med sina vänner är stora händelser och positiva företeelser i 
deras liv. Endast 38 % uppger att de även delar det som är mer negativt på sin status. Män 

                                                            
17 Denti et.al. s. 8.  
18 Denti et.al. s. 8‐9.  
19 Denti et.al. s. 8‐9.  
20 Denti et.al. s. 15‐23. 
21 Denti et.al. s. 15‐23.  
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skriver enligt Denti et. al. oftare än kvinnor statusar och kommenterar det andra skriver för att 
provocera sin omgivning. Knappt 70 % uppger att de tycker om att titta på andras bilder, och 
25 % brukar besöka profiler tillhörande personer de egentligen inte känner, eller vänners 
vänner.22 

Studien visade att kvinnor som ofta använde sig av Facebook mådde sämre och också var 
mindre nöjda med sina egna liv. Det var ett fenomen som inte alls var lika tydligt bland 
männen. Slutsatsen i studien är att detta förmodligen är konsekvensen av att användare på 
Facebook väljer att presentera sin mest fördelaktiga sida och mestadels sprider positiva 
nyheter om sig själva. Vid en jämförelse med andras liv kan det ge bilden av att det egna livet 
inte är lika händelserikt och lyckligt som alla andras, vilket i sin tur leder till ett missnöje mot 
den egna situationen.23 

5.2. Facebook påverkar självkänslan positivt 

Till skillnad från det tidigare forskningsresultatet finns det forskning som tyder på att 
Facebook istället är bra för självkänslan, vilket Gonzales och Hancock fokuserar på ämnet i 
sin avhandling ”Spegel, spegel”. Istället för att Facebook endast leder till dålig självkänsla 
och nedvärdering av det egna livet, så kan det istället bidra till positiv feedback från vänner, 
och leda till ett högre självförtroende och en högre självkänsla. Facebook kan hjälpa personer 
att bli ”mittpunkt” i deras eget liv, genom att de sätter sig själva i fokus varje gång de 
publicerar en statusuppdatering eller lägger upp en bild.24 

Det görs en jämförelse mellan att använda Facebook, och att titta sig själv i spegeln, och vilka 
effekter detta får för självkänslan. En person som tittar sig i spegeln tvingas konfronteras med 
den bild han eller hon tror att andra ser, vilket kan leda till en negativ självkänsla. Många tror 
att Facebook – användande har samma effekt, men i studien framkommer att det är precis 
tvärtom. På Facebook har personerna själva möjligheten att välja vad de vill publicera och 
dela med sina vänner, och vad de vill hålla för sig själva. Det är därför nästan uteslutande bara 
de positiva delarna som kommer fram via Facebook, vilket kan medföra en bättre självbild för 
individerna. Personen framstår som ”duktig” och ”bra” på Facebook, alltså måste han eller 
hon vara det även i verkligheten. Om de istället tittar i spegeln är det lätt att endast fokusera 
på allting i livet som de inte är nöjda med, och vara övertygade om att det är just de sakerna 
som alla andra kommer lägga märke till.25 
 
Totalt ingick 63 studenter från ett stort universitet i nordöstra USA i undersökningen, 16 män 
och 47 kvinnor. Deltagarna fick, efter att ha loggat in på sin Facebook och varit på sidan i tre 
minuter, svara på frågor i en enkätundersökning medan de hade sin profil på Facebook 
framme på datorn. Andra deltagare fick göra samma sak, med den skillnaden att de istället för 

                                                            
22 Denti et.al. s. 15‐23.  
23 Denti et.al. s. 15‐23.  
24 Gonzales & Hancock.  
25 Gonzales & Hancock.  
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att vara inloggade på Facebook fick titta på sin egen spegelbild medan de svarade på 
frågorna.26 
 
Resultatet som framkommer i studien visar att de personer som fick använda sig av sin egen 
Facebook-sida istället för att titta på sin spegelbild hade en högre självkänsla sett till de svar 
de angav i undersökningen. Facebook och sociala medier kan leda till att självkänslan snarare 
höjs än sänks. Genom att Facebook – användare i stor utsträckning väljer att endast dela 
positiva livshändelser med sina vänner, så kan deras liv ses som roligare och mer lyckat än 
vad det egentligen är. Likadant med de bilder av sig själva som användarna väljer att 
publicera. Att välja ut en bild på sig själv att publicera på nätet brukar oftast sluta med att det 
blir en bild som personen är nöjd med, där personen framställs från absolut bästa sida. När vi 
istället tittar oss i spegeln kan det vara från den mest ofördelaktiga sidan, vilket kan sänka 
personens självbild istället.27 
 
5.3. ”Som en drog.”.28 

Krämer, Brand, och Pawlikowski. et.al tar i artikeln ”Som en drog” från 2011 upp Facebook i 
relation till psykisk ohälsa, vilket kan ses som ett komplement till Dentis resonemang. Online-
kommunikation, som författarna väljer att kalla det, kan skapa ett beroende och kan också få 
användarna att må dåligt. Förutom ett rent beroende så kan det medföra stress och ångest, 
över att inte hinna med lika mycket aktiviteter och ”lika roliga saker” som sina vänner. Hur 
reagerar personer som gjort sig beroende av Facebook när de inte har tillgång till tjänsten? 
Blir deras sätt att kommunicera så beroende av sociala medier att de inte längre kan ta kontakt 
med sin omgivning på andra sätt?29 
 
Metoden som använts i undersökningen är en surveyundersökning. Frågeställningarna som 
utgjorde grunden i undersökningen var ifall deltagarna ansåg att de hade ägnat mer tid åt att 
kommunicera med sina vänner online än i verkliga livet, och om de någon gång känt ångest 
över hur tråkigt, tomt och händelsefattigt deras liv skulle vara utan sociala medier.30 

Som vi kunde se i inledningen av stycket handlar avhandlingen mestadels om 
identitetsskapande via Facebook och hur användarna själva använder Facebook för att kunna 
skapa sig en identitet. Då det inte är utgångspunkt för just den här studien ses forskningen 
mest som ett komplement till de övriga två, och därför går jag heller inte djupare in i den.  

                                                            
26Gonzales & Hancock.  
27Gonzales & Hancock.  
28 Författarens översättning. 
29 Krämer, Nicole., Brand, Matthias. och Pawlikowski, Mirko. Et.al.”Like a Drug”? Is Excessive Online 
Communication a separate form of Internet Addiction. Technische Universität. Berlin. s. 2.  
30 Krämer, Brand och Pawlikowski et.al. s. 10‐11.  
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6.	Metod	
	
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur informanterna upplever att användandet av 
Facebook påverkar dem i deras vardag. Det som ligger till grund för uppsatsen är hur 
individen påverkas av de statusuppdateringar som vänner och bekanta ständigt förmedlar via 
Facebook. 

Mitt val föll på att göra en kvalitativ undersökning med hjälp av deltagande observation och 
kvalitativ intervju, eftersom det jag ville undersöka är informanternas tankar och erfarenheter 
där kvalitativ metod är bäst lämplig.  

Avsnittet inleds med en beskrivning av kvalitativ metod, följt av hermeneutiken. Därefter 
beskrivs de två valda metoderna, kvalitativ intervju och deltagande observation. Metoderna 
har valts för att kunna observera hur personerna verkligen reagerar när de använder sig av 
Facebook, och sedan kunna få en mer nyanserad bild genom de kvalitativa intervjuerna. 
Avsnittet fortsätter med en beskrivning av urvalet, där studiens informanter valts ut för att ge 
en bred bild av Facebook – användandet då en del är flitiga användare medan andra sällan 
skriver någonting själva. De etiska ställningstaganden som är relevanta för studien beskrivs 
också. Därefter följer validitet, sedan de valda metodernas styrkor och svagheter och slutligen 
analys av kvalitativt insamlad data. Efter varje rubrik följer en metoddiskussion, där metodens 
relevans för genomförd undersökning diskuteras.  

6.1. Kvalitativ metod 

När syftet med undersökningen är att belysa hur informanterna upplever att användandet av 
Facebook påverkar dem i deras vardag så var valet att göra en kvalitativ undersökning given. 
Det är informanternas tankar och åsikter som är intressanta för att kunna besvara syftet, vilket 
hade varit svårare att få svar på vid en kvantitativ undersökning. Exempelvis enkäter skulle 
inte ge samma möjlighet att få uttömmande svar från informanterna.  

Kvalitet handlar enligt Widerberg om karaktären eller egenskaperna hos någonting, till 
skillnad från kvantitet som rör den mängd som gäller för dessa karaktärsdrag eller egenskaper. 
Kvalitativ forskning syftar till att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper, och söker 
efter fenomenets innebörd eller mening. Vanliga frågor i en kvalitativ forskning är ”vad 
betyder det?” och ”vad handlar det om?” Bland de mest använda metoderna inom kvalitativ 
forskning finns observationer och intervjuer, men också text- och bildanalyser.31 

Hartman för ett resonemang som liknar Widerbergs, då han tar upp att kvalitativ metod 
betyder att forskaren är intresserad av hur något är beskaffat, alltså vilken natur eller vilka 
egenskaper något har. Alla människor har en livsvärld, som styr deras mening och situation. 
Tanken är att det är livsvärlden som bestämmer olika människors natur och gör dem till de 
människor de är. Det leder till att kvalitativa undersökningar karakteriseras av att forskaren 
söker nå förståelse för en individs eller en grupp människors livsvärld. Kvalitativa 

                                                            
31 Widerberg, Karin. Kvalitativ forskning i praktiken. (2002). Studentlitteratur AB. Lund. s. 15‐18. 
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undersökningar söker svar på den livsvärld människor har, hur de ser på sig själva och på sin 
relation till omvärlden. Det som söks är förståelse för hur människor upplever sin situation.32 

Även Olsson talar om livsvärld och menar att varje individ har en egen livsvärld som är 
specifik för just den personen. Det gör att den personens åsikt om en företeelse kan skilja sig 
markant från andras åsikt om samma företeelse, vilket betyder att personernas olika 
erfarenheter och livsvärldar gör att de kanske inte ser på fenomenet på samma sätt, och 
därmed heller inte får samma uppfattning om det.33 

Vid beskrivning av kvalitativ metod tillför Nylén att metoden innebär att bedriva forskning i 
en naturlig miljö där forskaren spelar en avgörande roll för forskningsresultatet, samt att 
forskningen oftast drivs av en tolkande ambition. Med naturlig miljö avses miljöer som inte är 
konstlade laboratoriemiljöer.34 

Likt det resonemang som ovanstående författare för så handlar studien om den innebörd 
användandet av Facebook får för informanterna. Det viktiga är att nå en förståelse för 
fenomenet och hur personerna upplever det. Olssons resonemang om olika livsvärldar är 
applicerbart på studien, då olika användare kan se på Facebook på olika sätt, beroende på 
deras egna erfarenheter och livsvärldar. 

Inom samhällsvetenskapliga ämnen har tolkningens betydelse varit det viktiga inom 
vetenskapsteorin. Enligt Widerberg betyder hermeneutik att tolka, översätta, förtydliga, 
klargöra och utsäga. Termen anses komma från Hermes, som var gudarnas sändebud och 
skulle översätta och förmedla gudarnas budskap till människorna. Grundläggande antaganden 
inom hermeneutiken är att mening skapas, framträder och kan bara förstås i ett sammanhang, 
alla delarna är i tolkning och förståelse beroende av helheten och tvärtom, det krävs någon typ 
av förförståelse för att förstå, exempelvis en teori eller en referensram och varje tolkning 
föregås av vissa förväntningar eller förutfattade meningar. Viktigt är att forskaren klargör 
vilken förförståelse och vilka förutsättningar han eller hon hade med sig in i 
forskningsprocessen. Det gör kunskapen nyanserad och lättare att värdera, och också att den 
blir mer tillförlitlig.35 

I likhet med Widerberg anser Hartman att hermeneutiken är läran om hur det går till att förstå 
hur människor föreställer sig världen, vilken mening de tillskriver olika företeelser i världen. 
Detta sker genom tolkning, och hermeneutiken kan således beskrivas som hur det går till när 
vi förstår en annan människa och gör den personens tänkande till vårt eget. Processen kan 
också kallas den hermeneutiska cirkeln, som är den process som rör sig från delar till 
helhetsuppfattningar.36 

                                                            
32 Hartman, Jan. Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori. (1998, 2004). Studentlitteratur AB. 
Lund. s. 272‐274. 
33 Olsson, Tobias. Medievardagen: en introduktion till kvalitativa studier. (2008). Gleerup. Malmö. 
34 Nylén, Ulrica. Att presentera kvalitativa data. Framställningsstrategier för empiriredovisning. (2005). Liber 
AB. Malmö. s. 10‐13. 
35  Widerberg. (2002). s. 25‐27. 
36 Hartman. (1998, 2004). s. 274‐276. 
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Då det var informanternas åsikter och värderingar som var det intressanta i studien lämpade 
sig kvalitativ metod bäst. Jag tror inte jag hade haft samma möjlighet till ett samma resultat 
vid en kvantitativ undersökning, då den metoden avser att mäta helt andra saker. Den 
information som framkommit genom deltagande observationer och kvalitativa intervjuer har 
tolkats utifrån teorier och tidigare forskning, vilket gör att ett hermeneutiskt angreppssätt har 
varit självskrivet i sammanhanget.  

6.2. Deltagande observation 

Denscombe menar att observation är en metod som erbjuder forskaren ett unikt sätt att samla 
data. Metoden förlitar sig inte på vad människor säger att de gör eller tänker som vid en 
intervju, utan forskaren observerar det som informanterna faktiskt gör. Det finns flera typer av 
observationer som används inom samhällsvetenskaperna, systematisk observation, icke-
deltagande observation och deltagande observation, där i synnerhet den sistnämnda 
förknippas med sociologi. Deltagande observation används framför allt för att forskaren ska 
kunna tränga in i situationer för att förstå kulturen och processerna i de grupper som 
studeras.37 

Forskarens roll vid en deltagande observation är att ta ett steg tillbaka och låta informanten stå 
i förgrunden. Där det behövts har jag gått in och kommenterat saker informanterna sagt, eller 
bett dem beskriva sitt resonemang och sina känslor mer utförligt. Under tiden har jag tagit 
fältanteckningar. Då det är lätt hänt vid en observation att personerna inte säger så mycket 
under tiden de studeras, var det mycket viktigt att jag var uppmärksam och lyhörd på hur 
personerna skiftade ansiktsuttryck och andra gester. I vissa fall krävdes det att jag ställde 
följdfrågor eller bad informanterna berätta vad de kände och tänkte medan de använde 
Facebook. Det var även viktigt att lägga märke till när personerna gav uttryck för sitt gillande 
via Facebook, och var de inte engagerade sig i det som stod på skärmen. Det material som 
kommit fram i den deltagande observationen har sedan att fördjupats med hjälp av den 
kvalitativa intervjun, som gav en större möjlighet att ställa följdfrågor till informanterna. De 
flesta observationerna genomfördes i hemmiljö, antingen min egen eller informantens, utom 
en som på grund av våra respektive bostadsorter inte gick att genomföra i hemmet. Den 
genomfördes istället på ett bibliotek.  

En klassisk definition av deltagande observation beskriver Becker och Geer, och den lyder 
 
                               med deltagande observation avser vi den metod där observatören deltar  
                               i de studerade människornas dagliga liv, antingen öppet i rollen som  
                               forskare eller dolt bakom någon annan kamouflerande roll, och observerar 
                          frågor under en viss tidsperiod.”38 

                                                            
37 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
(2009). Studentlitteratur AB. Lund. s. 271‐272.  
38 Becker & Geer. (1957). s. 28. Ur Becker, Howard. S. Tricks of the Trade. Yrkesknep för samhällsvetare. (2008). 

Liber AB. Malmö. 
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Vid deltagande observation är, som går att utläsa ur citatet, det viktigaste att behålla den 
naturliga miljön, vilket innebär den miljö där fenomenet oftast förekommer. Detta är särskilt 
viktigt för att minimera störningarna och kunna studera saker på det sätt som de normalt 
framträder. Forskarens roll är att närvara i de studerade människornas liv på ett så naturligt 
sätt som möjligt, även när rollen som forskare är öppen.39 

Vid en beskrivning av deltagande observation tillför Fangen att metoden innebär att forskaren 
samlar in data genom att delta i de studerade människornas vardagsliv. För att kunna studera 
vardagslivet är det viktigt att behålla den naturliga miljön så gott det går. Det är viktigt att 
iaktta vilka situationer människor agerar utifrån och hur de uppför sig i dessa situationer. 
Forskaren är ute efter att studera hur personerna tolkar händelserna i det som just observerats. 
Metoden innebär att befinna sig på fältet bland deltagare i situationer som anses vara naturliga 
för dem. Det är en ständig balansgång mellan att vara bland människor och delta i deras 
interaktion, och samtidigt studera och observera dem.40 

Det är viktigt som deltagande observatör att engagera sig i de människor som studeras, för att 
få trovärdig data och för att de observerade inte ska störas av forskarens närvaro. I de fall där 
alla vet om forskarens roll i det hela är det viktigt att de observerade känner sig bekväma i 
situationen för att inte den naturliga miljön ska bli förstörd.41 

Becker har ett knep som går att koppla till deltagande observationer. Det är knepet som säger 
att det alltid finns någonting att studera, även om en situation kan verka helt händelselös. Det 
är alltid något som händer, men det är viktigt att observatören är lyhörd för allt som sker 
under observationen, inte bara det mest uppenbara.42 

Det är särskilt viktigt att ta i beaktande i just den här undersökningen, då det kan vara så att 
informanterna bara sitter och läser på sin Facebook – sida utan att direkt säga någonting. Då 
var det mycket viktigt för mig att vara extra lyhörd för personens ansiktsuttryck, 
känslostämning och andra egenskaper som kunde visa vad personen kände i den aktuella 
situationen. Vid vissa observationer ställdes också följdfrågor där jag bad informanten berätta 
vad han eller hon gjorde på Facebook, och varför.  

Genom att kombinera deltagande observation med en kvalitativ intervju så var förhoppningen 
att de olika metoderna ska kunna komplettera varandra. Observationen medför att 
informanternas faktiska beteende studeras, medan intervjuerna istället ger ett djup och 
möjlighet för informanterna att själva ge sin bild. Att använda sig av flera metoder kallas 
metodtriangulering, enligt Denscombe innebär det att forskaren genom att använda sig av 
flera olika metoder kan se fenomenet ur ett större perspektiv och på så sätt få en ökad 
förståelse för det som studeras. Genom att använda sig av metodtriangulering blir det möjligt 
att jämföra resultatet vid olika undersökningar med varandra. Det gör det möjligt att de olika 
resultaten antingen kan bekräftas eller ifrågasättas, eller komplettera varandra. Ifall resultaten 
                                                            
39 Denscombe. (2009). s. 283. 
40 Fangen, Katrine. Deltagande observation. (2005). Liber AB. Malmö. s. 29.  
41 Fangen. (2005). s. 31‐32.  
42 Becker, Howard. S. Tricks of the Trade. Yrkesknep för samhällsvetare. (1998). Liber AB. Malmö. Sid. 106‐109. 
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speglar varandra stiger validiteten av att flera källor har visat samma resultat. Det ger en 
större träffsäkerhet och en fullständigare bild av det som studeras. Dock är det mer 
omständligt och tidskrävande att använda sig av flera metoder i samma undersökning, så det 
är viktigt att tänka på tidsaspekten.43 

Fangen menar att metodtriangulering kan förekomma i olika former, antingen är den ena 
metoden underordnad den andra, eller så är båda metoderna lika viktiga. I den här 
undersökningen har båda metoderna samma värde. Fangen anser i likhet med Denscombe att 
metodtriangulering medför en högre validitet eftersom metoderna kompletterar varandra och 
kan väga upp varandras styrkor och svagheter.44  

Den deltagande observationen visade sig vara ett bra metodval för undersökningen. Ifall jag 
enbart skulle använt mig av intervjuer hade jag inte haft samma möjlighet att se hur 
informanterna reagerade i verkligheten, då de satt med Facebook framför sig medan de 
svarade på frågorna. Det som var negativt gällde den observation som inte genomfördes i 
hemmiljö, den blev mer ”störd” av att det var genomströmning på människor under hela 
förloppet. I det fallet borde jag valt en mer avskild plats än skolans bibliotek.  

6.3. Kvalitativ intervju 

För att fördjupa den information som framkommit i observationerna har jag valt att göra 
kvalitativa intervjuer med informanterna efteråt. I intervjuerna har det från båda sidor varit 
möjligt att fördjupa den information som informanterna redan lämnat. Det finns möjlighet att 
kontakta personerna på nytt om någonting känns oklart, eller det behövs mer information.  

Kvalitativa intervjuer används enligt Denscombe oftast när forskaren intresserar sig för 
människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. För att få en större insikt i dessa 
tankar krävs det oftast att de undersöks mer i detalj, vilket intervjuerna kan bidra till. Känsliga 
och/eller personliga frågor, samt privilegierad information är andra områden där intervjuer är 
en tillämpbar metod.45 

Olsson presenterar ett resonemang som överensstämmer med det som Denscombe använder 
sig av. Då en undersökning ska beröra personliga åsikter och ställningstaganden är en 
kvalitativ intervju ett bra metodval. Genom att göra intervjuerna enskilt med en person åt 
gången undviker forskaren också att informanterna blir påverkade av de andra informanterna 
under intervjun.46 

Det finns tre typer av intervjuer; strukturerad intervju, semistrukturerad intervju och 
ostrukturerad intervju. I uppsatsen kommer semistrukturerade intervjuer användas. Vid 
semistrukturerade intervjuer har forskaren en färdig lista med teman och frågor som ska 
behandlas och besvaras. Dock kan forskaren vara mer flexibel än vid en strukturerad intervju 

                                                            
43 Denscombe. (2009). s. 184‐190. 
44 Fangen. (2005). s. 187‐189. 
45 Denscombe. (2009). s. 232‐233.  
46 Olsson. (2008).  
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när det gäller ordningsföljd, och låta den intervjuade personen utveckla sina idéer och ge en 
mer nyanserad bild av de teman som forskaren tar upp.47 

Hartman beskriver semistrukturerade intervjuer som en form där forskaren oftast har en på 
förhand bestämd intervjumall som utgångspunkt som stämmer överens för alla 
intervjupersonerna, vilket också Denscombe tar upp. Det finns dock en möjlighet att 
förtydliga de frågor som informanten inte omedelbart förstår, till skillnad mot exempelvis vid 
en enkätundersökning. Intervjuerna innehåller en hög grad av öppenhet.48 

Hartmans beskrivning går även att koppla till Widerbergs resonemang om att fokus måste 
ligga på sociala mönster och sammanhang, inte individen. Detta skapar en trygghet för alla 
inblandade, det är inte intervjupersonernas privatliv som står i fokus, och intervjupersonerna 
behöver inte utelämna sig själva mer än de vill.49 

En personlig intervju är den vanligaste typen av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär 
ett möte mellan en forskare och en informant. Allt som behövs är att två personer, forskaren 
och informanten, tillsammans bestämmer en tid då det passar att genomföra intervjun. 
Enkelheten kan vara en anledning till att metoden är så populär. Alla uppfattningar och 
synpunkter som kommer fram i intervjun har samma källa, informanten. Metoden är också lätt 
att kontrollera, forskaren har bara en persons idéer att utforska och en person att leda genom 
intervjuprogrammet. Intervjuprogrammet innebär de frågor och teman som är viktiga för 
intervjun (se bilaga A). Vid en inspelad intervju är det endast en persons röst som hörs på 
bandet.50 

Det är mycket viktigt att få informanterna att öppna sig och ge uttömliga svar. För att det ska 
vara lättare att genomföra kan Beckers knep vara bra att ha i tankarna. Ett knep som går att 
använda sig av vid intervjuer är att börja alla frågor med hur och inte varför. Varför kommer 
oftast mer naturligt för forskaren, men kan samtidigt leda till att informanterna går i 
försvarsställning. Att istället börja med hur kan leda till mer utförliga svar som är fyllda av 
detaljer. Varför kan verka kräva ett ”bra” svar, en ursäkt för varför personen handlat som den 
gjort, medan hur ger personerna mer spelrum att själva berätta sin historia och vad de tycker 
är viktigt.51 

Forskarens roll i intervjun är mycket viktig då interaktionen mellan forskaren och informanten 
påverkar hela intervjun. Det är inte forskarens identitet i sig som är avgörande, utan den 
relation forskaren och informanten har till varandra. Informanten har lättare att öppna sig ifall 
han eller hon känner förtroende för forskaren. Särskilt när det gäller känsliga frågor eller 
frågor som räknas till personliga är intervjuarens roll särskilt betydelsefull. En del frågor kan 
leda till att informanterna känner sig besvärade, och då svarar som de tror att forskaren vill att 
de ska svara. Då urvalet i den här undersökningen kommer göras bland personer jag känner i 
verkliga livet, är intervjuareffekten en stor faktor i insamlingsarbetet, vilket kan vara både 

                                                            
47 Denscombe. (2009). s. 233‐235. 
48 Hartman. (1998, 2004.) s. 234. 
49 Widerberg. (2002). s. 66‐67. 
50 Denscombe. (2009). s. 235. 
51 Becker. (1998). s. 69‐71. 
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positivt och negativt. Personerna kan känna en trygghet av att det är en person som de känner, 
och stämningen kan vara mer avslappnad än när de intervjuas av en ren främling. Samtidigt är 
det viktigt för min egen del att hålla på min roll som forskare, och inte låta den vänskapen ta 
över. Självfallet kan personer som känner mig väl försöka ge svar som de tror att jag vill ha, 
vilket jag måste ha i åtanke då jag genomför intervjuerna.52 

Det är viktigt att forskaren bestämmer en plats för intervjun där det finns möjlighet att arbeta 
ostört, som är någorlunda avskild, erbjuder en bra akustik och som är någorlunda tyst. 
Informanten kan även bestämma en plats, men det viktiga är att forskaren kontrollerar att 
platsen är lugn och ger möjlighet till avskildhet. Placeringen i lokalen är också viktig, för att 
få informanten att känna sig bekväm med situationen. Det mest lämpliga vid en intervju är att 
personerna placerar sig i 90 graders vinkel till varandra, vilket tillåter ögonkontakt men blir 
inte lika konfrontationsliknande som om personerna skulle sitta mittemot varandra.53 

De flesta av intervjuerna och observationerna i studien har gjorts i hemmiljö, antingen min 
egen eller informantens hem, eller på annan plats som känns lämplig för både mig och 
informanten. Jag har försökt motverka störningar som radio eller att andra har varit 
närvarande under tiden undersökningen pågick. Detta val gjordes för att få informanterna att 
slappna av i sin naturliga miljö, som dessutom är den miljö personen oftast befinner sig i när 
han eller hon använder sig av Facebook. Endast en intervju genomfördes utanför hemmiljö, 
och anledningen till det var att det på grund av våra respektive bostadsorter inte var praktiskt 
genomförbart att träffas i hemmet. I det fallet genomfördes intervjun på ett bibliotek, som i 
efterhand var en mindre bra plats, då det var stor genomströmning på människor under hela 
förloppet, och mycket som kunde störa.  

Det är viktigt att tänka på hur informationen som framkommer vid intervjun ska tas om hand. 
Det är inte att rekommendera att bara använda sig av det mänskliga minnet. Forskaren måste 
istället använda sig av andra, mer tillförlitliga alternativ. Det bästa är att spela in intervjun på 
band, dessa ger en permanent och närmast fullständig dokumentation av vad som sägs under 
intervjun. Men en bandinspelning tar bara upp det som informanterna faktiskt säger, inte icke-
verbal kommunikation. Videoinspelning kan vara ett bättre alternativ, men samtidigt blir 
många informanter hämmade av videokameran. Även ljudinspelningar kan vara hämmande 
till en början, men många glömmer efter en kort stund bort att bandet rullar. Men det finns 
informanter som inte vill bli inspelade, vilket forskaren måste acceptera. Då måste forskaren 
förlita sig på de fältanteckningar som gjorts under intervjun eller direkt efteråt. Det medför att 
det som faktiskt sades på intervjun alltid är en fråga om minne och tolkning från forskarens 
sida. Fältanteckningarna kan vara ett mycket bra komplement till en inspelad intervju.54 

Jag har använt mig av både fältanteckningar och bandinspelningar under intervjuerna och 
observationerna, men informanterna har själva fått ta ställning till ifall de vill att bandspelaren 
ska stå på eller inte. Hade de inte velat spelas in hade jag fått respektera det, och försöka klara 
mig på enbart fältanteckningar.  

                                                            
52 Denscombe. (2009). s. 244‐246. 
53 Denscombe. (2009). s. 252‐253. 
54 Denscombe (2009). s. 258‐259.  
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Den kvalitativa intervjun i kombination med observationen visade sig vara ett bra val av 
metoder. Ingen av metoderna hade gett samma information var för sig, som de gjorde 
tillsammans. I likhet med vid observationen var det enda negativa valet av plats vid den 
intervju som genomfördes i skolan.  

6.4. Urval 

Med hänsyn taget till syfte och frågeställningar i studien, och det faktum att många människor 
använder sig av Facebook och/eller har en åsikt om mediet, så är det många som kan anses 
vara representativa som urvalspersoner. Facebook är så utspritt i befolkningen att nästan alla 
har en åsikt om det, även de som inte har Facebook själva. Det är sex personer som har ingått 
i undersökningen. Personerna som deltar i studien är både män och kvinnor, den äldsta är 52 
år, den yngsta sexton och de övriga utspridda däremellan, för att inte hamna för snävt.55  

Urval handlar om vilka personer som ska vara med i undersökningen, och på vilka grunder 
dessa personer har valts ut. Att välja ut ett representativt urval vid en kvalitativ studie kan 
vara ett problem för forskare, det går inte att studera varje fall av det som är intressant för 
studien. Istället bör forskaren försöka upptäcka någonting som ska gälla för allting av ett visst 
slag, genom att studera några få exempel, där resultatet ger en möjlighet till att generalisera. 
Problemet med det är att det urval forskaren valt ut kanske inte representerar helheten. Även 
om ett fenomen stämmer för just den gruppen, kan en forskare aldrig vara säker på att det 
stämmer överens med hela resten av befolkningen.56 

Jag anser att urvalet i studien är representativt, då samtliga deltagare har haft en åsikt om 
Facebook, och hur Facebook upplevs för användarna, vilket var vad studien avsåg att mäta. 
Personerna har valts ut utifrån kriterierna att de ska använda Facebook, de är olika kön, 
spridda åldrar och deras användande av Facebook skiljer sig också åt från person till person. 
En del använder Facebook mycket, andra mindre.  

6.5. Etik 

Enligt Vetenskapsrådet handlar etik om hur forskare ska handla i de situationer som kan 
uppkomma som en följd av forskningen. Etik handlar inte enbart om lagar och regler, även 
om en del frågor i ämnet måste regleras formellt. Självklart måste forskaren i första hand ta 
hänsyn till gällande lagstiftning, men det är lika viktigt att visa medmänsklighet för de 
personer som deltar i undersökningen.57 

De etiska riktlinjerna i uppsatsarbetet har följts då informanterna har fått information om syfte 
och tillvägagångssätt, samt har fått möjligheten att stoppa intervjun eller observationen om de 
vill. I de fall personer nämns vid namn och ålder, vid exempelvis citat, är namnen påhittade 
och har inga likheter med det informanten heter på riktigt. Gällande de personer som finns 
med på informanternas vägg på Facebook, måste naturligtvis etiken innefatta även dem. Då 
det endast är vid observationen dessa personer blir berörda har detta ingen betydelse för 

                                                            
55 Thurén, Torsten. Vetenskapsteori för nybörjare. (2003). Liber AB. Malmö. 
56 Becker. (2008). s. 78‐79. 
57 http://www.vr.se/etik.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.html Hämtat 2013‐04‐17 
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intervjun. Men vid observationen är det informanten som står i fokus, jag har inte lagt någon 
energi på att titta på vad personerna har skrivit.  

Det finns fyra huvudkrav på forskningen enligt Vetenskapsrådet. Dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
forskaren ska informera informanterna om forskningens syfte och beskriver hur forskningen 
är tänkt att genomföras. Informanterna ska dessutom ha namn och kontaktuppgifter till 
forskaren för att kontakten dem emellan ska underlättas. Det är viktigt att forskaren meddelar 
informanten att det är frivilligt att ingå i undersökningen, att det är okej att avbryta 
undersökningen och förklara hur materialet sedan kommer publiceras. Här kommer 
samtyckeskravet in i bilden. Informanterna har själva rätt att välja om de vill delta, hur länge 
de vill delta och på vilka villkor. De kan när de vill välja att avbryta sin medverkan. 
Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som framkommer i undersökningen ska 
behandlas med största möjliga diskretion och personuppgifter ska förvaras på ett sätt som inte 
gör att allmänheten kan få tag på dem. De personer som ingår i undersökningen ska inte 
kunna identifieras av utomstående. Det fjärde kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att de 
uppgifter som samlats in om enskilda individer endast får användas i forskningssyfte. 
Forskaren får exempelvis inte sälja uppgifterna vidare.58 

Denscombe anser att det är viktigt att samhällsforskare tar hänsyn till den etiska aspekten, 
vilket stämmer överens med Vetenskapsrådets riktlinjer. Forskaren ska vid insamling av data, 
i analysprocessen och vid publiceringen respektera deltagarnas rättigheter och värdighet, 
undvika att deltagarna lider någon skada av att medverka i undersökningen och arbeta på ett 
sätt som är ärligt och respekterar deltagarnas integritet. Forskaren ska arbeta för att skydda 
deltagarnas intressen, ingen ska lida av att ha deltagit i undersökningen. Det är också viktigt 
att undvika falska förespeglingar och oriktiga framställningar, och deltagarna ska få en chans 
att ge sitt samtycke att vara med i undersökningen.59 

Denscombe belyser några etiska aspekter gällande deltagande observation som är ett 
komplement till riktlinjerna från Vetenskapsrådet. Oavsett vilken variant av deltagande 
observation som används kan det hända att konfidentiellt material hamnar i forskarens händer 
på grund av närheten och förtroligheten mellan forskaren och de som studeras. Det etiska 
problemet gäller hur materialet ska användas och varför. Ingen ska lida skada av 
användningen och forskaren ska anstränga sig för att inte avslöja någons identitet. Eventuella 
avsteg från dessa riktlinjer kräver mycket noggranna övervägningar och motiveringar.60 

Även Fangen tar upp att människor kan känna att forskaren inkräktar på deras privatliv då 
forskaren får känsliga upplysningar om dem. Den privata information forskaren får fram ska 
behandlas varsamt. Etiska dilemman finns oavsett forskningsmetod, men den nära relationen 
vid en observation gör att observation som metod är extra utsatt. Även om forskaren varit 

                                                            
58 Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning. ISBN:91 – 7307 – 008 – 4. 
Vetenskapsrådet. Elanders Gotlab.  
59 Denscombe. (2009). s. 193‐205. 
60 Denscombe. (2009). s. 287. 
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öppen och informerat om studiens syfte och deltagarna samtyckt i undersökningens startskede 
kan de känna sig missbrukade när studien publiceras.61 

Konfidentialitet är, precis som i Vetenskapsrådets riktlinjer, ett etiskt dilemma. Om det finns 
risk för att någon blir avslöjad måste personerna ge sitt samtycke. Det vanligaste sättet är att 
ändra personnamn, ortsnamn, organisationsnamn och annat som kan avslöja enskilda 
personers identitet. Anonymitet är viktigt. Det kan bli ett problem då det är svårt att 
kontrollera uppgifterna om namn på personer och orter ändras. En annan forskare kan då inte 
medvetet gå tillbaka till samma källa och studera exakt samma sak en gång till. Men 
anonymitet och källskydd bör anses vara viktigare.62   

Informanterna har fått information om syftet med undersökningen, och har fått möjlighet att 
välja ifall de vill delta eller ej, vilket är korrekt enligt informations- och samtyckeskravet. I 
resultatdelen presenteras deltagarna vid namn, vilka är fingerade och inte har några likheter 
med vad personerna heter i verkligheten, vilket är i enighet med konfidentialitetskravet. Den 
enda information som finns om personerna utöver namn är deras ålder, vilken stämmer. 
Eftersom jag inte skriver ut deras namn, och heller inte var de bor, anser jag att de etiska 
ställningstagandena är korrekta. Personerna har i likhet med nyttjandekravet även fått 
information om syftet med undersökningen och hur den ska redovisas.  

6.6. Validitet 

Validet enligt Svenning syftar till att kontrollera om det som var avsett att mätas verkligen 
blev mätt. Detta går att se genom att koppla studiens teori och frågeställningar till det resultat 
studien uppvisar. Det finns både intern och extern validitet, där den interna handlar om 
kopplingen mellan empiri och teori, och den externa behandlar undersökningen som helhet.63  

Även Sjöberg och Wästerfors beskriver validitet som en kontroll om forskaren mäter det som 
avses att mätas. Här måste det ske en koppling till syftet, stämmer syfte och frågeställningar 
överens med det resultat forskaren har fått fram?64 

Enligt Bryman syftar validitet till att bedöma om de slutsatser som framkommit i 
undersökningen hänger ihop med frågeställningar och syfte, vilket stämmer bra överens med 
det Sjöberg och Wästerfors säger.65 

Enligt Fangen blir validiteten högre då metoderna observation och intervju används i samma 
forskning. Genom att använda dessa metoder kan forskaren få fram olika material som 
kompletterar varandra på ett sätt som gör materialet mer trovärdigt.66 

Då det är en kvalitativ studie, måste jag fråga mig om jag har mätt det jag avsett att mäta när 
jag bedömer validiteten. Då syftet med undersökningen var att studera hur informanterna 

                                                            
61 Fangen. (2005). s. 203‐205. 
62 Fangen. (2005). s. 210‐213. 
63 Svenning, Conny. Metodboken. (1999). Lorentz Förlag. Eslöv.  
64 Sjöberg, Katarina & Wästerfors, David (red.). Uppdrag: Forskning. (2008). Liber AB. Malmö. s. 165.   
65 Bryman. (2007). s 43.  
66 Fangen. (2005). S. 189.  
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upplevde att användandet av Facebook påverkade dem i deras vardag, vilket är det de har 
svarat på genom observationer och intervjuer, anser jag att det är en god validitet i 
undersökningen.  

6.7. För- och nackdelar med studiens metod 

Fördelar med deltagande observation enligt Denscombe är att det inte krävs någon större 
grundläggande utrustning, det är forskarens jag som är det huvudsakliga forskningsredskapet. 
Deltagande observation har bättre förutsättningar att behålla den naturliga miljön än andra 
samhällsvetenskapliga forskningsmetoder. Metoden leder till större insikter i sociala processer 
och är lämpad att hantera komplexa realiteter. Det är dessutom en metod som är bra för att 
erhålla aktörernas uppfattningar, som de själva ser den.67 

Även Fangen beskriver fördelar med deltagande observationer, som ett sätt att få en mer 
detaljerad bild av forskningsområdet än exempelvis en intervju. Delar av det som observeras 
kan vara sådant som är svårt att beskriva i ord för informanten, vilket kan leda till att dessa 
bitar skulle falla bort vid en intervju. Vid en deltagande observation har forskaren större 
möjligheter att fånga upp dessa bitar.68 

De nackdelar som finns med deltagande observation beskriver Denscombe som att tillträde till 
miljöerna kan vara begränsat för forskaren. Det personliga engagemanget och resurser kan lätt 
ta över. Det finns även risker, både fysiskt, rättsligt, socialt och psykologiskt. Tillförlitligheten 
är osäker, då det är forskarens minne och fältanteckningar som står för det insamlade 
materialet. Det kan även vara svårt att generalisera material som kommit fram genom 
metoden.69 

Fördelar med kvalitativa intervjuer är enligt Denscombe att det oftast blir ett djup i 
informationen, då metoden särskilt lämpar sig för att producera djupgående och detaljrika 
data. Ämnen kan utforskas, frågor kan följas upp och undersökningsområdet kan följas under 
en relativt lång period. Informanternas kunskap i ämnet är dessutom en källa till insikter för 
forskaren. Det är en metod som kräver en enkel utrustning, den är flexibel och informanterna 
får själva komma till tals med vad de tycker är viktigt. Validiteten är hög då forskaren kan 
kontrollera att uppgifterna är korrekt uppfattade redan under intervjun. Det är även en 
terapeutisk metod, då många informanter finner ett nöje i att prata utförligt om sina idéer för 
en människa som bara lyssnar utan att vara kritisk.70 

Nackdelarna med intervju som metod är enligt Denscombe att det är en tidskrävande metod. 
Analysen av data kan vara besvärlig och tidskrävande. En semistrukturerad intervju 
producerar data som inte är förkodad, vilket försvårar analysen. Tillförlitligheten är osäker, då 
materialet grundar sig på en specifik persons tankar och åsikter, men då det är fler intervjuer 
som ska genomföras går det ändå att göra en jämförelse. Intervjuareffekten påverkar också 
starkt, den relation forskaren och informanten har till varandra är mycket betydelsefull för det 

                                                            
67 Denscombe. (2009). s. 292‐293. 
68 Fangen. (2005). s. 32‐33.  
69 Denscombe. (2009). s. 293‐294.  
70 Denscombe. (2009). s. 267‐268.  
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fortsatta förloppet. Bandinspelningar kan leda till hämningar hos informanterna, intervjun kan 
också uppfattas som en kränkning av privatlivet. Ifall informanterna är geografiskt utspridda 
kan det också bli fråga om en dyr resekostnad för forskaren ifall intervjuerna ska genomföras 
ansikte mot ansikte.71 

Fangen beskriver intervjuer som en metod som är bra då människor ska sätta ord på sina egna 
erfarenheter. Men en intervju är enligt Fangen alltid redovisningar av enskilda människors 
uppfattningar om vad som skett. Det är inte en helt objektiv metod.72 

Genom att använda mig av metodtriangulering hoppas jag att de valda metoderna kommer 
komplettera varandra. De nackdelar som finns med observation hoppas jag kunna väga upp 
med de positiva delar som finns med intervjuer, och tvärtom. Genom att använda 
observationen får jag en inblick i hur informanterna verkligen reagerar då de sitter framför 
datorn, inte vad de säger att de gör. Det ger en unik möjlighet att se informanterna agera när 
de sitter vid datorn, och har Facebook framför sig. Risken finns alltid att personerna hämmas 
av att de känner sig studerade, och att den naturliga miljön därmed inte behålls. Intervjun 
kommer istället bidra med ett djup där informanterna själva får ge sin bild och berätta mer 
öppet om vad de känner, men det är samtidigt en tidskrävande process när materialet ska 
analyseras och sammanställas. Då både bandinspelningar och fältanteckningar används vid 
intervjuerna ökar det trovärdigheten gällande observationer där bara fältanteckningar görs. 
Intervjuareffekten är en viktig del för mig som forskare eftersom jag känner informanterna 
väl. Det kan både vara positivt och negativt. Förhoppningen är att de kommer kunna vara mer 
öppna då vi känner varandra, och att de inte heller kommer störas av min närvaro under 
observationerna. Dock finns det risk att de ger de svar de tror att jag som forskare är ute efter.   

6.8. Kvalitativ analys 

Det empiriska material som samlats in är bandinspelningar och fältanteckningar från 
observationer och intervjuer. Vid intervjuerna har det funnits en intervjumall, som intervjun 
har utgått ifrån, medan frågorna vid observationerna har varierat från person till person, 
beroende på hur mycket följdfrågor som har behövts. Även vid intervjuerna har det ställts 
följdfrågor, i olika omfattning beroende på vad som framkommit vid observationerna och vad 
informanterna själva berättat.  

Det insamlade materialet är egentligen bara en stor mängd anteckningar, exempelvis 
nerskrivningar av intervjuer eller beskrivningar av observationer som gjorts. För att komma 
vidare krävs det att datamaterialet analyseras. Analysen består vanligtvis av två moment. Det 
första steget är att kategorisera materialet, vilket oftast kallas att koda materialet. Det innebär 
att forskaren reducerar ett från början väldigt stort material med text genom att först finna de 
begrepp i texten som känns särskilt intressanta. Det andra är att finna kategorier som sedan är 
till hjälp för att tolka och förstå de företeelser som är intressant för undersökningen.73 

                                                            
71 Denscombe. (2009). s. 268‐269.  
72 Fangen. (2005). s. 32‐33. 
73 Hartman. (1998, 2004). s. 286‐287.  
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Denscombe menar att kvalitativ data har formen av ord och visuella bilder, och analysen av 
dessa grundar sig på fyra vägledande principer. Den första innebär att analysen av data och de 
slutsatser forskningen resulterar i, ska vara fast förankrade i data. Den andra principen säger 
att forskarens förklaring av data ska komma ur en mycket noggrann läsning av de data som 
samlats in. Forskaren ska härleda sina förklaringar av den aktuella företeelsen genom att noga 
granska det material som samlats in. Den tredje principen säger att forskaren ska undvika att 
föra in förutfattade meningar och fördomar i sin tolkning. Tidigare forskning inom området 
får exempelvis inte styra hur forskaren väljer att tolka sitt material. Den fjärde och sista 
principen säger att analysen av data ska innehålla en repetitiv process, vilket innebär att 
teorier, hypoteser, begrepp och generaliseringar ska grunda sig på en process som ständigt rör 
sig framåt i förhållande till empirisk data såsom de koder, kategorier och begrepp som 
används.74 

Vid analysen är det viktigt att fokusera på ord och begrepp som förekommer ofta i det 
insamlade materialet. Jag måste vara noggrann och läsa igenom allting flera gånger för att inte 
missa några detaljer. Det är också mycket viktigt att jag inte låter mina egna åsikter om 
Facebook spegla av sig på hur jag tolkar innehållet i det insamlade materialet. För min egen 
studie gäller det även de begrepp som framkommit i tidigare forskning.  

För att finna de begrepp som är relevanta får forskaren titta på den fråga eller det syfte som 
från början sattes upp som grund för undersökningen. Exempel på när begrepp är relevanta är 
när de återkommer ofta i texten, och på så sätt är viktiga för informanterna. När begreppen är 
funna, ska de kategoriseras. Det betyder att de ska klassificeras, att begrepp som berör samma 
sak ska föras tillsammans. En av dessa kategorier blir huvudkategorin för undersökningen, 
som är särskilt viktig för de personer som deltar i undersökningen. Alla andra kategorier ska 
sen stå i relation till huvudkategorin.75 

Även Denscombe har ett liknande resonemang. Han menar att koder är de märkningar eller 
etiketter som tillfogas rådata, det kan vara ord eller uttryck som förekommer på flera ställen 
exempelvis. Därefter ska dessa koder kategoriseras, då koderna grupperas efter likhet. 
Därefter ska forskaren identifiera teman och samband mellan olika koder och kategorier. 
Sedan ska begreppen utvecklas och leda fram till vissa generella slutsatser beroende på 
samband, mönster och teman som har identifierats i materialet.76 

Vid analysen av materialet framkom det flera ord och påståenden om Facebook som stämde 
överens för flera av intervjuerna. Dessa bildade kategorier och teman, som i sin tur ligger som 
grund för resultatdelen i undersökningen. De teman som förekommer i resultatet är, förutom 
ett bakgrundsavsnitt gällande informanternas användande av Facebook, gillar och 
kommenterar, ett annat sätt att kommunicera, stress, ”riktiga” vänner eller Facebookvänner, 
ett rosa Facebook – liv, försiktighet och hatkärlek. Efter varje deltagande observation och 
kvalitativ intervju har materialet sammanställts och analyserats för att se vad som kunde 
utvecklas till nästa tillfälle. De ord som oftast framkom genom materialet var hur användarna 

                                                            
74 Denscombe. (2009). s. 367‐369. 
75 Hartman. (1998,2004). s. 287‐288.  
76 Denscombe. (2009). s. 373‐378. 
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hade börjat med Facebook, när och vad de gillade eller kommenterade, Facebook som ett 
enkelt kommunikationssätt, stress och beroende.  

7.	Erving	Goffman	och	teatermetaforen	
	
Den teori som varit relevant för just den här studien är Erving Goffmans studie om Jaget och 
maskerna. Goffman beskriver hur personer tar på sig en roll i sitt framträdande framför andra, 
och hur den bilden personen vill ”måla upp” kanske inte alls stämmer överens med hur 
publiken uppfattar verkligheten. Detta stämmer överens med studiens syfte att undersöka hur 
informanterna ser på vänners och bekantas användning av Facebook. Vid användandet av 
Facebook spelar personerna en roll som de vill att deras vänner ska tro är sanningen, vilket 
gör att de tar på sig en roll inför andra. Oftast är detta också en förskönad bild av 
verkligheten, vilket stämmer med det resonemang Goffman för. Därmed känns Goffman 
relevant för studiens ändamål.  

7.1. Interaktion 

Erving Goffman kallas ofta för en symbolisk interaktionist, och intresserar sig ofta för hur 
människors identitet upprätthålls och fungerar i moderna samhällens interaktioner. Hans 
dramaturgiska modell innebär att han använder teaterscenen som en metafor för att beskriva 
de sociala interaktioner som människor stöter på i livet. Ett av begreppen i denna teori är 
intrycksstyrning, vilket betyder hur människor styr den bild som de vill att andra människor 
ska få av dem. Det är i allra högsta grad relevant för undersökningen, då Facebook är en enda 
ström av intryck från olika människor.77 

Goffman använder sig av sin dramaturgiska modell för att beskriva människors sätt att ta på 
sig olika roller för olika tillfällen i livet. Då någon spelar en roll, förutsätter den personen att 
andra i omgivningen tar rollen på allvar. Den bild personen vill förmedla om sig själv inför 
andra, genom att ta på sig en specifik roll, är den bild som han eller hon vill att omgivningen 
ska tro är den riktiga. Tankarna bakom skådespelet kan antingen vara att personen själv går 
helt upp i rollen och tar den på största allvar, eller att han eller hon gärna vill att det ska vara 
den bild som andra har, även om personen själv inte tror på det.78 

Den aktivitet som individen visar upp framför en publik och som har ett visst inflytande över 
publiken, kallar Goffman för framträdande. När individen framför sitt ”teaternummer” är 
individen en aktör. Rollen är den kostym som aktören tar på sig för att förmedla ett visst 
intryck för sin publik. För aktören är det viktigt att publiken övertygas av hans eller hennes 
roll och tar den på allvar. Beroende på hur interaktionen fortskrider så sker en pendelrörelse 
där aktören blir publik, och därefter aktör igen.79 

                                                            
77 Harste, Gorm & Mortensen, Nils. Sociala Interaktionsteorier. Ur Andersen, Heine & Kaspersen, Lars Bo. (red.) 
Klassisk och modern samhällsteori. (2007) Studentlitteratur AB. Lund. s. 160‐161.  
78 Goffman, Erving. Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik. (1959). Norstedts. Stockholm. s. 25‐
26. 
79 Goffman. (1959) s. 25. 
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Rollen aktören tar på sig när han eller hon ska gestalta framträdandet, väljer Goffman att kalla 
för fasad. Fasad innebär den målande utrustning som individen använder sig av, avsiktligt 
eller omedvetet, under framträdandena. En del av fasaden är inramningen, vilket är all 
bakgrundsrekvisita som finns med under framställningen. Det kan exempelvis vara möbler, 
dekor och andra bakgrundsinslag. Inramningen är alltid platsbunden, vilket innebär att den 
person som vill använda sig av en viss rekvisita inte kan påbörja sitt framträdande förrän han 
befinner sig på den aktuella platsen.80  

Den personliga fasaden är i motsats till inramningen den del av utrustningen som är direkt 
sammankopplad med aktören själv. Det är egenskaper som förväntas höra samman med 
personen oavsett i vilka situationer han befinner sig i. Till den personliga fasaden hör kön, 
ålder, kläder, hållning, språk, ansiktsuttryck och gester. Vissa av dessa egenskaper håller över 
en hel livstid, andra kan ändras med åren. Den personliga fasaden kan sedan delas upp i 
uppträdande och manér. Uppträdande är de stimuli som används just för stunden och som kan 
beskriva den agerandes sociala status, vilket betyder den roll personen spelar upp just för 
stunden. Manér är istället de stimuli som kan ge besked om vilken roll den agerande räknar 
med att spela i en situation som än så länge bara är under utveckling, och rollen kan komma 
att förändras under tidens gång. Det förväntas vara en bekräftande överensstämmelse mellan 
uppträdande och manér, på så sätt att personen reagerar på ett sätt som överensstämmer med 
hur han eller hon bör reagera, personens uppträdande ska stämma överens med rollen. 
Självfallet kan dock uppträdande och manér hamna i strid med varandra, då personen 
uppträder på ett helt annat sätt än vad förväntningarna ville göra gällande. Då är det svårare 
att ta personens uppträdande på allvar, och det finns risk att personen inte blir trodd. Förutom 
att uppträdande och manér förväntas vara överensstämmande, så bör det finnas någon typ av 
sammanhang mellan inramning, uppträdande och manér.81 

Det är mycket viktigt att en person som vill nå upp till idealnormerna avstår från eller döljer 
ett beteende som på något vis strider mot dessa normer. Goffman menar att många ägnar sig 
åt det ”förbjudna” beteendet i hemlighet, för att på så sätt ”både kunna äta kakan och ha den 
kvar”. Men det är viktigt att poängtera att idealbilden personen har inte skulle vara lika 
trovärdig om personen visade upp det ”förbjudna” beteendet inför sin publik. Det är värt att 
nämnas att det som personer i själva verket gömmer är långt ifrån enkla ”opassande” saker. 
Innan framträdandet äger rum, döljs alla fel och misstag, även alla tecken på att det har skett 
fel och misstag suddas ut. Självklart vet alla människor att ingen är ofelbar, men ändå vill de 
hålla uppe bilden av sig själva som perfekt. Då framträdandet väl äger rum är det i de allra 
flesta fall en färdig produkt som visas upp för publiken. I slutändan är det framträdandet som 
blir ihågkommet, ”träningar” får inget utrymme i publikens minne.82 

Det förekommer en viss typ av socialisationsprocess i all dramatisering, nämligen 
idealisering. Det innebär att en aktör skapar en föreställning om sig själv, oftast fördelaktig, 
som han eller hon vill att omgivningen ska se som den sanna bilden. Ett exempel på det kan 
enligt Goffman vara viljan att tillhöra ett högre samhällsskikt, och på olika sätt försöka 
                                                            
80 Goffman. (1959). s. 28‐30.  
81 Goffman. (1959). s. 30‐31.  
82 Goffman. (1959). s. 44‐47.  
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efterlikna de personer som befinner sig på det högre skiktet. Det kan innebära att använda 
vissa statussymboler som är särskilt förknippade med de grupper som personen vill efterlikna. 
Goffman talar mest om klassystem, men effekten går att koppla till många andra sociala 
mönster. Det är vanligt att människor försöker skapa en bild av sig själva och sin familj som 
säger att de har ett särskilt lyckat välstånd, lyx och klasstatus som gör dem till lyckligare 
individer, även om det kanske inte alls överensstämmer med verkligheten, men det som har 
betydelse är att omgivningen tror på bilden. Det finns även människor som gör precis tvärtom, 
förringar sin egen personlighet, nedvärderar den och anser sig vara sämre än de egentligen är. 
I detta fall handlar det om en negativ idealisering, medan det i det tidigare exemplet är en 
positiv idealisering.83 

Det finns två olika regioner för aktörerna, själva framträdandet äger rum i den främre 
regionen och det är här aktören uppträder för sin publik. Det är mycket viktigt att 
framträdandet är så trovärdigt som möjligt i den främre regionen, eftersom det är den bilden 
publiken ser. Den bakre regionen, även kallad bakom kulisserna, är den där förberedelserna 
görs. Här släpper aktören efter på sin roll och blir mer sitt sanna jag. För att inte publiken ska 
få se den bakre regionen skiljs dessa båda oftast av med någon form av ridå, till exempel en 
dörr, så att publiken inte har fri insyn. Här behöver inte aktörerna hålla så hårt på rollen, utan 
kan tillåta sig själva att släppa efter, då publiken sällan har tillgång i till de bakre regionerna. 
Ridån bidrar till att skydda den bakre regionen från insyn, för att komma dit är publiken 
tvungen att passera ridån först. Den främre regionen kan även bli den bakre, beroende på vart 
publiken befinner sig.84 

Personer som på något sätt visar upp en falsk bild av sig själva, så kallade bluffmakare, löper 
hela tiden risk för att bli avslöjade. Skulle det hända hamnar personen ofelbart i en pinsam 
situation, där han kan bli tvungen att förklara varför han kommit med falska påståenden. Det 
är oftast mindre accepterat att en person försöker framställa sig själv som bättre än 
verkligheten, än tvärtom.85 

Till sin hjälp för att upprätthålla rollen har aktören olika försvarsåtgärder att använda sig av. 
Dessa är dramaturgisk lojalitet och dramaturgisk disciplin. Dramaturgisk lojalitet innebär att 
aktören håller fast vid sin taktik och inte avslöjar några hemligheter om rollen för 
utomstående. Detta går lite hand i hand med den dramaturgiska disciplinen. Det är viktigt att 
personen, trots att han kan verka helt uppslukad av sin roll, samtidigt har en känslomässig 
distans till den, så att han kan hantera oförutsedda inslag som inträffar.86 
 

7.2. Interaktion på Facebook 

Vid analys av mitt empiriska material anses Goffmans teorier vara relevanta då han beskriver 
hur en person tar på sig en roll att gestalta framför en publik. Det är mycket vanligt att 
människor tar på sig en roll för att försöka få omgivningen att tro att de är bättre än vad de 
                                                            
83 Goffman. (1959). s. 39‐44. 
84 Goffman. (1959) s. 97‐98. 101‐103. 
85 Goffman. (1959). s. 57‐64. 
86 Goffman. (1959) s. 186‐191.  



30 
 

egentligen är. För att publiken ska tro på rollen är det viktigt att aktören uppträder 
övertygande, och använder sig av de försvarsåtgärder Goffman beskriver för att minimera 
risken att bli avslöjad.  

På Facebook kan personerna dessutom skifta i sin aktör – publikroll beroende på hur 
interaktionen fortsätter. Då personen betraktar sina vänners uppdateringar spelas rollen som 
publik, men väljer han att kommentera något blir han istället aktör. På så sätt drivs samspelet 
mellan aktör och publik vidare.  

Tar människor på sig en roll som ska se ”bättre” ut då de publicerar text och bilder på 
Facebook, som visar hur lyckliga de är och hur bra deras liv är? Vad händer då dessa personer 
blir genomskådade, för inte kan alla andras liv vara så oproblematiska? Det kan också finnas 
”en oskriven regel” som säger att det endast är positiva saker som skrivs på Facebook, och 
delas med vänner och bekanta. Kan negativa kommentarer på Facebook vara ett sätt att fiska 
efter uppmärksamhet och/eller beröm? Framför allt, hur reagerar de människor som hela tiden 
matas med positiva händelser från andras liv? Genomskådar de bluffen och gör likadant 
själva? Eller tar de illa vid sig av att inte ha lika ”lyckade” liv som sina vänner? Kan 
Facebook till och med bli en stressfaktor, att tillgången till Facebook gör att medlemmarna 
hela tiden måste logga in för att känna att de hänger med i nyhetsflödet?  

8.	Resultat	
	
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur informanterna upplever att användandet av 
Facebook påverkar dem i vardagen. För att nå syftet har deltagande observationer och 
kvalitativa intervjuer genomförts med sex personer gällande hur de upplever användandet av 
Facebook. Personerna har tilldelats fingerade namn, vilka inte har några kopplingar till vad 
personerna heter på riktigt. Detta för att uppfylla de etiska kraven från vetenskapsrådet, och 
för att personernas anonymitet ska bevaras. Först kommer en kortare bakgrundsbeskrivning 
till personernas användande av Facebook, innan resultatet presenteras utifrån teman, som är 
gillar och kommenterar, ett annat sätt att kommunicera, stress, ”riktiga” vänner eller 
Facebookvänner, ett rosa Facebook – liv, försiktighet och irritation.  

8.1. Bakgrund 

Informanterna använde sig av Facebook, och det var för de flesta det enda sociala medie de 
använde sig av. Två av informanterna hade utöver Facebook en blogg, och en hade ett konto 
på Instagram.  

Gemensamt för samtliga deltagare var att de hade börjat med Facebook efter påtryckningar 
från vänner och bekanta som redan använde sig av tjänsten. Därefter fastnade de för det 
själva. De allra flesta menade att det är ett bra sätt att hålla kontakten med människor de 
kanske annars skulle tappat bort, och kunna återknyta kontakten med gamla klasskamrater och 
arbetskamrater sen förr. Det är befintliga kontakter som står i fokus, inte att söka upp nya 
vänner som de inte haft någon relation till tidigare i livet. Mest utrymme får de personer som 
informanterna idag inte har daglig kontakt med. Informanterna menade att sin familj och 
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närmaste vänner har de ändå kontakt med så ofta i det verkliga livet, de behöver inte följa 
dem på Facebook. Det är istället de personer som tidigare varit en del av informanternas liv 
som är mest givande att följa. Kommunikation var ett ord som återkom i alla observationer 
och intervjuer, då tjänsten erbjuder ett alternativt kommunikationssätt jämfört med telefon och 
vanlig E-post. Föräldrar kan också använda sig av Facebook för att se vad barnen gör på nätet 
genom att se vad de gör och hur de agerar på Facebook. Varken barn eller föräldrar verkar 
anse att det är integritetskränkande att hålla koll på sina tonårsbarn via Facebook, alla har 
valmöjligheten att inte bli vän med sina föräldrar/barn. Istället uppfattades det som positivt att 
vara vän med barnen via Facebook, då all information inte framkommer hemma.  

Det är bra att vara vän med barnen på Facebook. 
 Man får en inblick i vilka de umgås med, och vad de gör.  
De kanske inte alltid berättar allting hemma annars. (Mats, 52 år.) 

Föräldrarna såg det som positivt att kunna se vad barnen gjorde, antingen via deras egna 
statusuppdateringar, eller när barnen blev taggade i vänners uppdateringar. Barnen hade heller 
inget emot att vara vän med sina föräldrar. Det faktum att Facebook används av allt yngre 
personer bidrog till den åsikten. Den uppsatta trettonårsgränsen går att ta sig förbi genom att 
ange ett falskt födelseår, informanterna hade sett att det finns barn som bara är sju år som 
använder Facebook. Flera av informanterna ansåg att för barn under tretton är det enbart 
positivt att föräldrarna var vän med dem, och på så sätt visste vad de skrev och vilka de 
interagerade med. Någon hade också varit medlem på Facebook innan hon fyllt tretton år, 
genom att ange en falsk ålder.   

Jag har också varit på Facebook innan jag fyllde tretton.  
Jag skrev att jag var född -88, fast jag är nästan tio år yngre.  
Nu kan jag tycka att det var dumt. Men om föräldrarna ser vad man gör 
kanske man inte skriver dumma saker och lägger upp bilder på sig själv? (Emma, 16 år.) 

Det finns så mycket ”fula gubbar” på nätet, pedofiler och sånt.  
Små barn borde inte vara på Facebook, men det  
är väl föräldrarnas sak att kontrollera. (Linda, 27 år.) 

Rädslan för ”fula gubbar” och pedofiler fanns hos de vuxna. Som Linda säger i citatet finns en 
önskan om att yngre barn inte borde vara på Facebook överhuvudtaget av den risken, men att 
det är upp till föräldrarna att styra barnens internetvanor.  

Några av de yngre informanterna berättade att även om de själva inte skrev någon 
statusuppdatering, så kunde de bli ”taggade” i en uppdatering från någon kompis, och på så 
sätt ändå med i flödet.  

Jag skriver sällan vad jag gör och så. Men om jag träffar en kompis och vi hittar på något,  
så kanske hon skriver det och taggar mig. Då vet alla ändå att jag var där. Jag tar inte bort det.  
Men jag tar bort bilder som jag inte vill att alla ska se. (Emma, 16 år.) 

I likhet med det Mats beskriver tidigare så bekräftar Emma att även om de själva inte skriver 
en statusuppdatering, kan en vän tagga dem i sin status, och därmed går informationen ändå ut 
till vänlistan. På så sätt kan föräldrarna ändå se vad barnen har gjort under dagen genom att 
läsa på Facebook.  
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8.2. Gillar och kommenterar 

Aktiviteterna på Facebook skiljde sig åt för de olika informanterna. Några gjorde egna 
uppdateringar flera gånger i veckan, medan andra aldrig gjorde en uppdatering själv. 
Gemensamt för alla var att de följde sina vänners uppdateringar genom att läsa, gilla och 
kommentera i lika stor utsträckning, oavsett hur frekvent de själva skrev en egen 
statusuppdatering. Vid de deltagande observationerna framkom att de personer som 
informanterna valde att gilla och/eller kommentera statusar hos var personer de hade någon 
form av närmare relation till även i vardagslivet. Det var uppdateringar och bilder från vänner 
och familj som gillades och kommenterades, medan uppdateringar från mer ytliga bekanta 
enbart lästes, vilket flera informanter också berättade om vid de deltagande observationerna.  

Jag kommenterar bara saker jag skulle kunna kommentera även i verkliga livet. (Therese, 36 år.) 

Genom att göra som Therese visade informanterna uppskattning för sina nära och kära, men 
ödslade ingen större kraft på ytliga bekantskaper. Det de visade uppskattning på var sådant de 
även skulle kunna kommentera och diskutera om de träffat personen ansikte mot ansikte.  

Det märktes också att informanterna i större utsträckning gillade och kommenterade statusar 
och bilder hos personer som hade gemensamma intressen och livssituationer som de själva. 
De av informanterna som själva hade barn var mer benägna att gilla eller kommentera en bild 
eller en statusuppdatering som rörde föräldraskap, medan de yngsta deltagarna mestadels 
visade uppskattning på nära vänner eller vänner med liknande intressen.  

Det är inte bara rent privata händelser som följs via Facebook, många länkar också klipp och 
notiser från massmedia, som kan vara av värde för informanterna. Genom att vännerna på 
Facebook hade gillat eller kommenterat en artikel eller ljudfil från massmedia delades det 
även på informanternas Facebook. På så sätt kan Facebook ersätta lokalradion och 
lokaltidningar, särskilt då mediet dessutom är tillgängligt för de allra flesta i mobilerna. Allt 
från trafikstörningar till sportresultat kommer direkt upp på Facebook, från folk som varit där 
eller som blivit drabbade. Flera av informanterna tyckte att det var bra, många unga lyssnar på 
nationella reklamkanaler på radion istället för lokalradion, och kan därmed missa information 
om trafikolyckor och liknande, men via Facebook kan det spridas ut så att alla får 
informationen.  

Jag får mycket information via Facebook, även nyheter och sånt.  
Mer än från tidningar och radio. (Linda, 27 år.) 

Genom att följa tidningar och radio via Facebook kan människor bli informerade om 
trafikstörningar, olyckor och annat som kan vara nyttigt att veta. Informanterna menade att 
ifall de vet om att det är en trafikolycka på en särskild väg, så tar de gärna en alternativ väg 
för att slippa köerna, och då är det bra att ha möjligheten att få veta det via Facebook.  
                                                                                                                                                           

8.3. Ett annat sätt att kommunicera  

Gemensamt för de flesta informanterna var att den största anledningen till att de skaffat 
Facebook, och som också var den största positiva aspekten med sidan, var att kunna hålla 
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kontakt med familj och vänner, som de av olika anledningar tappat kontakten med. I vissa fall 
kunde Facebook till och med hjälpa till att återknyta kontakten med människor som 
informanterna hade ”tappat bort längs vägen”. Många ansåg att sidan var ett bra sätt att hålla 
kontakt med personer som de inte träffar i vardagen.  

Vi är en stor släkt med många kusiner i skilda åldrar. En del bor inte i Sverige.  
Genom Facebook har jag fått kontakt med mina kusiner som jag inte pratat med på länge. Det är 
roligt. (Mats, 52 år.) 

Mats nämner att Facebook kan bidra till att återknyta släktskapsband med släktingar som 
befinner sig i helt andra delar av världen. På så sätt har Facebook medfört den påverkan att en 
flytt långt bort inte automatiskt medför att personen som flyttar måste tappa all kontakt med 
sin familj och sina tidigare vänner. Genom Facebook finns möjligheten till en fortsatt kontakt, 
som gör att det är möjligt att hålla liv i relationer på ett helt annat sätt än tidigare.  

Genom livet hamnar människor i många olika grupper, exempelvis grundskoleklasser, 
gymnasieklasser, eftergymnasiala utbildningar, olika arbetsplatser och fritidsaktiviteter. Innan 
Facebook var det lätt att tappa kontakten med människor från tidigare grupper då ett ”nytt 
kapitel i livet” tog sin början. Informanterna anser att det kan vara roligt att ha kontakt med 
människor via Facebook, utan att de för den sakens skull känner dem så väl att de vill ringa 
till dem, eller träffa dem regelbundet.  

Jag hade en bra klass på högstadiet, och även om jag umgås med många fortfarande, så har jag 
tappat den dagliga kontakten med en del.  
Men då är det bra att ha Facebook, de försvinner inte ur livet på samma sätt då. (Gustav, 18 år.) 

Gustavs erfarenhet överensstämmer med Mats tidigare uttalande, fast här rör det sig om 
vänskapsband och inte släktband. Tidigare var det lätt att tappa kontakten med vänner som 
flyttat, eller då klasser splittrats, men med hjälp av Facebook går det att fortsätta ha kontakt. 
Facebook påverkar informanternas liv på så sätt att de inte behöver förlora kontakten bara för 
att de slutar umgås i samma kretsar.  

Det enkla sättet att kommunicera via Facebook tycker informanterna är en annan positiv 
aspekt med att använda sig av tjänsten. Informanterna anser att de i större grad skickar PM om 
de vill en specifik vän något, istället för att skriva på personens vägg, där alla vänner kan se 
det. Det har också blivit mer förekommande att skolor och andra institutioner använder 
Facebook – grupper för att nå ut med information på samma gång till exempelvis elever och 
lärare.  

Vi har en grupp på Facebook där våra lärare skriver upp prov och studiedagar och sånt.  
Det är bra, ibland kanske man glömmer, men Facebook har jag alltid igång, så då blir jag 
påmind. (Gustav, 18 år.) 

Att skolan använder sig av Facebook för att förmedla nyheter och information är ett helt nytt 
sätt att kommunicera med elever och föräldrar. Det är lätt för samtliga parter att få 
informationen, när den skrivs ut på en specifik sida på Facebook, istället för att eleverna ska 
ha papper med sig hem från skolan, som lätt kommer bort. Ifall även föräldrarna har tillgång 
till sidan underlättas kommunikationen också mellan lärare och vårdnadshavare.  
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Det faktum att Facebook är mer eller mindre anonymt, det går att följa personer utan att de vet 
om det, var något som många tyckte var positivt. Vid användning av exempelvis Instagram 
kan användaren inte gå in på en persons profil utan att den personen märker det. Facebook ger 
mer möjligheter att ”snoka”, vilket informanterna tyckte var både bra. Samtidigt innebär 
Facebook att personen använder sig av sitt riktiga för- och efternamn. Flera av informanterna 
ansåg att det bidrog till att det som skrivs på Facebook är relativt ”rumsrent”. De tänkte själva 
över vad de skrev innan de publicerade något, och de märkte också av att det sällan förekom 
några negativa och elaka kommenterar på deras vänners statusuppdateringar. Vid användande 
av de sociala medier som varit populära tidigare, som Lunarstorm och Bilddagboken, hade 
användarna alias som kanske inte alls stämde överens med vad de hette i verkliga livet. 
”Taskiga kommentarer” är enligt informanterna inte lika förekommande på Facebook, då 
personerna måste uppträda i sitt riktiga namn där. 

8.4. Upplevelsen av stress 

Flera av informanterna nämnde den ständiga uppkopplingen som en bidragande orsak till 
stress. Att nätet och Facebook är tillgängligt även i de flesta mobiler idag anses dubbelbottnat. 
Informanterna anser att det är bra att de har möjligheten att vara på Facebook oberoende om 
de har tillgång till en dator eller inte, men samtidigt anser de att lägger ner för mycket tid vid 
Facebook, och att de till och med skulle må dåligt om de inte fick logga in så mycket som de 
gör. De anser att de själva lägger mer tid på Facebook än vad de skulle klassa som en 
”normal” användning av tjänsten. Några anser också att de ”skäms” för att de lägger så 
mycket tid på Facebook, när de egentligen kunde göra något annat, umgås med familj och 
vänner, läsa en bok eller städa.  

Min man brukar säga att jag borde läsa en bok istället för att logga in på Facebook  
tjugo gånger på en dag. Det är lite pinsamt att tänka på hur mycket tid jag lägger där.  
(Linda, 27 år.) 

Linda beskriver att Facebook inte ansågs som en bra aktivitet att ägna sin fritid åt, och ger 
själv exempel på vad hon skulle kunna göra istället. Hon skäms också för att hon lägger så 
mycket tid vid Facebook varje dag.  

När de smarta telefonerna med konstant internetuppkoppling slog igenom på allvar, så kom 
också möjligheten att vara inloggad på Facebook hela tiden, och inte bara vid datorn. Något 
som flera i undersökningen säger sig göra.  

Jag har alltid Facebook igång i mobilen.  
Jag får en signal så fort någon skriver någonting till mig, som ett sms ungefär.  
(Gustav, 18 år.) 

Att vara ständigt uppkopplad, ständigt närvarande har både sina för- och nackdelar. 
Informanterna, i det här fallet Gustav, ansåg att det var bra att vara anträffbar, men samtidigt 
kunde den ständiga uppkopplingen kännas stressande och att det var ett krav på att ständigt 
finnas tillgänglig på Facebook.                                                

Vid intervjuerna medger informanterna att den ständiga uppkopplingen gör att de kan bli 
stressade. De tycker att de ”måste” logga in på Facebook ofta, för annars ”missar” de viktiga 
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händelser som deras vänner skriver. Facebook kan vara så viktigt att det är det första 
användarna gör när de vaknar på morgonen.  

Jag kollar alltid Facebook i mobilen, i sängen innan jag går upp.  
Det har blivit en rutin, som att borsta tänderna. (Alice, 23 år.) 

I likhet med Gustavs tidigare citat visar också Alice att hon kan uppleva Facebook som 
stressande. Det första hon gör varje morgon innan hon går upp är att logga in på Facebook, för 
att se om hon har missat någonting under natten. Genom att göra det varje morgon har hon 
gjort det till en rutin, och för henne är det lika självklart som att borsta tänderna.  

8.5. ”Riktiga” vänner eller Facebookvänner 

Informanterna fick frågan om hur stor vänkrets de hade på Facebook. En ansåg sig ha en liten 
vänkrets, en att vänkretsen var stor och de övriga ansåg sig ligga i mellanskiktet, med runt 
200 vänner. Det intressanta är att den person som uppgav att vänkretsen var stor hade lite mer 
än 250 vänner, vilket inte är någon stor skillnad på de som hade 200. Den informant som 
ansåg att vänkretsen var liten var den som skilde sig mest för de andra, personen hade bara ett 
femtiotal vänner. En negativ sida med att ha mycket vänner på Facebook anser informanterna 
vara att det är svårt att vara restriktiv med hur mycket information som går ut och till vem. De 
menar också att det är svårt att veta vart gränsen går för vem som ska accepteras som vän och 
vem som ska nekas. Det syntes en liten skillnad mellan de yngsta och de äldsta deltagarna i 
undersökningen, då de yngre mer kände sig ”tvingade” att acceptera vänförfrågningar från 
personer som de kanske bara vagt visste vem personen var, medan äldre var mer hårda på att 
vara vän med enbart personer som de kände i verkliga livet.  

Jag frågar mig alltid om jag känner den här personen, om jag vill prata med personen  
och om jag anser att jag får ut något av att vara vän med honom innan jag bekräftar en 
vänförfrågan. (Mats, 52 år.) 

Det är lite fånigt att ”samla” på vänner, det gjorde jag mer när jag var yngre.  
Men det är svårt att säga nej också, om det är en person man ändå vet vem det är.  
Jag vill inte verka sur, så jag accepterar om vi har gemensamma vänner.  
Men egentligen borde jag nog vara hårdare,  
varför ska man vara vän med folk man inte känner? (Emma, 16 år.) 

Informanterna påverkades på olika sätt av att många olika, ibland främmande, människor ville 
bli deras vän på Facebook. Mats frågade sig själv vilken nytta han hade av att vara vän med 
personen, och om han ville vara vän med denne, innan han bekräftade. Emma hade istället en 
rädsla för att verka sur, och bekräftade därför samtliga vänförfrågningar från personer som 
hade gemensamma vänner med henne själv. Hon ansåg ändå att hon egentligen borde vara 
hårdare, och frågar sig också varför hon ska vara vän med personer hon inte känner.  

En del av informanterna fick också vänförfrågningar och PM av personer som de inte ens 
visste vilka det var. För en del medförde det irritation eller stress för hur personen fått upp 
profilen och de kunde även känna sig iakttagna.  
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Jag har 86 vänförfrågningar från personer jag inte vet vilka det är.  
Jag svarar inte på dem, varför ska jag vara vän med totalt okända människor?  
Men det känns lite obehagligt, hur har de hittat mig? (Linda, 27 år.) 

Linda säger att det känns lite obehagligt att okända personer har lagt till henne som vän, 
särskilt då det är personer hon inte har en aning om vilka det är. Personerna måste på något 
vis ha hittat henne i flödet, och eftersom hon hade ganska många obesvarade vänförfrågningar 
började det kännas obekvämt.  

Något som informanterna tyckte var både bra och dåligt var att Facebook meddelar varje gång 
någon på vänlistan har födelsedag. De menade att det var roligt att så många 
uppmärksammade deras födelsedag, men tyckte samtidigt att det var lite dubbelbottnat då det 
var Facebook som hade påmint vännerna.  

Visst är det roligt om 100 personer säger grattis på födelsedagen.  
Men av de 100 är det kanske tio som man verkligen bryr sig om.  
Det värmer fortfarande mest när personer som inte har Facebook grattar,  
då vet man att de kommer ihåg mig för att de vill,  
inte för att Facebook har påmint dem. (Alice, 23 år.) 

 

Som Alice berättar så kan det kännas som en självförtroendekick att många uppmärksammar 
födelsedagen, men samtidigt känns det lite tråkigt att inte veta om nära vänner kommer ihåg 
födelsedagen för att de vill komma ihåg den, eller om det är för att Facebook har skickat ut en 
påminnelse. Det är svårt att veta vilka vänner som är vänner ”på riktigt” och vilka som är 
ytliga vänner på Facebook. Därför ansåg Alice att det kändes bäst när personer utan Facebook 
uppmärksammade hennes födelsedag. 

8.6. Ett rosa Facebook - liv 

Några av informanterna ansåg också att de kunde bli irriterade av vad deras ytliga 
bekantskaper skrev på Facebook. Livet på Facebook framställs ofta som överdrivet positivt, 
det är inte många som delar negativa saker där. Någon av informanterna menade att det 
negativa antingen inte togs upp alls, eller så skrevs det mer anonymt på forum eller bloggar. 
På Facebook skulle det helst inte verka som att det fanns några problem överhuvudtaget. En 
av anledningarna till att Facebooks hålls ”rent” från negativa kommenterar kan vara det stora 
antalet vänner som medlemmarna har. Det är inte attraktivt att dela negativa saker i sitt liv 
med personer som inte står användaren nära. Dessutom kan det, oftast, stora antalet ytliga 
bekanta på Facebook inbjuda till att frångå sanningen. De statusar som skrivs på 
informanternas vänlistor är ofta väldigt positiva, och informanterna är övertygade om att 
verkligheten inte ser ut så. Men vid intervjuerna framkom att det kan vara av intresse att 
försöka påskina för ytliga bekantskaper att livet är väldigt bra och positivt. Nära vänner går 
sällan på samma sak, nära vänner vet hur personernas liv ser ut på riktigt. Någon av 
informanterna menade att det är lättare att dela negativa livshändelser med sina närmaste 
vänner eller familj, medan de vill vara mer försiktiga med en gammal klasskamrat från 
grundskolan. På Facebook finns även gamla klasskamrater, vilket de menar kan leda till att 
användare tänker efter innan de publicerar negativa händelser på sin Facebook - sida.  
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Allt är rosaskimrande på Facebook. 
 Jag tror att det beror på att man har så mycket ytliga bekantskaper där.  
På ett forum kan man exempelvis skapa ett helt nytt, anonymt namn.  
På Facebook skulle man istället gå ut och klaga som sig själv,  
det tror jag avskräcker många. (Alice, 23 år.) 

Då Facebook innebär att en person måste skriva en status eller publicera en bild under sitt 
eget namn, kan det medföra att personen tänker sig för innan han eller hon publicerar alltför 
privata och/eller negativa saker om sig själv. Det finns forum där användarna kan vara helt 
anonyma, där risken för att avslöjas är betydligt mindre.  

De som ändå skriver negativa saker även på Facebook, blir heller inte populära. 
Informanterna menar att det är ett sätt att söka uppmärksamhet, någon form av ”tyck – synd – 
om – mentalitet”, gärna där författaren till statusen vill vara lite hemlig och inte berätta för 
mycket. Något som bidrar till att läsarna kan bli irriterade och till och med blockera personen. 

Som när någon skriver att hon mår så dåligt och alla frågar vad som har hänt.  
Då säger hon att hon inte vill ta det på Facebook. Varför skriver man så från början då?  
Det är bara irriterande. (Emma, 16 år.) 

En person som de Emma beskriver anses söka uppmärksamhet när valet görs att publicera en 
status där det står att författaren mår dåligt, och sen vill personen inte säga vad det är när 
vännerna frågar. Det påverkar läsarna på så sätt att de blir irriterade över att personen verkar 
fiska efter uppmärksamhet och vill ha medlidande, utan att berätta vad som är problemet.  

8.7. Försiktighet 

Informanterna berättade vid intervjuerna att de är restriktiva med vad de skriver och lägger 
upp på Facebook. Bilder på andra i allmänhet och barn i synnerhet hör till de kategorier som 
informanterna är särskilt restriktiva till att dela med sina vänner. Informanterna valde att inte 
skriva allt för personliga saker på sin Facebook – sida, och heller inte berätta när de skulle åka 
på längre resor där huset skulle stå tomt under en längre tid. Intressant är att de själva anser 
sig vara restriktiva med att uppdatera, och att det är bra att vara restriktiv, medan de tycker det 
är roligt att läsa andras uppdateringar. De uppger att det främsta skälet till att hålla på med 
Facebook är att se vad andra skriver, men de vill själva inte bli för personliga. Det fanns också 
de som valde att posta mer ingående detaljer om sitt liv och även bilder på en blogg istället för 
att posta det på Facebook.  

Jag skriver mer privata grejer på bloggen. Man är vän med så mycket ytliga bekanta på 
Facebook, och de är väl inte intresserade av mitt specialintresse.  
Jag vill inte vara ”hon den där jobbiga igen”, så då skriver jag allt på bloggen och inget på 
Facebook.  
Om man klickar i.)n på bloggen är man väl intresserad av att läsa på riktigt, tror jag,  
jag sprider inte adressen hur som helst. (Alice, 23 år.) 

Alice pratar om ”specialintressen”, och att hon inte vill tvinga på sina Facebook – vänner sitt 
intresse. Vid ett annat tillfälle under intervjun berättade hon också om att hon själv kunde bli 
irriterad över andras uppdateringar om saker hon själv inte hade något intresse av, vilket 
påverkade henne på så sätt att hon själv var restriktiv med vad hon delade på Facebook. Men 
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det finns sidor och grupper på Facebook som riktar sig till andra människor med samma 
intresse. Det kan gälla en sport, en artist, en skådespelare eller en köp- och säljsida, där 
likasinnade kan samlas och diskutera sitt intresse. Vissa grupper är slutna för endast 
medlemmar, andra är öppna där alla kan se vad som publiceras. Genom att delta i 
diskussioner i dessa grupper ökar känslan av gemenskap, och det kan även vara ett sätt att få 
nya vänner med samma intresse.  

Det finns alltså en rädsla för att verka ”jobbig” genom att publicera många inlägg om samma 
sak. Några av informanterna berättar att de har personer på sin vänlista som alltid skriver om 
samma sak, och att det i längden kan bli ganska tjatigt att läsa. Någon vän har blockerats och 
någon har plockats bort helt för att uppdateringarna var för ointressanta. Informanterna är 
rädda att själva bli uppfattade som tjatiga, och tänker därför efter innan de publicerar en status 
eller en bild. De anser också att det som är intressant för vissa är totalt ointressant för andra, 
och att det handlar om att sålla i vad som är rimligt att publicera.  

Jag blir alltid motiverad till att träna själv när jag ser statusuppdateringar från vänner som varit 
ute och tävlat i helgen med bra resultat.  
För mig är det en positiv påverkan. Men jag vet att jag har personer på min vänlista som tycker 
det är tråkigt med såna uppdateringar, så jag skriver inga själv. 
 Jag vill inte verka jobbig. Det som är viktigt för mig är inte viktigt för alla andra.  
Jag tycker att andras uppdateringar om vad deras barn ätit till frukost är tråkiga,  
alla är olika och har olika livssituationer. (Alice, 23 år.) 

Alice påverkas positivt av uppdateringar från vänner med samma fritidsintresse som henne 
själv, men påverkas negativt av uppdateringar från personer som inte har samma livssituation 
och intressen. Hon anser att ett gemensamt intresse och positiva uppdateringar kan öka 
motivationen, men att det som är viktigt för henne inte nödvändigtvis måste vara nödvändigt 
för alla andra.  

8.8. Hatkärlek 

Informanterna anser sig dock genomskåda sina vänners ”perfekta” liv. De tycker inte att det 
påverkar dem negativt, de förstår att andra också har sina hjärnspöken och sina problem även 
om de inte ventilerar dem på Facebook, men samtidigt kan de irritera sig på överdrivet 
positiva uppdateringar från samma personer. De är övertygade om att verkligheten inte alls 
ser ut som personerna försöker påskina, utan att de personer som skriver överdrivet positiva 
inlägg snarare försöker lura sig själva än alla andra. Vid intervjuerna framkom att 
informanterna ansåg att en del vänner kanske gillade att spela upp en annan roll än sin egen på 
Facebook, för att kunna överdriva det som är bra i deras liv och tona ned det som är mindre 
bra. Några av informanterna säger sig ha vänner som ständigt skriver samma saker, och 
använder ”modeuttryck”, exempelvis att mysa eller att träna, för att visa hur glada och 
lyckliga de är. De menar att det skiftar lite från person till person, vad som anses vara tecken 
på ”lyckade” liv, men återkommande för de flesta informanterna var att det var mysstunder, 
bakning med barnen eller ständig träning för egen del som stod i fokus i Facebook – flödet. 
Informanterna menade att det var saker som alla vill hinna med att göra, men sällan hinner när 
det ska ”pusslas in” i vardagslivet. Någon menade att det sällan ser ut som på bilderna, eller är 
speciellt harmoniskt, att försöka baka med en fyraåring, så bilderna verkar inte särskilt 
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trovärdiga. De informanter som själva hade barn tyckte det var irriterande att andra försökte 
romantisera livet med småbarn, när alla egentligen vet precis hur det är. Informanterna menar 
också att Facebook – användarna fokuserar för mycket på Facebook, istället för att leva i nuet. 
Vid trevliga stunder i livet kan det verka som att det är viktigare att meddela vännerna på 
Facebook än att faktiskt njuta av stunden.  

Här myser X87 igen med sin pojkvän. Har hon inget annat för sig, eller?  
Och om hon nu har det så mysigt,  
varför känner hon att hon måste skriva det på sin Facebook, 
 istället för att bara ta tillvara på tiden?  
Ibland känns det som att Facebook är viktigare för en del än den riktiga relationen,  
eller det som händer i nuet. Det tycker jag känns sjukt. (Emma, 16 år.) 

Genom att fokusera så mycket på att dela allting med vännerna på Facebook, så menade 
Emma att det verkliga livet hamnade i skymundan. Istället för att passa på att njuta av stunden 
verkade det vara viktigt för en del att istället visa upp för alla på Facebook hur lyckat person 
X:s liv är. Det var något Emma tyckte var sorgligt. 

9.	Analys	
	
I kommande avsnitt kommer den empiri som presenterats i resultatdelen analyseras utifrån 
Erving Goffmans teori och begrepp, samt hur resultatet ser ut i relation till tidigare forskning.  

Framträdandet äger enligt Goffman rum i den främre regionen. Det är här aktören visar upp 
sin roll för publiken. I studien innebär den främre regionen Facebook. Det är på Facebook 
användarna agerar aktörer och försöker förmedla sitt framträdande inför publiken. Detta 
skiljer sig från den bakre regionen, vilket är den plats enligt Goffman där en person helt kan 
släppa rollen och vara sig själv. Det är också här alla förberedelser görs. Den bakre regionen 
brukar oftast vara i personens hemmiljö, där det går att känna sig helt trygg. Oftast används 
Facebook från hemmet, antingen via dator eller mobiltelefon, och det är också här som 
personerna förbereder och tänker ut vad de vill publicera eller inte. Goffman kallar det som 
skiljer regionerna åt för ridå. Ridån i det här fallet är datorskärmen, som hindrar publiken från 
att se aktören i sin verkliga miljö.88 

Det människor använder sig av när de själva väljer den bild som de vill att andra ska ha om 
dem, kallas enligt Goffman för intrycksstyrning. Goffman använder sig av sin dramaturgiska 
modell för att förklara de interaktionsmönster som människor har då de spelar olika roller vid 
olika tillfällen i livet. Människor kan ha flera olika roller för olika tillfällen. Ett exempel på 
det kan vara att en person har en helt annan roll i verkliga livet, än den roll som han eller hon 
försöker spela på Facebook. Den person som skriver något på Facebook blir med Goffmans 
termer en aktör. Den roll informanterna hade då de under observationerna enbart läste och 
studerade vad deras vänner hade skrivit är istället publik. Aktören spelar sin roll inför 
publiken, vilket Goffman kallar framträdandet. Användandet av Facebook är framträdandet, 

                                                            
87 Författaren valde att kalla personen X, Emma sa självklart ett förnamn som av etiska skäl inte skrivs ut.  
88 (Jmf.) Goffman. (1959). s. 97‐98. 101‐103. 
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men rollen som aktör och publik skiftar under framträdandets gång. Under observationerna 
gick informanterna från att vara publik, när de läste andras uppdateringar, till att vara aktör, i 
de fall där de kommenterade, gillade eller skrev en egen status, till att slutligen bli publik igen 
då de fortsatte studera Facebook. Rörelsen mellan aktör – publik – aktör går runt som en 
pendelrörelse.89  

Facebook kan enligt informanterna vara ett sätt att ”fly verkligheten” och försöka framställa 
en positivare bild av sig själv för omgivningen, än vad verkligheten egentligen är. Studiens 
informanter ansåg, med ett undantag, att de hade en medelstor till stor vänkrets på Facebook, 
men att det var ett fåtal av dessa vänner som de kände ”på riktigt” och hade någon form av 
närmare relation till. Goffman kallar det positiv idealisering, att en aktör skapar en oftast 
fördelaktig illusion om sig själv som han eller hon vill att omgivningen ska tro på. Goffman 
talar om att eftersträva att likna ett bättre samhällsskikt, vilket inte är riktigt relevant för just 
den här studien. Här handlar det istället om att försöka förmedla en oftast romantiserad och 
överdrivet positiv bild av sig själv, som ska få vännerna att tro att livet är mer lyckat än vad 
det egentligen är. Det handlar ändå om att få verkligheten att se lite, eller mycket, bättre ut än 
hur det är. Beroende på vad som räknas som ”status” i användarnas bekantskapskrets, så 
används ofta dessa termer för att visa omgivningen hur lyckat livet är. Informanterna nämnde 
uttryck som ”mysa”, att användarna lägger ut bilder där de bakar med sina småbarn och att 
personer som inte brukar träna regelbundet plötsligt börjar skriva om träning. Genom att 
använda sig av så kallade modeuttryck kan användarna alltså försöka framställa sina liv som 
mycket mer harmoniska än vad de egentligen är. Någon av informanterna nämnde att det 
sällan ser ut som på Facebook – bilderna efter att barn har varit involverade i köksregionerna, 
och att det förmodligen har krävts en storstädning innan bilderna har kunnat tas, allt för att 
försöka få till den perfekta fasaden. Även om Goffman talade om att försöka efterlikna ett 
högre klasskikt, så finns likheterna med dagens strävanden efter ett lyckligare vardagsliv, där 
Facebook absolut är en arena för den föreställningen.90  

I synnerhet då vänkretsarna ofta är ganska stora på Facebook, kan beteendet innebära att 
försöka visa upp en mer positiv bild för människor informanterna inte träffar så ofta, och 
därmed har lättare att övertyga. Enligt Goffman är det viktigt för att omgivningen ska tro på 
framträdandet att aktören försöker dölja beteenden som strider mot det de vill visa upp. 
Risken för att bli avslöjad är större ifall beteenden strider mot varandra, och aktören visar upp 
flera framträdanden som inte överensstämmer. För de personer som känner aktören i vardagen 
kan det positiva förhållningssättet på Facebook genomskådas ganska lätt. Men för ytliga 
bekanta kan det istället verka troligt att personen är just så lycklig som han eller hon ger sken 
av att vara. Facebook skulle enligt Goffmans sätt att resonera kunna bidra till att de felaktiga 
föreställningarna skulle verka trovärdiga. Ytliga bekanta har inget direkt att jämföra med, och 
skulle därmed kunna tro att Facebook – livet är det sanna. Men eftersom informanterna själva 
ansåg sig vara restriktiva på Facebook, och var mycket restriktiva med negativa händelser i 
sitt liv, så genomskådade de ändå ”bluffen”. I likhet med Goffmans resonemang så finns det 
ingen människa som är helt perfekt, vilket alla vet om. Det gör att det är lättare att förstå att 

                                                            
89 (Jmf.) Goffman. (1959). s. 25‐30.  
90 (Jmf.) Goffman. (1959). s. 39‐44. 
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ingen människa kan vara så alltigenom perfekt som många vill låtsas om via Facebook. Alla 
människor har sina dåliga dagar, men de dåliga dagarna får sällan särskilt stort utrymme. Då 
informanterna vet om hur de själva hanterar mediet, så vet de också att förmodligen gör ”alla 
andra” på precis samma sätt.91 

Risken finns förstås alltid att aktören kan bli avslöjad, ifall rollen inte överensstämmer med 
verkligheten. Enligt informanterna blir de flesta genomskådade just på grund av att de själva 
vet med sig hur de använder Facebook, och därmed utgår från att alla andra gör på samma 
sätt. Det var några av informanterna som berättade att de istället för att skriva ut negativa 
saker om sig själva och sitt liv på Facebook var mer personliga via bloggar. Ifall någon på 
vänlistan skulle läsa även bloggen så hamnar aktören i en dålig sits då han eller hon blir 
genomskådad. En av de två informanter som hade blogg delade dock enbart information på 
bloggen, och hade bara några få bilder på Facebook, medan den andra hade information på 
båda ställena, men mer detaljerat på bloggen. De informanter som använde bloggar som ett 
komplement eller en ersättning för Facebook påverkades av det stora antalet vänner på 
Facebook till att istället dela information om sitt liv med personer som var genuint 
intresserade på en privat blogg, som inte alla hade tillgång till. I det fall där både Facebook 
och bloggen användes är det viktigt för trovärdigheten att inte budskapet på Facebook och 
bloggen strider mot varandra, utan att bilden som målas upp är densamma.92 

Det förekommer även negativa uppdateringar i vissa fall, oftast från samma personer. 
Informanterna anser att de negativa uppdateringarna ofta försöker förminska användarens 
egenvärde, och används som ett sätt att ”fiska” efter uppmärksamhet. Detta överensstämmer 
även med Goffmans resonemang om att en del kvinnor i USA spelade mindre kunniga än de 
var, för att imponera på män de var intresserade av. Här handlar det istället om en negativ 
idealisering, jämfört med den positiva som nämnts tidigare.93  

De informanter som deltagit i studien erkänner att de kan bli lite irriterade på återkommande 
positiva, och även negativa, uppdateringar från samma person, men de gör heller inget för att 
få personen att förstå att han eller hon är avslöjad, så risken för en pinsam situation för den 
person som spridit felaktig information är inte stor. Goffman beskriver också att det är lättare 
att avslöja andra än att avslöja sig själv, vilket kan vara en anledning till att personerna stör 
sig på andras uppdateringar. Informanterna uppgav att de själva tänkte efter innan de 
publicerade ett inlägg eller en bild, men det behöver inte betyda att det fungerar så för 
Facebook – användare över lag.94 

Studien ”Sveriges största Facebook studie” har som syfte att dels undersöka hur deltagarna i 
undersökningen själva använde Facebook, samt undersöka huruvida Facebook hade en 
negativ påverkan på användarna. Resultatet i den studien visade att de flitigaste användarna 
av Facebook också var de som mådde sämst. Deltagarna använde sig mest av Facebook för att 
dela positiva händelser med sina vänner. Det framkom också i studien att det var ett större 

                                                            
91 (Jmf.) Goffman. (1959). s. 44‐47. 
92 (Jmf.) Goffman. (1959). s. 57‐64. 
93 (Jmf.) Goffman. (1959). s. 42‐44. 
94 Goffman. (1959). s. 57‐64. 
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antal kvinnor som mådde dåligt av att använda Facebook än vad det var bland männen. I 
förhållande till den studien visar den här ingen skillnad mellan kvinnor och män, men 
naturligtvis måste det låga antalet deltagare också tas i beaktande. Med undantag från en man 
som använde Facebook ganska lite och en kvinna som var en mer flitig användare så använde 
de övriga Facebook ungefär lika mycket. Studierna överensstämmer på det sätt att 
informanterna i båda studierna kände sig stressade över att inte ha tillgång till Facebook, och 
hade dessutom i princip alltid Facebook igång med hjälp av sina smarta mobiltelefoner. Flera 
av informanterna ansåg att de loggade in alldeles för mycket för sitt eget bästa, och försökte 
även dölja sitt användande för sin omgivning.95 

Det resonemanget finns även beskrivet i studien ”Som en drog”, som just behandlar Facebook 
i relation till stress och psykisk ohälsa. ”Som en drog” beskriver att användarna av Facebook 
kan känna ångest över att inte ha tillgång till mediet i samma utsträckning som de kanske 
skulle vilja, eller att de känner att deras liv inte är lika händelserika som vännernas. Det 
sistnämnda förekom inte i den här studien, informanterna ansåg istället att de genomskådade 
vännernas uppdateringar som bluff, och insåg att ingen kan ha ett så perfekt liv som många 
gärna vill låtsas på Facebook. Däremot framkom det i de flesta intervjuer att personerna kände 
sig stressade av att inte kolla Facebook ofta, och hade det dessutom i stor utsträckning igång 
via mobiltelefonerna. Facebook har blivit så spritt att det kan ses som ett komplement till 
tidningar, radio och annan massmedia, alla nyheter kommer ut via Facebook. En av 
informanterna berättade att hon istället för att läsa tidningar och lyssna på radio endast 
loggade in på Facebook, för det var alltid någon på vänlistan som hade spridit nyhetsbudskap 
vidare. Skulle de inte ha tillgång till Facebook i den utsträckning de har idag, skulle 
informanterna känna att de halkade efter i nyhetsflödet, inte bara i sina bekantas privatliv utan 
även i nyhetsflödet i stort. I vissa fall går det även att prata om någon form av beroende, då 
informanterna själva anser att de egentligen använder Facebook alldeles för mycket, men kan 
inte sluta logga in, samt att de skäms inför sin närmaste omgivning och även försöker dölja 
sitt Facebook – användande för andra.96 

I likhet med det resultatet som framkom i studien ”Spegel, spegel” så kan Facebook ha 
positiva biverkningar på användarna. I ”Spegel, spegel” handlade studien om att användare 
som får titta på sin Facebook – profil medan de besvarar frågor om självkänsla fick bättre 
resultat än de som tittade på sin egen spegelbild, då de flesta på Facebook väljer ut positiva 
händelser och bilder att dela med sina vänner, medan spegelbilden är där även i de negativa 
stunderna. Den här studien avhandlar inte identitetsskapande på Facebook, men det går ändå 
att se att informanterna även har positiva åsikter om Facebook. Informanterna uppgav att de 
kunde själva känna motivation till saker, som de såg att deras vänner hade gjort med bra 
resultat. Vid observationerna studerades när informanterna gillade eller kommenterade något 
på Facebook. Även om det inte var informanternas eget skrivande på Facebook som hade 
fokus i undersökningen går det ändå att koppla till studien ”Spegel, spegel” då personer kan 
känna sig uppskattade och ”lyckade” om många gillar eller kommenterar deras status eller 
bilder, även det inte handlar om informanterna själva i den här studien, utan att de istället 

                                                            
95 (Jmf.) Denti et.al. s. 15‐23. 
96 (Jmf.) Krämer, Brand och Pawlikowski et.al. s. 2.  
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visar uppskattning för sina vänner då de gillar eller kommenterar något på Facebook. Att gilla 
en bild eller en status är uteslutande ett sätt att visa uppskattning för den som har skrivit texten 
eller lagt ut bilden. Kommentarer kan visserligen vara både positiva och negativa, men 
informanterna ansåg att det till allra största delen förekom positiva kommentarer på deras 
egen och deras vänners Facebook – profiler. Någon av informanterna menade att det kunde 
bero på att användarna skriver under sitt riktiga för- och efternamn på Facebook, till skillnad 
mot andra forum eller communities där de har ett påhittat alias, och att de därför tänker efter 
innan de publicerar en elak kommentar. Att så många kan läsa kommentarerna då Facebook 
har så många användare kan också bidra. Om många gillar en status eller en bild, så kan det 
leda till att självkänslan höjs, då det är så många som visar uppskattning och uppmärksammar 
personen.97 

10.	Diskussion	
	
I detta avsnitt presenteras slutsatser av resultat och analys kopplat till syftet, och kommer 
också innehålla egna reflektioner och funderingar. Det kommer även kritik mot studien och 
förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur informanterna upplever att användandet av 
Facebook har påverkat dem i vardagen. De viktigaste slutsatserna är att informanterna visade 
sig ha någon form av hatkärlek till Facebook. De uppskattade det enklare sättet att 
kommunicera och hålla kontakt med utflyttade vänner, men de ansåg att de loggade in alldeles 
för ofta och ägnade sidan för mycket tid i vardagen. Uppdateringar och bilder på Facebook 
kunde bli en motivationshöjare för personer som hade liknande intressen och livssituationer 
som informanten själva, men kunde å andra sidan bli irritationsobjekt ifall det var personer 
som inte liknade informanten.  

Min egen uppfattning om Facebook innan studien gällde att människor blev stressade 
och/eller irriterade på sina vänners överdrivet lyckliga statusuppdateringar, då det 
överensstämmer med mina egna åsikter. Min uppfattning förstärktes när jag läste tidigare 
forskning, men när jag väl genomförde observationerna och intervjuerna insåg jag att 
informanterna hade en helt annan uppfattning om Facebook och Facebook – användande än 
vad jag hade. Andra användares positiva bidrag till Facebook – flödet genomskådade 
informanterna ganska lätt. De tyckte förvisso att det var ganska störande, eftersom ingen 
människa kan vara så perfekt och ha så perfekta liv, men det var ingen tvekan om att de 
förstod att det var en romantiserad bild som kanske inte alltid överensstämmer med 
verkligheten.  

Något som påverkade informanterna, och som överensstämde med de tidigare 
forskningsresultaten, var stressen de kände över sitt eget användande av sidan. De uppgav att 
det kändes som om de inte hängde med i nyhetsflödet om de inte hade tillgång till Facebook 
även i mobilerna, att de loggade in alldeles för många gånger på en dag än vad de själva 

                                                            
97 (Jmf.) Gonzales & Hancock. 
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skulle klassa som ”normalt” och att de till och med hade börjat dölja sitt användande på sina 
nära och kära. Facebook verkade inte vara en tillräckligt ”bra” sysselsättning för 
informanterna att ägna sin fritid åt, enligt dem själva. Någon gav exempel på en ”bra” 
aktivitet, som att läsa en bok, som de inte hade behövt skämmas för. Möjligheten att vara 
uppkopplad mot nätet och Facebook genom mobilerna har ökat på användandet. I de flesta 
fall går det nästan att tala om ett beroende av Facebook. Nästan alla har en smart mobiltelefon 
idag, det var endast en av informanterna som inte hade det, och de loggade in oftare från 
mobilen än från en vanlig dator. Självklart går det inte att ta del av deras berättelser utan att 
själv börja tänka på hur mycket jag använder Facebook, och om jag också är i farozonen för 
att utveckla ett ”beroende”. Men eftersom min telefon endast går att koppla till nätet hemifrån 
kan jag inte ta med Facebook ut, och då antar jag att nivåerna hålls relativt nere, vilket kändes 
bra då ett beroende alltid är ett beroende.  

Informanterna nämnde även flera positiva aspekter med Facebook. Kommunikationssättet och 
att kunna hålla kontakt med gamla bekantskaper stod högst upp. Jag använder själv sällan 
Facebook till att kontakta andra via PM, utan föredrar att ta den kontakten med personer jag 
verkligen har en relation till via telefon. Min egen användning sträcker sig till att kommentera 
och gilla på personer jag även träffar i vardagen. Även informanterna gillade och 
kommenterade mestadels på personer de antingen träffade ofta, eller som hade liknande 
intressen och livssituationer som de själva. Men de tyckte också att en av de stora fördelarna 
med att använda sig av Facebook var att kunna hålla kontakten med personer som de inte 
längre träffade i vardagen. Innan Facebook hade möjligheterna att ”hålla koll” på hur dessa 
människors liv hade utvecklat sig varit mycket små, och informanterna var glada att de med 
hjälp av Facebook kunde upprätthålla eller återuppta en viss kontakt med personer som varit 
viktiga för dem någon gång i livet. Möjligheten med Facebook har påverkat informanternas 
liv på så sätt att de har lättare att hålla kontakt med personer som de skulle tappat kontakten 
helt med innan Facebook började användas.   

En intressant aspekt var att informanterna under intervjuerna fick frågan om hur många 
vänner de hade på Facebook, och om de ansåg att de hade en liten, mellanstor eller stor 
vänkrets. En ansåg sig ha en liten vänkrets, en att vänkretsen var stor, medan de övriga var 
överens om att deras vänkrets var mellanstor, och låg på mellan 150 och 200 vänner. Den 
person som ansåg sig ha en stor vänkrets hade runt 250 vänner, vilket inte är någon stor 
skillnad på de personer som ansåg sig ha en mellanstor vänkrets. Skillnaden mot den person 
som hade en liten vänkrets var dock stor, personen hade endast runt 50 vänner. De personer 
som ansåg att de hade en mellanstor vänkrets på runt 200 personer var alla runt 20 år, och 
åldern kan ha betydelse då många i den åldern blir vän med många personer utan att direkt 
känna dem. Några av de informanterna berättade också att de accepterade vänförfrågningar 
från personer de inte direkt kände, men hade gemensamma vänner med, för att inte verka 
sura. 

Det var ett felaktigt val att genomföra en observation och efterföljande intervju på en så 
allmän plats som skolans bibliotek, den täta genomströmningen av människor gjorde inte 
miljön lugn och rogivande för informanten. Platsen bestämdes dock i samråd med 
informanten, då hemmiljö var omöjligt av praktiska skäl. Den informant vars medverkan 
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skedde i biblioteket var också den som uppfattade observationen något obekväm, medan 
informanten inte såg några negativa detaljer med den kvalitativa intervjun, som genomfördes 
direkt efter, på samma plats. De övriga informanterna, som deltog i undersökningen i en 
lugnare hemmiljö, ansåg sig inte ha några problem med varken observation eller intervju. Om 
det sen berodde på miljön eller inte låter jag vara osagt, men då ljudnivån var betydligt högre 
vid det tillfället verkar det troligt att det har ett samband.  

Facebook är en unik möjlighet att samla människor på samma ställe, och som vi såg i 
inledningen, över generationsgränserna. Julia i exemplet är vän med sin mormors mor på 
Facebook. Jag vågar nästan påstå att inget annat har lyckats samla så mycket olika människor 
på ett och samma ställe, och lyckats engagera alla dessa människor till medverkan. Det gör 
Facebook till ett intressant fenomen att studera.  

Ett förslag på fortsatta studier skulle vara att genomföra intervjuer med personer som antingen 
valt att helt avstå från Facebook, eller som avslutat sitt konto där, för att höra vad som är 
anledningen till att ställa sig utanför någonting som nästan alla andra använder sig av. Mest 
intressant skulle vara att intervjua de personer som står utanför som under 30 år, och på ett 
eller annat sätt ändå växt upp med Internet, och där majoriteten av vännerna har Facebook.  
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Bilaga	A,	intervjumall	
	

1. Ålder och kön. 
2. Vilka sociala medier använder du? 
3. Hur länge har du använt dig av Facebook? 
4. Hur kom det sig att du skaffade ett konto på Facebook? 
5. Vad brukar du använda Facebook till? 
6. Hur ofta gör du en statusuppdatering? 
7. Hur ser din vänkrets ut på Facebook, stor/liten? 
8. Vilka aspekter tycker du är positiva med Facebook? 
9. Vilka aspekter tycker du är negativa med Facebook? 
10. Vad anser du om åldersgränsen på Facebook, är Facebook lämpligt för exempelvis 

yngre barn? 
11. Har du någon gång känt dig stressad eller påverkad av vad dina vänner skriver på 

Facebook? 
12. Har du några restriktioner för dig själv om vad du publicerar på Facebook? Om ja, 

använder du i så fall någon annan form av socialt medie som är lättare att kontrollera?  

 

Tack så mycket för ditt deltagande.  
 

Tillägg: De deltagande observationerna har ägt rum först, och de har varit unika för varje 
deltagare. Mitt deltagande har varierat beroende på hur mycket informanten har pratat av 
sig självt. Därför har jag inte utgått från någon mall gällande dem. Intervjuerna har 
genomfört efteråt, och ses som ett komplement till den information som framkommit vid 
observationerna. Beroende på vilka svar intervjufrågorna gett har det ställts följdfrågor, så 
inte heller intervjuerna har varit helt identiska för samtliga informanter.  

 


