
 

 
Institutionen för Informatik och Media 
Enheten för medier och kommunikation 
D-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap 
Framlagd VT 2010 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Att Göra eller inte Göra  
Hur kontroll och nyfikenhet påverkar regelverket på Facebook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Författare: Matilde Johansson 
Handledare: Anne-Marie Morhed  

1 

 



 

Abstract 
 
Title: The Do’s and Don’ts - how control and curiosity effects the regulatory framework on 
Facebook
 
(Att göra eller inte göra – hur kontroll och nyfikenhet påverkar regelverket på Facebook).   
 
Number of pages: 42 (43 with annex)   
 
Author: Matilde Johansson 
 
Tutor: Anne-Marie Morhed  
 
Course: Media and Communications Studies D  
 
Period: VT 2010   
 
University: Devision of Media and Communication, Department of Informatics and Media, 
Uppsala University.  
 
Purpose: The purpose of this study is to investigate how the private in relation to the public 
effect the behavior or hidden rule set on Facebook. The study aims to highlight differences in 
attitudes, concerning desirable behavior, between 16-25 year olds (the largest group on 
Facebook) and 36-55 year olds (the group who are increasing the most in Sweden on 
Facebook).   
 
Method: The study is based on a qualitative approach. Four focus groups with five people in 
each were interviewed. Ten people aged between 16 and 25 and ten people aged 36 to 55. 
They discussed norms, attitudes and desirable behavior on Facebook. 
 
Theoretical platform: The theoretical basis has its roots in sociology: Erving Goffman’s idea 
on self-presentation and social interaction, Pierre Bourdieu's theories about habitus, cultural 
and symbolic capital and the positions in the social field, last but not least Jürgen Habermas 
idea of the public sphere.  
 
Main result: Broadly speaking, the analysis of data showed both differences and similarities 
between the age groups. They had different purposes with their use of Facebook. The younger 
group showed a greater curiosity – they kept up to date with peoples profiles (including those 
outside their network) and also categorized and interpreted the information. The people aged 
36 to 55 used Facebook mainly as a tool to facilitate communication between their non-virtual 
meetings.  
 
Control and curiosity were important factors when it came to forming the attitude and norms. 
According to the respondents it was important to be personal (but not too private), positive, 
and respectful. The importance of being genuine and open in once interactions was also 
discussed. 
 
Keywords: Facebook, norms, status, Goffman, Habermas, Bourdieu, public, private, self-
presentation, cultural and symbolic capital    
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Sammanfattning  
Det sociala mediet Facebook har allt sedan starten 2004 expanderat kraftigt. Det senaste året 
har framförallt en grupp användare ökat nämligen de mellan 36 och 55. Detta kan komma att 
ställa nya krav på den sociala interaktion som sker inom forumet när dessa ska kommunicera 
virtuellt med den största gruppen, de mellan 16 och 25.  
 
Syftet med undersökningen är att utröna om det finns några medvetna eller omedvetna 
strategier från användarnas sida för att konstruera en profil eller inrota ett beteende som är 
mer önskvärt. Om regelverket för den sociala interaktionen skiljer sig från den generation som 
mer eller mindre fötts in i den digitala världen från den generation som är invandrare till den 
digitala världen.  
 
Metoden har en kvalitativ utgångspunkt. Det har bildats fyra fokusgrupper med fem personer i 
varje. Tillsammans har de fört diskussioner kring normer, attityder och statusbegrepp på 
Facebook. Två av fokusgrupperna har utgjorts av aktiva användare i åldrarna 16-25 (den 
största gruppen på Facebook) medan de andra två utgjorts av aktiva användare i åldrarna 36-
55 (den grupp som ökar mest).  
 
Den teoretiska utgångspunkten är hämtad från sociologin där i synnerhet tre forskare är mer 
framträdande. Erving Goffans tankar om social interaktion som ett samspel mellan den som 
uttrycker och betraktar. Pierre Bourdieus kartläggande av kulturellt och symboliskt kapital 
samt hur människor positionerar sig inom det sociala fältet. Jürgen Habermas 
offentlighetsprincip och hans definition av den publika sfären.  
 
I stora drag visar analysen att det finns skillnader mellan åldersgruppernas attityder, men även 
likheter. Respondenternas syften med att använda Facebook var förhållandevis annorlunda 
redan från början beroende på ålder. De yngre hade en större nyfikenhet vilket de fick utlopp 
för när de läste och granskade andras profiler (även de utanför nätverket). De verkade även ha 
en större benägenhet att kategorisera in personer och tolka information. De äldre använde 
Facebook som kommunikationsredskap för att prata med människor som de redan kände 
mellan de icke-virtuella mötena. Kontroll och nyfikenhet var bakåtliggande faktorer varifrån 
regelverket för social interaktion bestämdes. I människors behov av kontroll (eller vad andra 
människor skulle kunna ta del av) lades dolda regler in om vad som fick skrivas offentligt: var 
positiv, personlig (inte privat) och respektfull. I nyfikenhet var det flera som däremot menade 
att om inte genuinitet och öppenhet genomsyrade användarnas profiler förlorade Facebook 
värdet som social media. Det krävs därmed en del öppenhet från användarnas sida för att 
Facebook fortfarande ska vara intressant som virtuell gemenskap.   
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1 Inledning 
2009, i mitt dåvarande arbete som informatör, tog jag del av en kurs i ungdomars användning 
av sociala medier. Vi var en blandad skara människor med olika professioner från skilda 
generationer. Kursledaren visade oss en 22-årig läkarstudents agerande inom vissa sociala 
medier (med fokus på Facebook och YouTube).   
 
Det som läkarstudenten hade gjort var att han hade publicerat videoklipp på Facebook för 
varje ny gång som han piercat sig. Dessa klipp hade han även länkat vidare till YouTube. 
Flertalet kurskamrater uttryckte en spontan motvilja att ha denna student som läkare när han 
väl examinerats. De kunde inte få deras bild av en läkare att gå ihop med denna unga kille 
som offentligt visade upp sig med piercingar i olika sociala medier. De flesta av 
kurskamraterna var fyllda 40. Vad som är ett önskvärt beteende i en tid där allt går att 
publicera och där ett fritt agerande förespråkas är intressant. Den grupp människor som ökar 
kraftigast inom det sociala mediet Facebook är mellan 36 och 55 år1, alltså samma grupp som 
mina kurskamrater. De har börjat att allt mer interagera på Facebook med den största 
åldersgruppen där, de mellan 16 och 25 år. Kommer dessa grupper gemensamt att bygga 
sociala strategier för ett önskvärt beteende eller kommer normerna att skilja sig åt?   
 
Min utgångspunkt i denna studie är att det i varje typ av miljö - där människor interagerar 
med varandra - bildas en uppsättning normer, regler, roller och värderingar som styr 
interaktionen och avgör vad som är ett önskvärt beteende eller inte2. 22-åringens beteende var 
inte önskvärt eftersom 40-åringarna inte fick ihop sin bild av en läkare med den bild som han 
gav uttryck för på Facebook. Det pekar på att det finns dolda värdeskalor som avgör vilka 
beteenden som accepteras och vad som ger anseende för den som interagerar på Facebook. 
Det visar även att helhetsbilden av användarens identitet måste gå ihop med normen för 
individers positiva framtoning/exponering. Nu när gruppen ”36-55 år” expanderar på 
Facebook blir det intressant att se om det leder till förskjutningar i normen av vilket 
uppträdande som passar sig. Man kan utgå ifrån att den äldre åldersgruppen inte har samma 
normer eller uppskattar samma beteenden som 16- 25-åringar gör. Vad händer om tio år när 
de som är 18 idag blir 28 och får en arbetsgivare som granskar deras profilsida? Vad tittar 
egentligen människor på när de läser andras profiler? Hur skiljer sig en profil med ett högt 
anseende från en med lågt?  
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1 Internetstatistik: svenskarna och internet 2009. Bland 16-25 -åringar är nästan tre av fyra (72 procent) 
medlemmar i något community. Men den största ökningen sker bland medelålders och äldre. Det har 
skett en fördubbling av andelen medlemmar i åldrarna 36-55 år sedan 2007. 
2 Sveningsson, Malin m.fl. (2003), Att fånga nätet. Kvalitativa metoder för Internetforskning, s. 54 

 



 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att utröna om det finns några medvetna eller omedvetna 
strategier från användarnas sida för att konstruera en profil eller ett beteende som är mer 
önskvärt. Om dessa dolda regler skiljer sig åt från den generation som mer eller mindre fötts 
in i den digitala världen från den generation som är invandrare till den digitala världen. 
Studiens frågeställningar lyder:  

• Hur påverkas beteenderamar och regelverk på Facebook av det offentliga i relation 
till det privata?  

• Skiljer sig attityderna åt kring önskvärt beteende mellan 16-25 -åringar samt 36-55 -
åringar?  

 
1.2 Avgränsningar  
Undersökningen är en emirisk pilotstudie i den mening att den primärt fungerar som 
generalrepetition för kommande fullskalestudier. Studier som denna görs för att inte 
kommande fullskalestudier skall drabbas av eventuella misstag3.  
 
Det hade varit intressant att följa upp studien med en stor enkätundersökning (med ett 
slumpässigt urval) av Facebookanvändare som fått fylla i sina åsikter och attityder till andra 
människors agerande på Facebook. Varken tid eller pengar fanns till detta och inte heller 
riktigt motivet till vad som i så fall skulle undersökas. Studiens intresse ligger primärt i 
normbildning: vad är det som anger regelverket till vad som skall tillåtas på Facebook och vad 
tillåts av vem? Detta är inte kvantitativa frågor utan kvalitativa.  
 
Likaså hade det varit intressant att göra en jämförande studie mellan olika sociala medier för 
att se hur normer skapas kring dessa forum och hur de skiljer sig åt. Om det har med tekniken 
att göra eller bakgrunden/historien till de nya medierna. Denna undersökning ryms emellertid 
inte heller i de begränsade tids- och resursramarna.   
 
1.3 Disposition 
Uppsatsen börjar med ett inledande definitionsavsnitt som sedan följs med en bakgrund till 
Facebooks uppkomst och dess utformning. I det tredje avsnittet beskrivs ett utdrag av de 
många diskussioner som förts kring Facebook i media. Vidare kommer den teoretiska 
plattformen och metoddelen att beskrivas och problematiseras. Det leder in till presentationen 
av resultatet som sedan följs med ett analys avsnitt. Sist men inte minst avslutas studien med 
en slutsats och därefter en slutdiskussion.  
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3 Esaiasson, Peter, m.fl. (2009), Metodpraktikan, s. 36 

 



 

2 Definitioner   
Nedan beskrivs och definieras relevanta begrepp för studien. Syftet med definitionsavsnittet 
är att skapa reda i de många termer som används.   
 
2.1 Sociala medier 
Sociala medier är ett samlingsnamn för medier som tillåter användarna att interagera med 
varandra genom text, bild eller ljud4. De skiljer sig från traditionella medier (massmedier som 
till exempel DN och Aftonbladet) genom att de senare mer bygger på papperstidningens 
kommunikationslogik och är verktyg för envägskommunikation. Detta har emellertid ändrats. 
På senare tid finns ett interagerande mellan traditionella medier och sociala medier där den 
förra mer försöker hitta verktyg till att fungera som den nyare5.  
 
2.2 Virtuell gemenskap, nätgemenskap eller socialt nätverk  
Virtuell gemenskap skulle kunna översättas till engelskans community. Detta begrepp är 
komplicerat eftersom det definierats på olika sätt av en rad forskare.  

 
Founded intentionally by people who shares a set of interests, often revolving around certain 
texts or tropes imported from non-CMC venues such as soap operas and their characters (Lindlof 
and Schatzer, 1998)6.  

 
Definitionen av community som forum för människor med samma värderingar eller samma 
intressen delas av många forskare. När det appliceras på Facebook blir det därmed 
problematiskt. Är Facebook ett community eller inte? Många på lekmannanivå hävdar detta. 
Men eftersom begreppet är så pass komplicerat och från engelskan står i synonym med 
samhälle, samfund och brödraskap7 kommer denna studie att välja andra begrepp som socialt 
nätverk online. Användaren interagerar med människor som det redan finns någon form av 
kontakt med i det icke-virtuella livet. Det fundamentala med just Facebook är alltså inte att 
gruppen av människor delar samma intressen utan att de är associerade genom släktband eller 
vänskapsband (såväl djupa som grunda).  
 
2.3 Normer och värderingar  
Normen är det "normala" eller godtagna beteendet som i detta fall rör den sociala grupp som 
integrerar på Facebook. Norm är generellt sett intimt förbundet med de sociala värdena8. 
Normer utgör alltså vad som förväntas men också vad som värderas högt av det samhälle som 
bejakar dem. Lagboken uttrycker enbart en del av samhällets normsystem. Det finns även 
dolda normer för hur vi bör bete oss och det är dessa som ska granskas på Facebook. 9  
Värderingar uttrycker sig genom att sätta ett (positivt eller negativt) värde på något. Var och 
en av oss har en mängd åsikter om hur verkligheten är beskaffad (det är ingen värdering i sig) 
och också hur vi bör handla i olika situationer. Det sistnämnda är värderingar. Vi värderar 
istället för att tänka objektivt10.  
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4 Nationalencyklopedin, Sociala medier 
5 Traditionella medier som Expressen och Aftonbladet har bl.a. utvecklat ett system där läsaren kan 
kommentera de artiklar som publiceras på internet och på så sätt ge feed‐back.  
6 McQuails’s (2005), Mass communication Theory, s. 149  
7 Sveningsson, Malin m.fl. (2003), Att fånga nätet, s. 18   
8 Bergström, Lars (1990), Grundbok i värdeteori, s. 114  
9 Nationalencyklopedin, Norm  
10 Bergstöm, Lars (1990), Grundbok i värdeteori, s. 8  

 



 

2.4 Status 
Status är sett utifrån ett sociologiskt perspektiv. Status definieras därmed som en persons 
samhälliga position11. Det innebär att status är rörligt eftersom det går att byta position inom 
ett socialt fält. Det går att röra sig uppåt och nedåt och kanske möjligt även i sidled. 
Människor brukar prata om högstatus arbeten som något bättre än lågstatus. I och med det 
finns det en strävan att ”klättra uppåt”.   
 
2.5 Identiteten och Jaget 
Jaget definieras i denna studie utifrån Freud. Han såg Jaget som det medvetna rationella som 
är engagerat i individens anpassning både utåt och inåt12. Det innebär att jaget är det drivande 
i identitetsskapandet eftersom det är medvetet och handlar rationellt.    
 
Identiteten liknar i viss mån jaget men skiljer sig ändå åt på vissa punkter. Identitet innebär 
egentligen att vara medveten om jaget och att själv kunna bestämma om sina tankar och 
handlingar. Det innebär också att vara medveten om den egna personligheten och vad som 
format den under livets gång13.  
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11 Nationalencyklopedin, status  
12 Smedslund, Jan (1970), Psykologi, s. 52   
13 Nationalencyklopedin, identitet  

 



 

3 Bakgrund   
Vad är det alla pratar om när de pratar Facebook? Vad betyder det att någon blivit vän med 
sin mamma och vad har statusuppdateringar med värdering att göra? För att utreda normer 
inom Facebook ska först en beskrivning om mediets tekniska möjligheter och ursprung 
delges.   
 
3.1 Facebook föds 
Facebook's mission is to give people the power to share and make the world more open and 
connected (Mark Zuckerberg 2004).  
 
Citatet går att finna på Mark Zuckerbergs fansida på Facebook. Det var Zuckerberg själv som 
grundade det sociala mediet den 4 februari 2004 då han fortfarande var collegestudent på 
Harvard University14. Miljoner människor världen över använder forumet varje dag för att 
prata med vänner, ladda upp bilder, uppdatera statusrader samt dela länkar och videoklipp. 
Facebook har blivit det sociala nätverk som växer snabbast av alla sociala nätverk. I februari 
2010 uppskattades sidan ha över 400 miljoner användare, samtidigt som tillväxten fortfarande 
är enorm och forumet fortsätter att växa15. Under en vecka i mars 2010 passerade Facebook 
för första gången Google som den mest besökta internetsajten i USA16.    
 
3.2 Facebook som nätverk   
What do we want to show to whom? Who can see us? Who’s looking at us? (Zeynep Tufekci, 2008)17

 
Vilka människor som kan läsa en användares profilinformation har kontinuerligt varit ett 
ämne för diskussion. Tekniken bakom Facebook gör det möjligt för användaren att 
sekretessinställa den information som ges ut. Om detta fungerar eller inte verkar dock utgöra 
ett orosmoment för många användare vilket ovanstående citat belyser. Nedan följer en kort 
beskrivning av forumets utformning, termer och egenskaper.  
 
I det sociala nätverket konstruerar användaren en egen profil. Denna profil presenterar sedan 
användarens jag när denna kommunicerar med andra inom nätverket. De som användaren 
interagerar med inom sitt nätverk kallas ”vänner” och dessa finns länkade på användarens 
profilsida. På profilsidan finns det även en logg som berättar vad användaren gjort under den 
senaste tiden. Det kan t.ex. stå ”Lisa har skrivit något på Pelles logg” följd av en direkt länk 
till Pelles profil. Profilsidan rymmer även bilder på användaren som denne antingen kan ha 
blivit taggad på av andra människor eller själv valt att lägga upp. På profilsidan finns det en 
tom rad innehållandes orden ”vad gör du just nu?”. Denna rad har fått namnet statusrad i 
folkmun. Statusraden är offentlig vilket innebär att alla inom nätverket (om inte särskilda 
sekretessinställningar har gjorts) kan ta del av det som skrivs. Det gäller även 
informationssidan där användaren kan ange yrke, favoritmusik, kurser som han/hon läst etc. 
Det enda som inte är offentligt utan särskilda sekretessinställningar är de e-post som 
cirkulerar.    
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14 Rigglöv, Mats, http://www.facebook‐faq.se/facebook‐top/facebook‐om‐mig.htm  
15 Rengfors, Kristoffer, (2010), Metro, http://www.metro.se/2009/09/16/92400/facebook‐over‐300‐miljoner‐
anvandare/index.xml. 
16 Malin, (2010) TU (Trend & Omvärld), http://tu.se/medielabbet/trend‐a‐omvaerld/facebook‐stoerre‐aen‐
google‐i‐usa.html  
17 Tufekcsi, Zeynep (2008), Can you see me now?, s. 20    

 

http://www.facebook-faq.se/facebook-top/facebook-om-mig.htm
http://www.metro.se/2009/09/16/92400/facebook-over-300-miljoner-anvandare/index.xml
http://www.metro.se/2009/09/16/92400/facebook-over-300-miljoner-anvandare/index.xml
http://tu.se/medielabbet/trend-a-omvaerld/facebook-stoerre-aen-google-i-usa.html
http://tu.se/medielabbet/trend-a-omvaerld/facebook-stoerre-aen-google-i-usa.html


 

3.3 Vad skiljer Facebook från andra sociala medier?  
How Facebook is killing MySpace (Catherine Holahan, 2009-08-07)18

 
Myspace var länge den dominerande virtuella mötesplatsen. Facebook har däremot sedan 
starten 2004 expanderat kraftigt och under de senare åren växt om Myspace. Detta har media 
skrivit om och däribland ovanstående journalist Catherine Holahan.   
 
Syftet med alla sociala medier är dock detsamma, nämligen att användarna kan kommunicera 
och träffa människor inom dem. Tillvägagångssättet och riktlinjerna skiljer sig däremot åt 
beroende på vilket socialt medium som används. Det är Facebook och dess normer som denna 
studie granskar. En utredning om eventuella skillnader mellan olika sociala medier kan vara 
intressant eftersom de kan fördjupa förståelsen om varför de normer som skapas just skapas 
inom Facebook.  
 
Allt eftersom tekniken utvecklas hittar även människor nya vägar att använda nätet och de 
sociala medierna i dem. Sociala nätverk är ofta lekfulla och kreativa, människor använder 
dem för att förändra och leka med identiteter och undersöka nya vägar till självpresentation19. 
Internet gjorde det möjligt att förflytta kommunikationen från caféet och tvättstugan (det icke-
virtuella) till det virtuella. Den information som utbyts kan lagras i många år efter att inlägg 
raderats eller bilder tagits bort20. En bättre förståelse för detta går att finna på sidan för 
Facebooks användarvillkor,  

 
When you delete IP content, it is deleted in a manner similar to emptying the recycle bin on a 
computer. However, you understand that removed content may persist in backup copies for a 
reasonable period of time (but will not be available to others) (Facebook, användarvillkor).  

 
Det innebär en viss otydlighet för exakt hur länge den information som kommuniceras ut 
finns kvar. MySpace har länge varit en av de större sociala nätverkssajterna. Det finns också 
tydliga likheter mellan MySpace och Facebook exempelvis att en viss självpresentation är 
nödvändig. Om vi istället tittar på eventuella skillnader mellan forumen går det att hitta en 
del. På Facebook ställs det större krav för att den självpresentation som ges ska vara äkta. I 
Facebooks användarvillkor är en av reglerna att du ska använda ditt riktiga namn och 
dessutom ansvara för den information som ges ut21. MySpace är inte heller uppdelat i nätverk 
eller undergrupper på samma sätt som Facebook är. Slutligen skiljer sig de båda sociala 
nätverken åt genom att profilerna på MySpace är ”googlbara” medan Facebooks profiler inte 
är det22.         
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19 Lievrouw A. Leah m.fl. (2006),The Handbook of New Media, s. 48 

20 Tufekci, Zeynep (2008), Can You See Me Now, s. 22 
21 Facebook, användarvillkor, http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf   
22 Tufekci, Zeynep (2008), Can You See Me, s. 23 
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4 Diskussionen och Facebook 
Allt sedan starten 2004 har Facebook fått stå måltavla för många olika diskussioner mellan 
människor och genom media. Reportage om äganderätt av bilder till etikettsbrott har 
kontinuerligt avlöst varandra. I följande avsnitt kommer ett axplock av denna debatt (som kan 
vara av intresse för undersökningen) att beskrivas.  
 
4.1 Skapar statusraden Jaget?   
En uppmärksammad bloggare som går under namnet Petra har på webbplatsen ”En annan 
sida” kategoriserat in människor på Facebook utifrån vad de skrivit i sin statusrad23. Tidigare 
studier har poängterat vikten av språket i datormedierad kommunikation, eftersom språket 
ofta varit den enda form av kommunikation24. Detta har ändrats över tid och i Facebook 
kommunicerar du även med bilder och videoklipp. Det går däremot inte att undgå att den 
primära kommunikationen är den som skrivs. En stor del av den granskning som sker av 
betraktarna kommer därför att göras utifrån statusraden. Kategoriseringen som gjorts är 
intressant för att få en bakgrundsbild om vad olika typer av självpresentationer säger om jaget. 
Det är även intressant att se att det existerar en kategorisering och inplacering av människor i 
relation till deras statusrad.   
 
Tio olika typer av kategoriseringar har gjorts genom människors agerande via statusraden. 
Den lyckade föräldern (skriver om allt ifrån syltlagning till svampplockning), Strebern 
(övertidsarbetaren som jämt är på kontoret), Resenären, Finsmakaren, Partyprissen (är 
ständigt på väg till fest), Dubbelpostaren (länkar till twitter, MySpace, bilddagboken eller 
någon annan av de många sajter som användaren anslutit sig till) och Viktigpettern 
(statusuppdateringar om det högt uppsatta jobbet, den flådiga festen eller dyra viner). Den 
lyckade föräldern, Finsmakaren, Resenären och Viktigpettern skriver om arbete och fritid där 
kunskaper i mat och dryck samt att vara på ”rätt” ställe eller på ”rätt” fest är viktiga.  
 
Tre ytterligare kategorier är Den utelämnade, Distanshållaren och Politikern. Den 
utelämnade är den typ av användare som enligt Petra inte förstått gränsen mellan integritet 
och sociala medier, (…) drar sig inte för att berätta om den vilda natten på SM-klubben eller 
hur han mår eller vilken färg hans snor har för dagen25”. Denna kategori kan lika gärna 
nämnas som rebellen än som den utelämnade. Det kan röra sig om en människa som vill 
provocera och gör det offentligt genom Facebook. Hur en sådan person uppfattas av andra är 
däremot intressant. Petras reaktion visas när hon nämner användaren som någon som inte 
förstått gränsen mellan integritet och sociala medier. Med andra ord gränsen mellan privat och 
offentligt. Men var går denna gräns och skiljer den sig åt beroende på ålder? 
 
Facead är ett nytt ämne som blivit mångdiskuterat och innebär köpta tjänster på Facebook. 
Företag som social communications betalar människor för att de ska posta en viss 
statusuppdatering i marknadsföringsintresse26. När detta skedde var det många som reagerade 
negativt på detta och twittrade om det. Marknadsföring har funnits från början på Facebook, 

12 

                                                            
23 Petra (2009), En annan sida http://www.enannansida.se/bok/2009/11/vad‐sager‐statusraden‐om‐dig‐
egentligen.html  
24 Lievrouw A. Leah (2006), The Handbook of New Media, s. 40 
25 Petra (2009), En annan sida http://www.enannansida.se/bok/2009/11/vad‐sager‐statusraden‐om‐dig‐
egentligen.html  
26 Magnus (2010), Nakna sanningen, http://www.naknasanningen.com/2010/02/facead‐kopta‐statusrader‐i‐
facebook.html  

 

http://www.enannansida.se/bok/2009/11/vad-sager-statusraden-om-dig-egentligen.html
http://www.enannansida.se/bok/2009/11/vad-sager-statusraden-om-dig-egentligen.html
http://www.enannansida.se/bok/2009/11/vad-sager-statusraden-om-dig-egentligen.html
http://www.enannansida.se/bok/2009/11/vad-sager-statusraden-om-dig-egentligen.html
http://www.naknasanningen.com/2010/02/facead-kopta-statusrader-i-facebook.html
http://www.naknasanningen.com/2010/02/facead-kopta-statusrader-i-facebook.html


 

men att företag använde människors statusrader i gengäld mot pengar uppfattades som 
omoraliskt. Detta kan kopplas ihop med att profilens statusrad är förknippat med profilens jag 
och det uppstår ett orosmoment när det jaget är till salu.   
 
4.2 Kontrollen på Facebook 
När åldersgruppen 36-55 började öka uppstod en offentlig diskussion. Den 20 januari 
publicerades en artikel där författaren menade att många föräldrar till tonårsbarn skaffat sig en 
profil på Facebook enbart för att kolla sina barns sociala liv. En företeelse som uppmuntrades 
av bland annat tonårsexperten Linda Ulfsdotter27. I ett utlåtande för ”allt om barn” ger hon 
förslaget till föräldrar att de ska bli vän med sina barn i forumet.  
 
Intressant är hur den ”nya” ålderskategorin ser på exempelvis gränsdragningen mellan 
offentlig och privat. De agerar och interagerar i ett forum som byggts upp av en ung Harvard-
student. Kommer andelen äldre Facebookanvändare göra att attityder och beteenden inom 
forumet ändras? Kommer omvänt barnen att kontrollera sina föräldrars uppträdanden inom 
forumet? Denna diskussion har kanske nämnts men aldrig varit på agendan. Men den är att 
vänta eftersom tonårsbarn inte vill att deras föräldrar ska avvika från normen utan passa in i 
en form av (föräldra)normalitet.   
 
4.3 ”Vett och Etikett” på Facebook  
Expressen skrev 2009 om etikettsbrott på Facebook. De flesta av dessa regler går att likställa 
med samma normer som genomsyrar resten av samhället. Frågan kvarstår om dessa 
etikettsregler som Expressen skrev om (hämtade från times.com och yourtango.com) 
verkligen går att förhålla sig till. Först och främst skulle inte relationsstatusen ändras oavsett 
om du haft ett stort bråk med partnern28. Denna regel i fråga om etikett är inte kopplat direkt 
till forumet och nätverket. Snarare handlar det om vett och etikett utanför Facebook. Din 
partner blir med all säkerhet ledsen om du utan dennes vetskap ändrar din status till singel. 
Ditt nätverk inom forumet kan däremot inte ana att du ändrat din relationsstatus utan att delge 
detta till din partner (eller före detta). Denna regel kan alltså inte kopplas ihop med andra 
människors syn på agerande inom Facebook i förhållandet till önskvärt eller acceptabelt 
beteende. Studien visade även förhållningsätt till vänförfrågningar, stjäl inte andras 
Facebookvänner, samt, skicka inte en vänförfrågan till någon som du inte känner.
 
Två punkter ytterligare punkter var även intressanta. Punkt nummer tre, skippa de gulliga 
smeknamnen på din partners vägg. Var diskret med vad du skriver på andras presentationer 
och punkt nummer nio, skippa de mystiska statusmeddelandena om din mentala process, typ 
”önskar saker vore annorlunda” och ”jag startar om mitt liv. Du låter ensam, intrigskapande 
och patetisk. Enligt denna undersökning är det därmed ett etikettsbrott att må dåligt eller 
känna ångest offentligt på Facebook. Punkt nummer tre är uppseendeväckande eftersom 
studien menar att gulliga smeknamn på partnerns presentation kan förstöra hans/hennes 
självpresentation istället för att ge sken av en viss popularitet. Med grund från denna tanke 
innebär det att en profil ska omge sig med ett nätverk som hjälper till att lyfta upp den 
självpresentation som hon/han vill ge utrymme för.     
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5 Teoretisk plattform 
Who are we when we are online?29  
 
Genom utformningen på internet och dess möjlighet till anonymitet i relation till den icke-
virtuella världen kan människor leka med identitet och framställning av jaget på ett sätt som 
inte är möjligt på annan plats, vilket ovanstående citat belyser. I och med de samtal och 
diskussioner som människor för med varandra bildas gemensamma normer på liknande sätt 
som i den icke-virtuella världen. Internet studeras därmed som ett fenomen som gör det 
möjligt för individer att experimentera med nya former av identiteter30 men kanske 
framförallt att presentera sig på ett sätt som gör att jaget passar in i normaliteten och utifrån 
dess beteenderamar gärna framstås lite bättre.  
 
Studien har sin grund hämtad ur ett sociologiskt perspektiv. Det innebär att den fundamentala 
synen på fenomenet Facebook är att det främst är en social miljö där människor kan umgås, 
kommunicera och interagera med varandra. Det innebär inte att det tekniska perspektivet 
förringas som medel för skapandet av normer, men fokus kommer att ligga på de interaktioner 
som bildar normerna och inte redskapen för interaktionerna. Sociologiska teorier av Goffman 
kommer att beskrivas för att få en djupare förståelse för framställningen av jaget och de 
uttryck som ges inom social interaktion. Bourdieus teorier kring socialt och kulturellt kapital 
samt habitus kommer att redas ut tillsammans med Habermas tankar om den offentliga sfären.      
 
5.1 Ett kunskapssociologiskt perspektiv 
Vårt samhälle är uppbyggt av regelverk och kulturella normer. Intressant är varifrån de 
attityder och regelverk som bildas på Facebook startar och om vilka normer som helst kan 
uppstå? Svaret är troligen nej åtminstone om man utgår ifrån ett kunskapssociologiskt 
perspektiv31. Vi socialiseras redan som barn till att uppfatta vissa saker som självklara och 
andra som omöjliga. Skolan, massmedier och inte minst vetenskapen berättar för människor 
om de rådande normer som lyder och bidrar på så sätt till att även cementera dessa. Det finns 
skillnader i vårt västerländska samhälle som klassförtryck eller könsdiskriminering. Vi har 
däremot svårt att upptäcka dessa eftersom vi skolats in efter den strukturen. Det är lättare att 
upptäcka hur exempelvis indierna ser sina kastsystem som naturliga och oföränderliga genom 
att de socialiserats in därefter. En kunskapssociolog resonerar att funktioner som media, skola 
och vetenskap övertygar människan om att samhällsordningen är naturlig och oföränderlig32. 
Vetenskapen tjänar alltså enligt en kunskapssociolog vissa intressen i samhället som ofta 
förefaller med forskarens egna intressen33.  
 
Likväl som kulturella normer råder för beteenden så skapas också värdeskalor som avgör 
vilket personlighetsdrag, beteenden och vilken typ av kunskap som medför hög status till 
medlemmarna34. Det går däremot inte att frångå att de normer och värdeskalor som bildas på 
Facebook bildas utifrån redan rådande normer i den icke-virtuella världen. Detta blir kanske 
extra tydligt genom att ta en titt på föregående avsnitt om ”vett och etikett” på Facebook35. 
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Hur du ska agera och hur du inte får ändra din relationsstatus handlar mer om ett beteende 
som ska gå hand i hand med normerna ute i samhället. Det som däremot är intressant för 
denna studie är att se är hur den nya tekniken kan implementera och cementera dessa 
förhållningssätt och normer i ett förhållandevis nytt fenomen som Facebook.   
 
5.2 Vi spelar alla teater på Facebook   
”Och spelet kan fortsätta” (Erving Goffman)36  
 
Ovanstående citat är hämtat från sociologen Goffmans intro till boken ”Jaget och Maskerna”. 
Han har ur ett dramaturgiskt perspektiv betraktat människan som en skådespelare som 
medvetet eller omedvetet uttrycker, bygger upp och befäster sitt jag för åhörarna 
(människorna den interagerar med). Interaktionen är ett spel där människorna i det bestämmer 
normer och beteenderamar. En individs uttrycksförmåga inbegrips av två slag av 
teckenaktivitet: det uttryck som hon sänder ut (give expression) och det uttryck som hon 
överför (give off expression)37. Den första av dessa teckenaktiviteter innefattar den verbala 
information som individen uttrycker. Traditionell kommunikation som på Facebook innefattas 
av den information individen delger i sin profil angående arbete, studier, musik, böcker etc. 
Det inkluderar även det agerande som personen uttrycker via statusrad, bilder och andra 
aktiviteter inom forumet. Den andra slaget inbegriper de uttryck hon överför. Denna 
kommunikation inbegriper all kommunikation som kan betecknas som situationsbunden, icke-
verbal och symptomatiska för den agerande individen38. Människor spelar roller eller 
framträder genom ett specifikt agerande, därför att de tror att det kommer att framkalla en viss 
reaktion hos betraktarna som de är måna om att uppnå. Det handlar om ett spel där deltagarna 
förväntas undertrycka sina uppriktiga åsikter och lägga fram en syn på situationen som de tror 
att de andra kommer att anse vara åtminstone tillfälligt acceptabla39.  
 
5.2.1 Den sociala inrättningen  
En social inrättning är varje plats som omges av bestämda gränser för varseblivning och där 
en speciell aktivitet även kontinuerligt äger rum, enligt Goffman40. Facebook är alltså en 
social inrättning på grund av det regelbundna agerande som råder och de bestämda fysiska 
gränser som finns. Goffman forstätter mena att det inom en social inrättning finns ett agerade 
team och en publik. På Facebook byts dessa roller ut genom att det agerande teamet (som till 
exempel innefattas av två vänner eller tre kolleger) kommer att vara publik inför ett annat 
agerande team och motsats. Det finns även en uppdelning i en bakre region där en 
framställning ofta förbereds. Tillträdet till den bakre regionen kontrolleras eftersom det 
agerande teamet inte vill att publiken ska ”kika in bakom kulisserna”. Detta spel som råder 
hänges för att framställa en given definition av situationen för publiken. Spelet inkluderar 
även moraluppfattningar, riktlinjer för livssyn, regler för hövlighet och dekorum.    
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På Facebook kan individer ha större kontroll på sina beteenden och även strategiskt 
konstruera sina profiler på ett sätt som de tror är fördelaktiga för dem och passar in i 
normaliteten. Med det i åtanke borde människor när de agerar i forumet ha medvetna eller 
omedvetna planer för hur de framställer jaget. Goffman menar att individen ibland är 
beräknande i sitt handlande, men relativt omedveten om att så är fallet. Intressant är också att 

 
36 Goffman, Erving (2009), Jaget och Maskerna, Bokomslag 
37 Ibid. s. 12   
38 Ibid. 
39 Ibid. s. 18  
40 Ibid. s. 207  

 



 

han menar att individen avsiktligt och medvetet kan uttrycka sig på ett speciellt sätt på grund 
av att hon huvudsakligen tillhör en viss grupp eller har viss social status41 . Om så är fallet 
kan det innebära att gruppen 16-25 och gruppen 36-55 tillhör olika sociala grupper med olika 
erfarenheter och därmed behöver uttrycka sig på Facebook genom olika sätt. En idealisering 
av jaget är ett ofta förekommande fenomen. Den sociala rörligheten sker oftast på grund av att 
det finns en idealiserad bild av de högre samhällsskikten och därmed en strävan för de som 
befinner sig i de lägre positionerna att klättra uppåt42. Det handlar egentligen om viljan att 
tillhöra kärnan i samhället. Denna studie kommer att granska båda dessa uttryck (give 
expression och give off expression) för att i analysen ställa dem mot varandra. 
 
5.3 Positionering och erhållna dispositioner   
Practice has a logic which is not that of the logician (Pierre Bourdieu)43 
 
Inom sociologin är begreppet status en persons ställning inom en viss grupp eller gruppens 
ställning i samhället44 I folkmun pratas det om ”hög status”, vilket innebär att personen anses 
vara mer betydelsefull än andra inom gruppen eller samhället. Pierre Bourdieu är känd för 
sina teorier kring symboliskt och kulturellt kapital. Inom ett socialt fält kan människor 
förflytta sig eller positionera sig annorlunda i och med tid och rum. Detta innebär att status är 
något rörligt och något pågående. Bourdieu menar att samhällsklasser skiljs åt beroende på 
vilket habitus som formger dem. Med habitus menas i kroppen och sinnet inristade vanor och 
dispositioner45, vilket kan liknas med en kollektiv livsstil, smak och ordval. Dessa sociala 
distinktioner är centrala att förstå för att se hur makteliter kan formeras och reproduceras och 
vidare hur karriärvägar kan öppnas och stängas i de olika sociala rummen.  
 
5.3.1 Habitus  
Bakom klassindelning, värdeskalor och människor positionering i olika sociala rum finns en 
gemensam rot och enligt Bourdieu är det hit vetenskapens klassindelning leder - till habitus.  
Habitus är de beständiga sätten att vara och göra vilka växer in i kroppen46. Habitus går 
därmed att likna vid våra erfarenheter. Det är habitus som bestämmer huset du bor i, parfymen 
och kläderna du bär, cigaretterna du röker och ölen du dricker. Det är smaken (materiellt eller 
symboliskt) som är den generativa formeln som ligger till grund för människors livsstilar. 
Dessa livsstilar beror på klasstillhörighet (socialt fält) men skiljer sig även åt på individnivå47. 
Bourdieu menar vidare att kollektivet är avsatt i varje individ i form av dessa varaktiga 
dispositioner, såsom de mentala strukturerna48. Det innebär med andra ord att individen 
reproducerar kontinuerligt de rådande normsystem som inkorporerats.  
 
5.3.2 Kulturellt, symboliskt, ekonomiskt och socialt kapital  
Med kultur betecknar Bourdieu den kultur som har högst ansedd status. Det är ”finkultur” i 
relation till samhällets rådande makthierarki. Det handlar alltså om att hänge sig åt en viss 
vedertagen kultur som är gällande i skolor, under karriärsvalet, på restaurangen och uttrycka 

16 

                                                            
41Goffman, Erving (2009), Jaget och Maskerna, s. 15  
42 Ibid. s. 40  
43 http://www.brainyquote.com/quotes/authors/p/pierre_bourdieu.html  
44 Nationalencyklopedin, status  
45 Bourdieu, Pierre (1986), Kultur Sociologiska texter, s. 12 
46 Bourdieu, Pierre (1984), Kultur och Kritik. Anföranden av Pierre Bourdieu s. 43 
47 Bourdieu, Pierre (1986), Kultur Sociologiska texter, s.298  
48 Bourdieu, Pierre (1984), Kultur och Kritik. Anföranden av Pierre Bourdieu s. 44 

 

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/p/pierre_bourdieu.html


 

den i sitt agerande49. Det innebär att subkulturer beroende på etnicitet, bakgrund eller musik 
inte inbegriper Bourdieus synsätt på kulturellt kapital i den meningen. Det är icke erkända 
kulturer som inte räknas i de avgörande strider som avgör vem som ska vinna sociala 
positioner av betydelse. Människor strävar efter att ha högt kulturellt kapital, men även 
ekonomiskt, socialt och symboliskt. Den som har högt symbolist kapital har ett gott rykte, 
trovärdighet, stort inflytande och/eller kanske ett stort socialt nätverk. Det handlar om 
symboliska tillgångar som inte är kopplade till ekonomi utan snarare till en symbolisk 
ekonomi. Bourdieu hävdar dock att det kapital som dominerar samhället är det ekonomiska 
kapitalet, det står högre i kurs än vad symboliskt, socialt och till och med kulturellt kapital 
gör50.  
 
5.3.3 Intelligensens rasism  
Bourdieu menar att intelligensens rasism är specifik för en dominerande klass vars 
reproduktion delvis beror på överföringen av det kulturella kapitalet51. Detta kapital är ärvt 
och har som egenskap att vara förkroppsligad därmed även skenbart naturligt. Den intelligenta 
rasismen möjliggör ett rättfärdigande av den sociala ordningen så att det sociala fält den 
verkar inom kan fortsätta hålla sig på topp. Den intelligenta rasismens makt (som är 
karakteristisk för en dominerande klass) grundas delvis på innehavandet av titlar. Dessa titlar 
betraktas som garanti för intelligens.  
 
5.3.4 Positionering på Facebook  
Förenklat skulle det gå att hävda att Facebook är ett socialt fält och utifrån detta fält då 
studera formeln (habitus)(kapital) + fält = praktik52. Dilemmat är att det sociala fält som ska 
studeras är mångfacetterad på det sätt att olika grupper och människor med olika erfarenheter 
(eller habitus) samlas under samma tak. Intressant är dock att Bourdieu fann att det 
utmärkande för de lägsta positionerna var en betydande och växande andel invandrare 
och/eller kvinnor mellan åren 1968 och 197553. Det här var den fysiska verkigheten under 
dessa år och är kanske även idag? I den virtuella verkligheten kanske de sociala 
maktpositionerna verkar annorlunda eftersom andra faktorer kan spela roll i byggandet av 
högt symboliskt och kulturellt kapital. Om Facebook betraktas som ett socialt rum lyder 
frågan om agenterna allt efter sina skilda positioner inom detta rum betraktar det från olika 
utsiktspunkter och i sina olika ståndpunkter uttrycker en vilja att förändra eller bevara det54.   
 
5.4 Rummet mellan privat och offentligt 
The state is in danger of falling into disrepute due to the evidence of its inadequate resources 
(Jürgen Habermas)55

 
Det skulle vara svårt att undgå Habermas offentlighetsprincip när ett socialt medium som 
Facebook granskas. Innan begreppen reds ut ska det däremot klargöras att Habermas är 
intressant eftersom han teoretiserat kring offentlighet och opinionskapande. Om Facebook 
faktiskt bidrar till att skapa opinion kommer inte att djupare analyseras. Hans tankar kring den 
offentliga sfären som ett rum mellan privat och offentligt i relation till normbildning är 
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däremot högst relevant. Vilken åsiktsbildning sker och vilka diskussioner och attityder skapas 
genom användarens agerande? Var går gränsen mellan privat och offentligt och var skapas 
opinion? Enligt den tyska sociologen har det funnits ett gap mellan staten och det privata. 
Detta har han valt att benämna det offentliga rummet56. I hans verk har han tydliggjort för att 
denna frizon stått utanför både stat (politik) och marknad (ekonomi). Det var den ”borgerliga 
offentliga sfären” på 1700-talet57. Idealet var att människor träffades i det offentliga rummet 
och förde debatt och diskussioner kring frågor som var aktuella. Habermas har ställt sig 
mycket kritisk till massmedia. Han menar att deras roll har gått från att förmedla objektiv 
information till folket till att utöva sig åt kommersiella intressen58. Detta innebär att 
massmedia i den senmoderna tiden själva agerat opinionsbildare med hjälp av 
propagandareportage och reklamannonser. De kommersiella intressena har lett till att fokus 
hos media enligt Habermas ligger på de reportage som säljs bäst istället för att de verkat 
upplysande och kritiska. På så sätt kan massmedia verka fördummande och rent av 
manipulerande istället för som det en gång var - upplysande.  
 
5.4.1 Facebook en form av offentlig sfär?  
Internets potential att öka den politiska medvetenheten och engagemanget hos människor har 
debatterats i över tio år59. Facebook och kritiska teorier kring traditionell massmedia kan 
verka långsökt men de är närmare varandra än det kan verka. För att Facebook ska kunna 
fungera som en offentlig sfär innebär det att vi behöver acceptera att vårt subjekt bildas och 
formas genom diskursiva samtal med medierad text60. Om vi å andra sidan ser 
integrationsformen på Facebook som en del av vårt vardagliga liv men som också innefattar 
andra delar som kanske Aftonbladet och P1 går det knappast att hävda att Facebook förändrar 
hela den offentliga sfären61. Facebook växer hela tiden, med det är fortfarande långt ifrån alla 
som har ett Facebookkonto. Facebook är däremot det sociala medium som är störst och även 
på de flestas läppar. Men först när alla använder sig av forumet genom öppna diskussioner om 
aktuella ämnen och för kritisk debatt kommer Habermas teori kring det offentliga rummet att 
bli verklighet. Detta kommer förmodligen inte att ske eftersom Facebook inte är utformat på 
ett sådant sätt. Den interaktion som sker inom forumet är istället ”det vardagliga snacket” som 
rör allt från tvättning till skvaller62.  
 
Vad som dock är intressant är att vi genom de sociala medierna har fått ett verktyg till 
Habermas utopi om delaktighet och förmåga till feedback. De sociala mediernas intågande har 
gjort det lättare för människor att just kunna skapa diskussioner och förmedla debatt. Den 
debatt och de diskussioner som förs offentligt påverkar människors tankar och agerande. 
Oavsett om kommunikationen mer rör skvaller än Habermas vision om opinionsbildning 
påverkas människors förhållningsätt, attityder och åsikter som kan leda till normbildning. 
Som nämnts i definitionsavsnittet invägs även värdeskalor i det normsystem som fattas. 
Människor kan alltså pendla mellan ”önskvärt beteende” och ”negativ överföring”.   
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5.5 Vänner på Facebook   
Facebook has opened itself for non-college populations, and the situations may drastically 
change as students face the decision whether to friend their mom (Zeynep Tufekci)63   
 
I och med att Facebook växer och olika generationer skapar användare inom forumet behöver 
studenter (som var målgruppen när Facebook startade) bestämma om de vill utvidga sina 
nätverk och även inkludera de från andra generationer. Genom detta menar Zeynep Tufekci 
att interaktionen och kommunikationen kommer att förändras. På Facebook är det inte 
ovanligt med användare som har över 1000 vänner. Dessa personer som bildar de sociala 
nätverken uppges vara en differentierad skara innehållandes såväl chefer, familj som nära och 
lösa kontakter. Castell menar att de virtuella gemenskaperna är gemenskaper som inte följer 
samma mönster av kommunikation och integration som de fysiska64. Det är interpersonella 
sociala nätverk, oftast baserade på svaga band, starkt diversifierade och specialiserade men 
ändå i stånd att skapa ömsesidig dynamik tack vare interaktionens dynamiska uthållighet. I 
det sociala mediet Facebook är en av grundreglerna när en ny användare ska skapa en profil 
att inte bli vän med någon de inte känner i den fysiska världen. Om detta efterlevs är en annan 
fråga, men om vi utgår ifrån att de flesta vännerna i någon form är lösa kontakter bildas 
uppfattningen av användaren genom dennes kommunikation och konstruerande av profil i 
forumet. En av de största frågor som debatterades under 1990-talet var frågan om Internet 
stimulerade framväxten av nya gemenskaper, virtuellt, eller om Internet tvärtom skapade en 
större social isolering i ett redan individfokuserat samhälle genom att försvaga människors 
band i samhället65. I en av de första psykoanalytiska studierna av Internetanvändare visade 
Sherry Turkle att användare spelade roller och byggde identiteter på nätet och att detta 
agerande och konstruktion skapade en flyktig gemenskapskänsla66. Det leder till att Internet 
stimulerar en expansion och intensifiering av dessa hundratals svaga band som bildar ett 
grundskikt av social interaktion för människor i en tekniskt utvecklad värld67.  
 
Virtuella gemenskaper är annorlunda gemenskapsformer med specifika regler och specifik 
dynamik som interagerar genom andra former68. En central distinktion är den mellan svaga 
och starka band. Nätet lämpar sig särskilt väl för utvecklandet av en mängd svaga band. Svaga 
band är värdefulla när det gäller att till ett lågt pris ge information och skapa möjligheter. 
Nätets fördel är möjligheten att knyta svaga band med främlingar i ett jämlikt 
interaktionsmönster där sociala egenskaper inte så lätt begränsar eller blockerar 
kommunikationen69. Nyligen har däremot en dansk internetprofessor vid namn Niels Ole 
Finneman menat att vinden har vänt, i fråga om hög status och många vänner, på Facebook. 
Fler och fler väljer att sortera bort vänner som de ändå inte har någon kontakt med70. Främst 
rör detta unga på Facebook vilket borde innebära åldersgruppen 16 till 25. Om detta visar sig 
stämma försvinner de svaga banden mer och mer på Facebook.  
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6 Metod 
Metoden grundar sig i en kvalitativ undersökning på mesonivå71. I studier på mesonivå är 
forskningsobjekten oftast grupper vilket ger en större möjlighet att studera likheter eller 
eventuella skillnader. För studien bildades fyra fokusgrupper med fem personer i varje som 
tillsammans fört diskussioner kring normer, attityder och statusbegrepp i det sociala mediet 
Facebook. Den intervjumetod som fokusgrupper lämpar sig bäst för användes, nämligen 
öppna diskussioner till ett brett spektrum av idéer och attityder. Genom att ge utrymme för 
meningsutbyte i grupp förutsattes åsiktsbrytningar komma fram tydligare än i en individuell 
intervjuform72. Det insamlade resultatet visar hur deltagarna tillsammans tänker kring ett 
fenomen. Det är dessa tankestrukturer eller djupt liggande värderingar som ska blottläggas för 
att senare analyseras med hjälp av grundläggande teorier rörande normer, statusbegrepp och 
självpresentation73.  
 
6.1 Urval  
Fokusgrupperna är sammansatta via snöbollsurval. Det innebär att bekanta har kontaktats som 
vidare har rekryterat sina bekanta som fått utgöra gruppintervjuns konstellation74. Faktorer 
som kön, ålder och aktivitet på Facebook har tagits i beaktning eftersom det strävats efter att 
hålla grupperna så homogena som möjligt. Det är nämligen betydelsefullt när olikheter mellan 
grupper ska granskas75. Två av fokusgrupperna utgörs av aktiva Facebookanvändare i 
åldrarna 36-55 år och de andra två av aktiva Facebookanvändare i åldrarna 16-25 år.  
 
Det kom senare att uppstå ett problem i de övre åldersgrupperna. Två av respondenterna 
hoppade av en timme innan intervjutillfället. Detta innebar att fokusgrupp A 36-55 år består 
av fyra kvinnor och en man och fokusgrupp B 36-55 år av fyra män och en kvinna. Det 
innebär att sammansättningen som helhet blir homogen i fokusgrupperna (i fråga om kön) och 
därför borde det inte heller påverka validiteten.  
    
6.1.1 Presentation av fokusgrupper  
Grupp A 36-55 år 
Tina (48 år), Sofie (36 år), Karolina (53 år), Signe (38 år) och Johan (43 år) 
Grupp B 36-55 år 
Martin W (37 år), Martin A (36 år), Eva (45 år), Sven (49 år), Johan E (41 år)  
Grupp A 16-25 år 
Lisa (23 år), Josefine (25 år), Rebecka (17 år), Anna (25 år), Sara (21 år) 
Grupp B 16-25 år  
Arvid (22 år), Texas (21 år), Magnus (24 år), Markus (24 år), Christian (23 år)  
 
6.1.2. De fyra intervjutillfällena  
Platsen för studien varierade mellan de olika grupperna. När de två äldre 
fokusgruppsintervjuerna skulle genomföras valdes ett konferensrum i gamla Lantmätarskolan 
i centrala Uppsala. Detta gjordes så att personerna inom grupperna skulle ha lätt att ta sig till 
lokalen. Den ligger mitt i centrum och har förbeställda bilparkeringar. Dessa personer skulle 
förmodligen inte heller känna sig otrygga i en mer formell miljö än vad kanske de yngre 
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skulle gjort. Till alla intervjuer bjöds det på saft, kaffe, kaka och frukt. Intervjutiden för grupp 
A 36-55 år var en timme och tjugofem minuter medan tiden för fokusgrupp B 36-55 år var en 
timme och fem minuter. När de två yngre fokusgruppsintervjuerna skulle genomföras gjordes 
detta i en bekants studentlägenhet mitt emot Upplands nation och centrala Uppsala. Detta 
gjordes för att skapa en så trygg miljö som möjligt för respondenterna i förhoppning om att de 
skulle känna att de kunde prata fritt. Vissa av dem skulle kanske känna sig mindre harmoniska 
och benägna för diskussion om mötesplatsen var i en kontorslokal. Intervjutiden för grupp A 
16-25 var exakt 58 minuter och för grupp B 16-25 en timme och tio minuter. Det går att se att 
intervjutiden för grupp A 36-55 var betydligt längre än övrigas. Detta var första intervjun och 
därför lät jag dem prata på längre (eller sväva ut i sina resonemang) eftersom jag då inte var 
övertygad om vad som var relevant och när respondenterna kunde avbryta. Grupp B 16-25 
hade även en benägenhet att prata i munnen på varandra men detta ska inte påverka 
validiteten eftersom allt spelades in via diktafon.   
 
6.1.3 Resultatanalys 
Efter intervjutillfällena transkriberades all insamlad data. Materialet sammanställdes därefter 
och kodades. De olika teman som dök upp inom fokusgrupperna har fått olika etiketter som 
sammanställt det huvudämne som diskuterats. Denna etikett utgör rubrik i nästkommande 
avsnitt76. Efter delavsnitten följer citat som gör det extra tydligt att följa med i resonemangen 
beträffande åsikter och åsiktsskiftning. Delavsnitten avslutas sedan genom en sammanfattande 
kommentar som även i viss mån pekar åt vilket håll den teoretiska diskussionen kommer att 
landa i kapitlet efter.  
 
6.1.4 Validitet och reliabilitet  
För att öka studiens validitet (d.v.s. om forskaren verkligen studerar det som är sagt ska 
studeras77) har sammansättningen av människor inom fokusgrupperna bland annat bestått av 
50 procent män och kvinnor. De har alla dessutom varit aktiva Facebookanvändare och runt 
samma generation. I de yngre fokusgrupperna har alla respondenter dessutom varit studenter. 
I utformandet av intervjuguide valdes en strukturerad sådan. Detta för att tydliggöra vem som 
var samtalsledare och vilka som var respondenter. Intervjumallen började med öppningsfrågor 
där deltagarna kort fick berätta när de gick med och varför. Syftet med detta var att de skulle 
få bekanta sig med varandra. Sedan följde introduktionsfrågor, övergångsfrågor samt 
nyckelfrågor som hur agerar drömvännen78. Risken som kan ske i fokusgrupper är att en 
person pratar för mycket och att andra inte kommer till tals. Detta har eliminerats genom en 
tydlig samtalsledning vid varje enskild fokusgruppsträff. Alla har fått chansen att prata 
ungefär lika mycket och diskussionerna har tydligt följt frågemallen.  
 
Reliabilitet innebär att olika forskare, oberoende av varandra, kommer fram till samma 
resultat vid studerandet av ett material79. En hög reliabilitet avser därmed noggrannheten i 
mätningen under och efter intervjutillfällena. För att höja reliabiliteten i studien har 
intervjutillfällena spelats in (och lyssnats igenom två gånger vardera för att minska risk för 
hörfel).  
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7 Presentation av resultat  
Jag har en sådan där kompis som skriver ”nu har jag städat eller bakat”. Ren nonsens. När 
vi blir fulla brukar vi läsa hans statusrad högt och garva (Markus, 24).  
 
Ovanstående citat (hämtat från en av fokusgrupperna) belyser hur människor reagerar på 
andra människors offentlighet i det skrivna ordet. I avsnittet nedan presenteras insamlad data 
från fokusgruppsintervjuerna. Syftet är att lyfta fram de olika ämnena som togs upp i 
diskussionerna. Rubrikerna för varje del kommer att sätta etikett på det ämne som efterföljer. 
De olika delarna kommer sedan att avslutas med en kommentar (eller sammanfattning) som 
vidare teoretiseras i nästkommande avsnitt.  
 
7.1 Bakgrund  
Det värsta är ju när man frågar någon hur den har det och den svarar har du inte läst min 
Facebook…!?(Magnus, 24)  
 
Ovanstående citat visar hur det ibland uppstår problem i det icke-virtuella mötet när 
användare förmodar att människor håller sig uppdaterade om deras liv via Facebook. 
Resultatet visar att fokusgrupperna i åldrarna 16-25 ser sig själva som mindre aktiva än vad de 
mellan 36 och 55 år gör. Detta är intressant eftersom frekvensen för inloggning faktiskt är en 
aning större hos de yngre än hos de äldre. Skillnaden är dock inte särdeles markant. Istället 
verkar de yngres syn på aktivitet hänga ihop med uppdatering av statusrad samt de 
kommentarer som ges på andra människors agerande. När en intervjufråga ställdes om de 
yngres aktivitet inom forumet svarade flertalet att de inte var särskilt aktiva. När frågan 
specificeras till frekvens av inloggning blev svaret ett annat. I den övre åldersgruppen svarade 
merparten att de loggar in i forumet en till ett par gånger om dagen. Karolina (53) är den enda 
som enbart loggar in ett par gånger i veckan eller när någon skrivit något till henne. Martin 
(36) och Eva (45) är däremot inloggade kontinuerligt via dator eller mobiltelefoni. I den yngre 
åldersgruppen loggar respondenterna in en till ett par gånger dagligen. Det är däremot flera av 
dem (speciellt i killgruppen) som är inloggade konstant via dator eller mobiltelefoni. I 
fokusgrupp A 16-25 var några väldigt exakta med sina svar, Lisa (23), (…) i tentaperioder 
loggar jag in 10-15 gånger per dag men annars är det inte så ofta, kanske två gånger per 
dag. Christian (23) ger ett målande svar på vad som nämnts tidigare att frekvensen av 
inloggning inte hänger ihop med synen på aktivitet. Jag loggar in varje dag, även om jag inte 
är speciellt aktiv så loggar jag in (Christian, 23). Sven (49) loggar in lika frekvent som 
Christian men han ser sin egen aktivitet på ett annat sätt än vad Christian gör. Jag gick med i 
Facebook för att kolla hur det såg ut. På köpet hittade jag en hel del bekanta av de som bett 
mig gå med. Nu är jag aktiv, loggar jag in ett par gånger om dagen (Sven, 49).  
 
Det kanske är mindre överraskande att majoriteten av grupperna 16-25 år startade en 
användarsida på Facebook tidigare än vad de övre åldersgrupperna gjorde. Både Signe (38) 
och Karolina (53) startade en användare i forumet så sent som i slutet av förra året och i 
början av detta. Det ligger i linje med den internetundersökning som gjordes under 200980. 
Merparten av de äldre blev däremot aktiva under 2008 och 2009 med vissa undantag. Sofie 
(36) skapade en användare 2007 och Martin A (36) så tidigt som i slutet av 2006. Av de yngre 
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respondenterna gick samtliga med antingen 2006 eller 2007. Det fanns ingen eftersläntrare 
och skälet var att de fått inbjudningar från olika vänner. Arvid (22) berättar,  

 
Jag gick också med i tvåan på gymnasiet, 2006 kanske. Skälet var väl att alla andra gick med. 
Då får man väl också gå med och se vad som händer. Jag är där hela tiden. Jag gör kanske inte 
så mycket där, men jag är konstant inloggad. Jag läser vad andra gör istället.  

 
Kommentar: Merparten av respondenterna är inloggade på Facebook en till ett par gånger 
dagligen med vissa undantag. Aktivitet inom forumet är för flertalet yngre synonymt med 
agerande. En person som är högaktiv är en person som ofta uppdaterar sin statusrad eller 
kommenterar på andras. De äldre ser aktivitet som synonymt med frekvens av inloggning och 
den tid som tillbringas i forumet (oberoende vad som görs eller vad som inte görs). Deras 
individuella syfte med Facebook var för flera av de yngre att stilla sin nyfikenhet. De tittade 
gärna på andra människors profilsidor, även de som inte tillhörde deras nätverk. Vissa gav 
exempel på hur de läst profilsidor av personer som de visste att de skulle sommarjobba med 
men ännu inte träffat. För de äldre betonades snarare mediet som ett sätt att prata med 
människor före de icke-virtuella mötena som skedde ute i den ”verkliga världen”. Det var 
småpratet som stod i centrum och någon större nyfikenhet på andras profilsidor fanns inte.  
 
7.2 Självpresentationen  
Jag kan reagera på Facebook på de som inte har sina riktiga namn utan något löjligt 
smeknamn. Det är ju viktigt att presentera sig på ett snyggt och positivt sätt för att göra ett 
bra första intryck. (Texas, 21)   
 
Ovanstående utdrag visar hur många från de yngre grupperna reagerade negativt när 
användare inte var tillräckligt offentliga utan istället försökte upprätthålla någon form av 
anonymitet. Profilinformation och hur jaget skulle framställas var ett laddat ämne. 
Diskussionerna tenderade att gå åt olika håll och det fanns tydliga skillnader inte enbart 
beträffande ålder utan även inom fokusgrupperna. De övre åldersgrupperna var emellertid 
eniga om att det fanns en viss fara med att fylla i för mycket i profilinformationen. Skälet till 
detta verkade främst bottna i oviljan att kategoriseras in. Johan E (41) uttrycker sig såhär, 
(...)man vill ju inte måla in sig i ett hörn genom att tala om för mycket. Jag har mest hållit mig 
till fakta. Jag har berättat att jag är gift och vilken musiksmak jag gillar, men utelämnat 
resten. Merparten av de övre åldersgrupperna delade Johan E:s (41) åsikt. Det går även att 
hitta ett visst ointresse för profilinformation, inte bara i det som andra har skrivit, utan även 
för egen utelämnad information. Martin W (37) säger, … jag tror att jag skrivit in vissa 
faktauppgifter någon gång. Men jag minns inte riktigt vad jag skrivit i. Skillnaden mellan 
begrepp som logg, profilinformation och statusrad var diffusa för flera i grupperna. Dessa 
åsikter kring profilinformation skiljer sig avsevärt från framförallt fokusgrupp B 16-25, vilket 
jag återkommer till. Först ska sägas att olusten som de äldre kände för ifyllnad av 
profilinformation också bottnade i publicering av information på internet. Karolina (53) 
berättar,  

Om det är mina vänner vet de redan de sakerna. Om de inte skulle veta får de väl fråga om de är 
nyfikna. Jag vill inte att det ska ligga ute sådan information på nätet. Jag kan inte förstå vem som 
skulle läsa det.  

 
Flera av respondenterna i den yngre tjejgruppen hade också utelämnat en stor del av den 
information som går att fylla i. Det visar sig däremot vara av andra orsaker än vad de äldre 
berättat. Grupp A 16-25 pratar inte i termer som rädsla för publikation på internet utan snarare 
om en press att vara fyndig och rolig. Josefine (25) säger,  
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Jag har fyllt i relationsstatus och när jag fyller år och i vilken skola jag har gått. Men jag orkade 
inte vara sådär fyndig med citat. Man vill ju vara rolig och intressant om man ska fylla i något. 
Jag tycker ju själv att det är ganska tråkigt när folk har skrivit i (…) och jag vill inte vara 
likadan.  
 

Anna (25) har medvetet utelämnat att hon har ett förhållande. Detta för att inte andra inom 
hennes nätverk ska få kunna ta del i om det skulle ske än eventuell förändring på den punkten. 
Hon säger,  

 
Man har ju till och med gamla högstadiekompisar på Facebook. Sådana man inte känner alls. 
Och jag sitter själv och är jättenyfiken och kollar ”Jaha, har de gjort slut!?”. Jag vet ju hur jag är 
och vill inte att någon ska göra samma sak mot mig.  

 
Anledningen till att hon inte fyllt i favoritböcker och musik menar hon beror på tidsbrist och 
att hon inte orkar. Som tidigare nämnts skiljer sig fokusgrupp B 16-25 (den yngre 
killgruppen) markant från både den yngre tjejgruppen och de äldre. Flera från den yngre 
killgruppen tyckte att begrepp som öppenhet och ärlighet var verktyg som skulle prägla en 
användares profilkonstruktion. De framhöll också att det var viktigt att användaren var 
enhetlig i vad som fyllts i på profilinformationen. Magnus (24) menar, om man inte skriver ut 
ålder men väljer att skriva ut politik. Då är man ju jätteoffentlig när det gäller vissa saker och 
privat när det gäller andra. Det blir ju löjligt. Markus (24) tillägger, ja, det är som att man 
vill vara med för att kolla på andras profiler, men inte vara med på samma villkor själv. Flera 
från denna fokusgrupp reagerade negativt på människor som inte hade bilder på sig själva 
som profilbild eller använde sig av smeknamn. De menade att detta inte var något positivt sätt 
att presentera sig på inför andra. Den yngsta deltagaren i fokusgrupperna, Rebecka (17), 
förhåller sig på ett annorlunda sätt än övriga deltagare genom hennes åsikt att humor primärt 
ska genomsyra såväl aktivitet som profilinformation inom forumet. Jag har skrivit in på 
skämt lite musik och böcker och sådär och sedan fyllt i lite citat allt eftersom. Jag tycker om 
att skoja mycket så då gör jag det. Man behöver ju inte vara så där seriös (Rebecka, 17). Som 
ett led av detta har hon även fyllt i något hon benämner som ”fejkrelation”, jag har på skämt 
ett ”komplicerat förhållande” med min bästa kompis. Men om jag var tillsammans med 
någon skulle jag nog visa det(...) sådant får man väl bjuda på.  
 
Kommentar: Med utgångspunkt från mina fokusgrupper verkar det finnas åtminstone tre 
starka attityder. Killarna mellan 16 och 25 pratar om ärlighet och öppenhet som ledord i 
profilkonstruktionen. Användare som inte innefattade dessa begrepp kunde till och med leda 
till viss irritation hos några av dem. Merparten av tjejerna i åldern 16 till 25 var mer 
restriktiva i deras profilinformation. Anledningen till detta var dels ett visst obehag av att 
andra personer inom nätverket skulle ”gotta” sig åt deras information, dels en viss press på att 
vara fyndig och rolig. Personerna i de övre åldrarna var mer enhetliga och pratade snarare om 
en rädsla för att lägga ut för mycket information på internet, men också om en ovilja att andra 
människor skulle kategorisera in dem i olika fack.  
 
7.3 Offentligt, Personligt och Privat  
Man ska vara personlig men inte privat. Personlig på så sätt att man ska tänka större än 
kaffekoppen (Johan, 43).  
 
I diskussionerna mellan det privata och det offentliga fördes ett annat begrepp in, nämligen 
det personliga. Det ämne som mest frekvent togs upp av respondenterna och 
problematiserades var gränsdragningen mellan det privata och det offentliga. Alla olika 
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etiketter inom intervjudiskussionerna kan sammankopplas med detta övergripande ämne. 
Resultatpresentationen tjänar däremot på en uppdelning eftersom det konkretiserar de 
specifika delarna tydligare (självpresentation, opinionsbildning och vänner har även med 
andra analysfaktorer att göra).  
 
7.3.1 Logg kontra E-post     
Alla respondenter var eniga med att det fanns en skillnad i vad som var privat och vad som 
var offentligt. Vidare menade samtliga att det användes olika verktyg för textmeddelanden 
beroende på hur känsligt ämnet uppfattades (eller privat). Det som lades ut på människors 
loggar var inte samma text som skrevs i mejl. Människor som blev allt för privata offentligt 
reagerade respondenterna negativt på. Det kunde väcka känslor som irritation men också 
känslor av medlidsamhet och ett ofrivilligt ansvarstagande för någon. Det som flertalet 
respondenter mejlade om var den typ av kommunikation som berör två personer (eller en 
grupp), När jag mejlar rör det den personen, till exempel var vi ska träffas och fika. Det finns 
ingen anledning att lägga ut det på loggen, (Eva, 45). Detta påstående stämmer väl överens 
med många av respondenterna från de yngre fokusgrupperna. Anna (25) säger något väldigt 
liknande, om man ska bestämma om man ska ses eller bjuda in till någon fest då brukar jag 
skriva i mejlen. På loggen kan jag skriva typ grattis. Det fanns däremot delade meningar om 
vad som gick att skriva på andras loggar. Alla delade inte Evas (45) och Annas (25) åsikter. 
De menade istället att loggen fungerade som en bra kommunikationsväg för att fråga en viss 
person om de skulle träffas senare i veckan. Lisa (23) trodde inte att någon annan skulle vara 
intresserad av den kommunikationen eftersom ingen skulle ha tid att läsa sådant. Rebecka 
(17) drog en reflektion till vad som inte bör skrivas på logg utan vad som bör skrivas per mejl, 
Jag använder mejl om det är privat. Häromdagen fick jag till exempel be om ursäkt för att jag 
drack lite för mycket och stötte på en kille. Det var pinsamt och då skrev jag ursäkta i ett mejl 
till honom. Hon menade dock vidare att hon inte hade brytt sig om killen istället uttryckt sig 
humoristiskt på hennes logg dagen efter festen (genom att offentligt berätta vad som hänt). 
Det behövdes dock en humoristisk klang i textmeddelandet för att hon skulle kunna skratta åt 
det.  
 
Något annat intresseväckande som lyftes fram var relationen som föräldrar har till sina barn. 
Media har som tidigare nämnt gått ut med att föräldrar kontrollerar sina barn på Facebook 
(eller åtminstone att de vill göra det)81. Det verkar som att fallet för mina respondenter även 
kan vara det omvända. När föräldrar och barn blir ”vänner” på Facebook finns det vissa dolda 
regler som föräldrarna behöver förlika sig med. Tina (48) säger, Jag har ju mina barn på 
Facebook och de har gett tydliga restriktioner om vad jag får skriva och inte får skriva. På så 
sätt kan de yngre ha en viss makt kring regler och normer inom forumet, eftersom de var där 
först och nu får lära ut hur föräldrarna ska förhålla sig i sin interaktion. Efter intervjutillfället i 
Fokusgrupp B 36-55 år fick jag ett mejl från Eva (45). Nu är vi här med det privata o det 
offentliga ;-). Jag är verkligen trött för det har hänt hemska saker. Därav är jag mindre aktiv 
på FB också82. Det Eva vidare skriver är att en person inom hennes nätverk i berusat tillstånd 
och på Evas logg kritiserat en relation som Eva har med en annan vän. Detta mådde Eva så 
pass dåligt av att hon bestämde sig för att bli mindre aktiv på Facebook efter att ha tagit en 
skärmbild av vad som var skrivet. Hon är däremot fortfarande ”vän” med denna person vilket 
problematiserar vänbegreppet ytterligare. Flera av respondenterna i fokusgrupperna A och B 
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36-55 år var av åsikten att en person som var mer privat offentligt också var yngre. Tina (48) 
menar:     

Jag tycker att det finns en annan sida av det också. Det handlar om att bli vuxen. När jag lägger 
ut allting behöver jag inte ta ansvar för mig själv. Och att bli vuxen handlar ju mycket om att 
faktiskt orka ta in att det här är jag. Jag har de här sidorna och de här sidorna och jag står inte ut 
med de här sidorna men på något sätt måste jag ändå omfamna det. Vi pratar ibland om att dra in 
koftan alla behöver inte veta allt om mig. 
 

Kommentar: De människor som blir alltför privata offentligt verkar göra ett oavsiktligt 
övertramp. Flera exempel på vad människor lagt ut på andras loggar kom upp i samtalet. Ett 
par av dessa går att koppla ihop med Petras kategorisering av den utelämnade medan andra 
exempel snarare har med viktigpettern att göra83. Den senare uppfattades som dryg i sina 
statusuppdateringar om moderiktiga kläder och sitt högt uppsatta arbete. Det blir tydligt i 
denna diskussion att det finns vissa ”får” och vissa ”får inte”. Mina respondenter menar att ett 
stort ”får inte” rör känsliga ämnen som uttrycks offentligt. Ett känsligt ämne menade 
merparten var öppenhet kring ångest, depressioner eller någon annan form av mental ohälsa. 
Det kunde handla om en användare som mådde dåligt eller skrev om psykiska besvär. Det var 
däremot svårare att vara alltför privat ur en positiv anda. Vissa menade att det inte gick. Några 
sa även att information som bara berörde enskilda människor skulle skrivas via mejl. 
Intressant är den moralaspekt som Tina (48) förmodligen omedvetet uttrycker när hon säger 
att ”de äldre” är mindre privata offentligt på grund av att de kan ta ansvar inför jaget på ett 
annat sätt. Det kan säkert vara en anledning. Det kan även bero på att fler av de yngre 
förhåller sig annorlunda till den digitala världen än de äldre genom att de mer eller mindre är 
uppvuxna med internet.  
 
7.3.2 Statusraden  
Statusraden var det ämne som alla inom fokusgrupperna blev mest engagerade att få 
diskutera. Mycket åsikter fanns beträffande denna del. Huvudtemat i diskussionerna rörde 
privat och offentligt men även begreppet personligt togs upp och problematiserades vid flera 
tillfällen. Om vi börjar med likheten mellan fokusgrupperna oberoende av ålder var alla utom 
en ense över att människor som var väldigt öppna med sitt privatliv upplevdes som 
medlidsamma. Sven (49) uttrycker sig såhär,  

 
ibland kan jag undra över vissa statusrader, om det egentligen var rätt sak att skriva just där. 
Vissa fläker ut sitt innersta och blir väldigt privata. Själv skriver jag till exempel att jag väntar på 
bussen eller att snön är vacker på granarna.  

 
Martin W (37) delar Svens åsikt men spetsar till det genom att han även tycker att en statusrad 
ska beröra fler personer än en för att vara tillräckligt intressant för att publiceras, (…)det är 
irriterande när man är för privat, så att de flesta vännerna inte förstår vad det är man pratar 
om. Typ, ”idag är den stora dagen” och man har ingen aning om vad. (Martin W, 37). Det 
upplevdes som att användaren till den statusraden hade ett bekräftelsebehov som hon behövde 
få utlopp för. De flesta respondenterna snuddade vid tre kriterier som de tyckte att en 
statusrad skulle ha. Den skulle vara personlig (men inte för privat). Den skulle vara intressant 
och samtidigt skulle den beröra fler än en. Hur en ”felaktig” statusrad kan reta upp människor 
väljer jag att citera Anna (25),  

 
Jag blir så irriterad på en tjej som jag har som vän! Hon skriver saker som ”idag så har jag haft 
en mysig promenad med min sambo, efter det så gick vi och åt en ostmacka, efter det så gick jag 
hem med sambon och myste i soffan med chokladglass, imorgon blir det glass igen (…)” Det är 
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meningslöst! Jag blir så irriterad varje gång jag ser det. Min sambo och glass och(…) vem bryr 
sig? Hon skriver det varenda dag. Varenda dag.  

 
Gemensamt för fokusgrupperna i den övre ålderskategorin var att båda kom in på privat 
kontra personligt. De menade att en statusrad gärna fick vara personlig men den fick inte bli 
alltför privat. Skillnaden mellan privat och personligt ansåg de låg i det utelämnandet som 
fanns i det privata. Sven (49) går vidare i detta resonemang genom att tycka att det privata 
mer rör åtaganden och vad personen i fråga gör medan det personliga snarare rör personens 
tankar och åsikter. Tina (48) säger såhär, det ska vara personligt men inte privat. Jag skulle 
till exempel aldrig skriva att livet var tungt. Det verkar ligga en påtvingad ansvarskänsla i det 
som uppfattas tungt. Respondenterna kände sig ofrivilligt inflyttade i deras ”vänners” 
vardagsrum och de gillade inte platsen som de fick ta del av. Sofie (36) uttrycker detta så här,  

 
Jag är vän med en kompis lillasyster och lillasystern kan skriva väldigt dramatiska och otäcka 
statusrader. Hon är 17 och har omkring trehundra kompisar. Men ingen av dessa kommenterar 
på det hon skriver så då gjorde jag det. Det var liksom för hemskt. Efteråt har jag dolt hennes 
statusuppdateringar på nyhetsfältet.  

 
Sofie fortsätter att berätta att hon själv fick ångest på grund av den unga flickans statusrader. 
Hon började undra hur tonårsflickan egentligen mådde. Hon tog därför kontakt med sin vän 
som var storasyster till flickan för att höra hur det gick för flickan. Då fick hon reda på att 
flickan faktiskt mådde tämligen bra men att hon använde Facebook som kanal för att lägga ut 
sådant. Detta ger en tydlig bild av hur användaren kan känna sig påtvingad in i en ansvarsroll 
som den inte vill ha. Alla menade att känslosamma och ledsna statusuppdateringar inte skulle 
skrivas. Flera fortsatte hävda att de inte ens skulle skriva om de haft en dålig dag.  
 
Två av de yngre personerna i grupp B 16-25 hade till viss del ett annorlunda synsätt till 
statusraden än övriga. Rebecka (17) berättade att det inte fanns några direkta gränser för vad 
hon skrev i sin statusrad. Hon menade att hennes statusuppdateringar var humoristiska och till 
viss del ironiska men inte seriösa. Hon trodde även att personerna inom hennes nätverk 
(innehållandes 1040 vänner) förstod om hon skämtade. Rebecka (17), jag kan skriva 
hursomhelst och vadsomhelst. Om mina vänner sedan inte förstår att jag skämtar så tycker 
jag synd om dem. En annan person som skiljer sig kraftigt från de övriga är Lisa (23). Hon har 
aldrig publicerat någon text via sin statusrad. Hon berättar däremot att hon ibland uppdaterar 
statusraden i huvudet, men att hon sedan ångrar sig och inte publicerar. Det räcker att alla 
andra vet att alla andra dricker te och dammsuger. Jag behöver inte också lägga till det. Vem 
är liksom intresserad av det? 
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Kommentar: Den påtvingade ansvarroll som flera vittnade om när någon inom nätverket la 
ut ångestladdade statusuppdateringar offentligt verkar ha att göra med tre faktorer. För det 
första ansåg respondenterna att Facebook som socialt forum var fel plats att lägga ut sådana 
saker. De menade att mobiltelefoni eller möjligen privata mejl fungerade bättre för det 
ändamålet. För det andra är Facebook uppbyggt av lösa kontakter och de flesta känner inte 
personerna inom nätverken tillräckligt bra för att vilja gå in och hjälpa. Sist men inte minst 
har det förmodligen något med självpresentationen att göra. När en människa presenterar sig 
för en annan tillhör det inte den svenska normen att berätta hur de faktiskt mår84. Det handlar 
om en väl ingrodd tradition i samhället att lägga på en positiv mask. Rebecka (17) ger uttryck 

 
84 Expressen tog bl.a. upp risken att låta intrigskapande och patetisk som anledning till att inte lägga ut 
statusrader som ”jag startar om mitt liv”. Jfr avsnitt 4.3  

 



 

för en mer spontan och lekfull sida. Förmodligen kan även en viss lek med identiteter pågå 
(medvetet eller omedvetet) eftersom hon menar att hur hon uppdaterar statusraden beror på 
det humör hon är på. Hennes spontanitet blir ofta en motsatsattityd gentemot många av de 
andra som snarare tänker strategiskt och planerande. Till den senare kategorin hör även Lisa 
(23) Hennes anledning att inte uppdatera statusraden berodde nämligen på att hon ville vara 
fyndig men inte kom på något tillräckligt intressant att skriva.   
 
7.4 Grupper: Opinionsbildning eller Självpresentation?   
Grupper ska vara positiva! Jag värderar inte folk utifrån vänner men kan göra det utifrån 
grupper. Det är många som går med i negativa grupper, sådana där motgrupper (Eva, 45).  
 
Beträffande attityder till grupper och opinionsbildning fanns det många delade meningar 
bland respondenterna. Undergrupper som engagerar sig för sakfrågor som en majoritet kan 
skriva under på betecknas av flera respondenter som ren nonsens. Till denna kategori hör 
grupper som är emot gatuvåld eller emot barnincest. Människor som är medlemmar i dessa 
eller liknande grupper säger egentligen ingenting menar flera respondenter. Martin A (36) 
säger, det är som att vara med i gruppen ”mot krig”. En person som bara är med i sådana 
grupper skulle jag tänka inte har några egna åsikter eller att den är väldigt svårplacerad. 
Många i grupp B 16-25 delar Martins mening. Magnus (24) tycker att människor som går med 
i sådana grupper är fega, (…) jaha, du gör det på Facebook, vad spelar det för roll? Gör det i 
verkligheten i stället! Christian (23) säger att han hellre går med i gruppen för krig bara för att 
skapa opinion mot sådana typer av grupper. Arvid (22) tycker att användarna på Facebook 
behöver skilja forumet mot verkligheten. Han säger att människor som är med i grupper på 
Facebook inte menar någonting med grupperna som de är medlemmar i. Alla i grupp A 36-55 
är av åsikten att en grupp behöver kännas personlig för att de ska bli medlemmar. Det 
personliga beror däremot inte på om de stödjer gruppens sakfråga eller inte. Signe (38) säger, 
(…)sist var det ”haja Bjästa”85 och mycket kring det. Det är ju inte kul det som har hänt där, 
men det är ju inte så att jag skulle gå med i en grupp och stå där. Martin A (36) går däremot 
gärna med i smalare grupper. Grupper med inte alltför många medlemmar och som för honom 
känns unika. Den yngsta deltagaren Rebecka (17) går med i alla grupper som hon kan skratta 
åt. Hon säger,  

 
(…) det tycker jag kan sprida glädje. Man får ju ta det med en nypa salt. Sedan tror jag att jag är 
med i den där gruppen du nämnde (Anna) mot barnvåld. Det visar ju också att man är lite 
engagerad.  

 
I tjejgruppen 16-25 fanns det flera som tyckte att grupperna på Facebook inte hade något där 
att göra. Lisa (23) säger, om jag ska engagera mig gör jag det i verkligheten, Facebook är 
inte till för opinion och sakpolitik. Det var däremot flera av dem som kunde tänka sig att gå 
med i grupper som hade ett specifikt syfte, kändes personliga och där de även kunde få 
tillgång till information.  
 
Kommentar: Här går det att dra resultatet åt flera olika håll. Några av respondenterna 
menade att grupper ska vara smala vilket kan liknas med en viss strävan efter exklusivitet. 
Anledningen till att dessa respondenter gick med i grupper var inte för sakfrågan som gruppen 
drev utan för att grupperna kändes speciella och lite alternativa (vilket hängde ihop med hur 
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de ville framställa jaget). Andra menade att grupper behövde vara positiva och utstråla 
gemenskap och delaktighet. Flera av de yngre tyckte att grupperna mest var löjliga och att de 
snabbt skaffade en förutfattad mening om människor (kategoriserade in dem) beroende på 
vilken typ av grupper som personen tillhörde. Många av de yngre tjejerna och några av 
killarna är enbart med i grupper med ett specifikt syfte. Att skapa opinion eller visa 
engagemang genom grupper på Facebook verkar de flesta tycka var onödigt.  
 
7.5 Vänner som räknas  
Så fort jag gjort någonting på min Facebook den senaste tiden kommenterar min farsa. Det är 
jättepinsamt. Jag funderar på allvar på att ta bort mina föräldrar som vänner på Facebook 
(Texas, 21).   
 
När vänner diskuterades visades en överraskande homogen attitydbildning i samtliga 
fokusgrupper. Respondenterna tyckte inte att många vänner gav högre anseende. Vidare 
tyckte de inte heller att få vänner var mer önskvärt. Istället reagerar merparten av de yngre 
negativt på någon som har allt för många vänner men de reagerar även om en användare har 
för få. Den gyllene regeln verkar vara att röra sig någonstans däremellan. Var medelsnittet 
ligger på vänner det vill säga personer inom dess nätverk är enligt respondenterna beroende 
av ålder.  

 
(…)alltså, det hänger ju ihop med ålder. En person som har väldigt få vänner är kanske äldre 
eller har precis börjat med Facebook. Om det är någon i min ålder skulle jag däremot undra lite 
om han var asocial (Magnus, 24).   

 
Åsikterna om vad som tillhör en normalitet går däremot isär för respondenterna beroende på 
den ålder som de själva har. De menade att det rörde sig om olika normer beroende på vilket 
ålderspann du rörde dig inom. Anna (25) säger, det verkar finnas ett medletal. De flesta har 
runt 150 till 200. När det börjar bli mer än det så börjar jag också tro att man bara har lagt 
till. Rebecka (17) kontrar direkt Annas påstående med detta,  

 
(…) men det är skillnad på åldersgrupper. I min åldersgrupp är medeltalet ofta 500. Jag reagerar 
nog på om det bara är någon som har 100 eller 200 vänner i min åldersgrupp. 

 
Oavsett diskussionen kring var medeltalet ligger och hur respondenterna reagerar på antalet 
vänner verkar en användare som ”bara” lägger till personer inom nätverket med syfte att 
utöka det uppfattas som negativ, till och med löjlig. Facebook fungerar därmed inte som ett 
nätverk för att hitta nya bekantskaper utan som ett forum för att kommunicera med de 
kontakter användaren redan har. Denna attityd var homogen och gällde både för de yngre 
grupperna och för de äldre. Eva (45) säger,  

 
(…) det ska vara folk som man har en relation till. Men sedan är det svårt. Jag ville inte ha mina 
barns vänner som vänner. Men sedan kom det ju förfrågningar och det grundas upp och man 
tycker att nej det är för svårt att säga nej. Så tycker jag.  

 
De yngre ställer sig däremot positiva för att lägga till vänner som de inte träffat fysiskt men 
som de lärt känna genom ett annat virtuellt forum. Christian (23) säger, jag vill också veta 
vem det är. Sedan kan det vara någon som jag träffat på ett onlinespel men vi behöver ha 
träffats tidigare. Det som skiljde åldersgrupperna åt var att de yngre ställde sig mer negativa 
till en användare med få vänner, medan de äldre reagerade åt det motsatta hållet. Tina (48) 
säger,  
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Jag har sagt nej till några som jag inte känner igen överhuvudtaget. Jag tänker mig Facebook 
väldigt mycket som småpratet innan man hinner träffas. De som är mina vänner där är antingen 
människor som jag känner väldigt väl eller har känt väldigt väl.  

 
I denna fokusgrupp tyckte respondenterna att det uppstod ett problem när människor la till 
dem som vänner men de inte vill acceptera. Signe (38) ville inte vara vän med någon från sitt 
jobb och Sofie (36) ville inte ha sina elever i skolan som vänner. Gamla högstadiekamrater 
och personer som de från början vet att de förmodligen inte kommer prata med vill de inte 
heller ha inom sitt nätverk. En av respondenterna Martin A (36) säger, Jag tycker inte att det 
är hög status att ha många vänner. Däremot vilka personerna är som de har som vänner. En 
person som har det här statsrådet som vän eller den här författaren. Generationsskillnaderna 
mellan personerna inom nätverket kom också upp i diskussionen. Flera av de yngre killarna 
var oroliga för att de snart skulle söka arbete och arbetsgivaren skulle granska deras profil på 
Facebook. Vissa av de äldre nämnde att de inte fick vara vänner med sina barn på Facebook, 
vilket inte uppfattades positivt. Samtidigt var flera av de yngre irriterade över deras föräldrars 
agerande på Facebook och att de nu var tvungna att vara ”vänner” med dem. På så sätt verkar 
de två världarna krocka. De yngre känner ett krav på att agera annorlunda om de har vänner 
från den övre generationen och den övre generationen känner oro om de inte får vara vänner 
med den yngre. Signe (36) säger,  

 
Jag har varit med om ett dilemma. Gamla klasskompisar som hör av sig. Jag har inte letat upp 
dem men de har skickat vänförfrågningar till mig. De har inte jag vågat säga nej till, för när jag 
åker hem till Småland kommer jag kanske träffa dem. Jag gjorde det till exempel i julas. Vi stod 
en bit ifrån varandra men vi sa ingenting. Men vi har pratat på Facebook.  

   
Detta är ett exempel på hur Facebook kan underlätta kommunikationen mellan svaga band. 
Det är enkelt att trycka på ”gilla-knappen” eller att skriva en kort kommentar till någon 
annans statusrad. Väl ute i den icke-virtuella världen kan det däremot vara svårare att 
interagera, även efter att personerna kommunicerat via Facebook. Flera av de äldre uttryckte 
denna problematik, Jag har också sådana kompisar som man träffar på och som man då inte 
orkar prata med (Johan, 43). Samtidigt som de äldre verkar sträva efter att hålla ned antalet 
vänner inom nätverket delar de åsikterna om de användare som ”bara” samlar vänner,  

 
Men man märker ju att en del har jättemånga vänner och då tänker man som så att det kan inte 
vara riktigt. De bara samlar liksom. Jag vill inte ha mycket vänner jag vill bara ha så få som 
möjligt (Signe, 38).  

 
Kommentar: De yngre har en större strävan efter att röra sig inom den normalitet som de 
uppfattar finns för antal personer inom nätverket. I denna normalitet utgör ålder än avgörande 
faktor. Samtidigt strävar den äldre gruppen efter att ha ett så litet nätverk som möjligt. Flera 
av dem pratade om att ta bort vänner en uttryckte det som ”facebookhygien”. Samma person 
menade även att det till viss del spelade roll vilka som en person hade som vänner för att 
vinna hög status. Personer som uppfattades ”samla vänner” ansågs agera negativt av samtliga 
respondenter. Att vilja nätverka och lära känna personer genom Facebook verkade inte vara 
ett uppskattat beteende, vilket möjligt ligger i den benämning som människorna inom 
nätverken har – vänner.     
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7.6 Drömvännen  
Jag hamnade på samma tåg som Peter Englund i morse honom skulle det vara väldigt kul att 
ha som vän. Jag tror dels att han är väldigt intressant och kanske skriver en del reflektioner 
sedan har han ett strategispelsintresse som jag skulle tycka det var ganska kul att ta del av. 
En känd personlighet (Martin A, 36). 
 
Åsikterna kring ett önskvärt beteende var för många överraskande lika. Det var en person som 
delade med sig men inte blev alltför privat, en som gav tips och en som var aktiv på 
Facebook. Det handlade också om en viss taktkänsla för statusuppdateringar. Det var inte okej 
att vara för aktiv genom att uppdatera statusraden flera gånger om dagen. Martin W (37) 
säger, det är väl någon som skriver väldigt intressanta saker med lagom mellanrum. Någon 
som kanske delar med sig av sådant som man har fått höra och veta i olika delar av världen 
(…). Attityden att tips och samhällsmedvetenhet var högaktningsfullt var också gällande för 
flertalet ur de yngre fokusgrupperna. Lisa (23) säger, jag skulle adda Dali Alama som gav mig 
dagliga råd om hur jag ska leva. Sådana statusuppdateringar skulle jag gilla att läsa. Johan 
43 menar att den optimala Facebookanvändaren är någon som skriver roliga kommentarer 
som är intressanta att läsa, (…) En sådan har jag han är politiker men ändå ganska fristående. 
Man får inblick i hur politiken fungerar och hur han tänker och han bildar sig en plattform 
över vem han är (Johan, 43). En användare som hade humor och var fyndig sågs också som 
en person som agerade positivt, framförallt från de yngre grupperna.  
 
Signe (37) tycker att ett önskvärt beteende innebär att skriva ned sina tankar och idéer i 
statusraden och sedan att våga stå för dem. I diskussionen med den yngre killgruppen 
hamnade samtalet mer kring vad personer inte får göra. Christian (23) menar att en bra vän 
inte skickar en massa inbjudningar till olika grupper varje dag. Markus (24) fortsätter på 
samma spår genom att säga att de personer inom nätverket som postade meddelanden eller 
applikationer på allas loggar inom dens nätverk inte agerade okej.  
 
Kommentar: Det verkar finnas en vilja av att känna sig unik. Om du är vän med en 
människa inom ditt nätverk ska ni även interagera på ett plan där ni är just ni. Reaktionen som 
de yngre killarna fick när människor publicerade ”alla hjärtans dag” kort på deras logg 
samtidigt som de skickade ut det till 400 andra inom nätverket var att det kändes billigt. I 
interaktionen behöver kanske kommunikationen vara mer kvalitativ? Genom att titta på de 
övre nämnda citaten verkar ett önskvärt beteende vara en person som är samhällsmedveten, 
ger hållbara tips och håller respondenterna uppdaterade på ett roligt och intressant sätt. Detta 
ligger givetvis (och kanske tack och lov) i betraktarens ögon. Att lyckas presentera sig som 
samhällsmedveten och intressant innebär att betraktaren till agerandet uppfattar samma 
företeelser intressanta. Det är ingen hemlighet att människor har olika intresseområden och 
därför uppskattar olika vänner inom dens nätverk. 
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8 Normer, attityder och status  
Den attitydbildning som uppdagats inom fokusgrupperna har i vissa fall varit enhetlig och i 
andra fall skiftande. Nedanstående avsnitt har som syfte att föra en teoretiserande analys över 
resultatet.  
  
8.1 Att framställa jaget  
Det fanns ett orosmoment mellan vad som var privat och vad som var offentligt. Ingen 
specifik fråga rörde just detta ämne men trots det kom det kontinuerligt fram i diskussionerna. 
Den grundläggande orsaken till oron tycktes skilja sig mellan de yngre deltagarna och de 
äldre. De äldre pratade om en ovilja att överhuvudtaget publicera information om sig själva på 
internet, medan de yngre hävdade att för mycket information ledde till övertolkning inom det 
egna nätverket. Med andra ord oroar sig de yngre för att den verbala och traditionella 
informationen som de uttrycker inte kommer att betraktas acceptabelt i situationen och 
interaktionen med andra86. Respondenterna uttrycker och bygger upp jaget genom att gå med 
i grupper, publicera bilder, skriva i statusraden och kommentera på andras. Hur detta 
uppfattas av betraktarna till agerandet är däremot inte självklart. Till följd av detta verkar det 
finnas en vilja att undertrycka sina uppriktiga åsikter genom att istället interagera på ett sätt 
som uppfattas åtminstone tillfälligt acceptabelt. Goffman har skrivit,  

 
Den bild som en statusuppdatering kan upprätthålla inför en publik som tillhör andra 
statusgrupperingar står och faller med de agerandes förmåga att begränsa den kommunikativa 
kontakten med publiken (Goffman)87.   

 
Goffmans utsago blir inressant om vi antar att inom Facebook sedd som social inrättning 
agerar de yngre som ett team och de äldre agerar publik (fallet är givetvis även det 
motsatta)88. Tekniken kan medföra (som bland annat innefattas av det stora utrymme det finns 
för offentlighet eller brist på att begränsa den kommunikativa kontakten) att användarna blir 
mer restriktiva i agerandet. Det team som Goffman nämnt rör sig om mindre grupper med mer 
eller mindre starka band. Kommunikationen och det framförande som äger rum inom 
grupperna är intern och bygger på fundamentala normer men också interna beteenderamar. 
När en användare har uppemot tusen vänner inom dennes nätverk kommer människor som 
inte är införstådda med denna interna kommunikation ändå bli betraktare till den. Det som 
händer är att individen satsar sig själv och sin identifikation när hon antar en viss roll eller blir 
medlem i en grupp. Hon vill därmed inte svika den sociala enhet som hon tillhör samtidigt 
som hon förmodligen har olika sociala enheter och därmed behöver interagera genom olika 
tillvägagångssätt. Alla dessa sociala enheter kan finnas på Facebook vilket komplicerar 
individens framförande och presentation av jaget. Som Goffman uttrycker sig, livet kanske 
inte är något större vågspel, men sociala interaktioner är det89.   
 
8.1.1 Att befästa jaget 
Att självpresentationen är betydelsefull på Facebook hänger förmodligen ihop med dess 
utformning. När en ny användare registrerar sig får den upp en sida där den förväntas fylla i 
viss information om sig själv. Anonymitet blir på detta sätt inte något aktningsvärt eftersom 
det medför en tro om att ”den anonyma användaren” spionerar på de övriga. 
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Självpresentationens relevans kan även ses ur bakgrunden till forumets uppkomst90. Den 
startade som en kommunikationsplattform för människor som redan kände varandra i viss 
mån (oavsett om det var ytliga bekanta eller nära kontakter). Det verkar medföra ett större 
behov av att vara offentlig i gestaltningen av jaget.   
 
Respondenterna tycktes vara medvetna om att de framställde sig själva när de la ut 
information inom forumet. Som led av detta hade merparten någon form av strategiskt tänk i 
uppbyggnaden och befästandet av jaget. Åsikterna om hur detta skulle komma i uttryck 
varierade däremot och till viss del hade det med åldersskillnaderna att göra. De yngre trodde 
sig däremot förstå vilka attityder och åsikter som de äldre hade. Flera av dem hade därför 
rekonstruerat sitt jag på Facebook vilket innebar att de tagit bort viss information, gått ur vissa 
grupper och sekretessinställt bilder. Detta gör Facebook som social inrättning tämligen 
situationsbunden. I samband med att användarna utökats och förändrats försöker de yngre 
förlika sig med detta genom att agera på ett sätt som de tror är accepterat. Detta inkluderar 
även de yngres tro om de äldres normer, attityder och interagerande, vilket ger tyngd åt 
Goffmans teori kring den avsiktliga kontra den omedvetna presentationen91.  
 
8.1.2 Att framställa jaget genom grupper     
Den större delen av respondenterna tyckte att medlemskap i grupper på Facebook enbart var 
till för den individuella framställningen och ytterligare information som användarna 
kategoriserades in efter. Den tolkning som betraktaren gör av en persons medlemskap i 
diverse grupper har nödvändigtvis inte något att göra med varför personen faktiskt blivit 
medlem. Människor som till exempel ville skämta och vara ironiska i sitt agerande 
uppfattades av några respondenter som barnsliga och omogna. De rent av förstörde den 
självpresentation som de skulle uttrycka92 och flertalet tyckte att självpresentationen var 
viktig för att ge ett bra första intryck. Detta är paradoxalt eftersom flertalet i sin definition av 
drömvän ville ha en med humor. Dilemmat med just humor är att det är svårdefinierat och 
subjektivt. Den humor som någon skrattar åt uppfattas kanske provokativ av någon annan. 
Åsikterna om hur en grupp skulle vara gick isär inte bara beroende på ålder men också inom 
fokusgrupperna. Vissa benämnde att positiva grupper var vikiga andra smala. Många av de 
yngre tyckte att grupperna hade förbrukat sitt syfte, eftersom Facebook var fel forum för att 
visa engagemang. Vissa av de yngre killarna kategoriserade omedelbart in människor som 
gick med i politiska grupper eller ideella organisationer eftersom deras uppfattning var att det 
sa mycket om användaren. Oavsett de olika tankebanorna mellan respondenterna finns det en 
enad punkt, nämligen att grupperna var en del av självpresentationen (vissa tyckte att den till 
och med sa mer om användaren än vad profilinformation och statusrad gjorde). Att ha en 
offentlig debatt på så sätt som Habermas utmålade borgarsamhället93 blir därmed svårt 
eftersom sakfrågorna som grupperna kämpar för eller emot omtolkas till identiteten hos en 
människa. Istället för att se debatten (eller kollektivet) ses människan (eller individen). Det 
finns en individcentrering inom forumet där merparten av människorna skapat en användare 
inte i syfte för opinionsbildning och politisk debatt utan för social interaktion och ”småprat”. 
Agerandet blir därför viktigt eftersom människor kategoriserar in personer utifrån allt den gör, 
inte enbart profilinformation utan även medlemskap i de kollektiva grupperna.  
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8.2 Att interagera  
Det synes som att gränsdragningen mellan privat och offentligt har blivit mer komplex i och 
med att fler har gått med (inte nödvändigtvis att de är äldre). En respondent uttrycker detta 
träffande,  

 
Det är läskigt att just andra generationen kommit med. Det är mamma och mammas syster som 
vi helt plötsligt ska interagera med. Nu när jag har börjat söka jobb börjar jag gå igenom min 
profil mycket mer och för att sollra (Arvid, 22).  
 

Det innebär att nya normer eller regler bildas för interaktion när forumet utökas till människor 
som tillhör en annan social praktik94. Många av de äldres diskussion bestod till stor del av att 
definiera offentligt, privat och personligt. De var av den uppfattningen att det var mer 
önskvärt att dra igen koftan än att låta allt komma ut. Vidare sa vissa av dem att det hade med 
ålder att göra att kunna besitta kontroll och inte bli alltför privat offentligt. De olika 
åldersgrupperna tillhör olika sociala fält och det medför att de bygger sina livsstilar och 
förhållningsätt på olika villkor. Det går däremot inte att undgå att de yngre påverkas av detta 
och att interaktionen med de äldre utgör ett visst orosmoment. Klyschan, äldst vet bäst, verkar 
i viss mån vara gällande, vilket lett till att de yngre mer tänker på hur de framställer sig själva 
i Facebook.  
 
Agenterna (i detta fall människorna) positionerar sig olika inom det sociala fält de tillhör 
beroende på kulturellt och symboliskt kapital95. Med andra ord kan en användare vinna mer 
kapital genom att agera på ett visst sätt. De äldre har ofta än högre position ute i samhället än 
vad de yngre har. Det innebär att det är deras kulturella kapital eller positioner som är 
dominerande och därför behöver de yngre förlika sig med vad de äldre anser. De äldre är 
däremot inte uppvuxna med ”den digitala värld” på samma sätt som de yngre. De yngre kan 
därför vinna erkännande genom att de behöver hjälpa de äldre med att skapa en profil eller att 
komma igång. De normer som finns mellan det privata och det offentliga kan tyckas ligga i de 
äldres makt men med ett helikopterseende går det också att dra paralleller till ett 
kunskapssociologiskt perspektiv96 och i synnerhet till vad Bourdieu benämner som 
intelligensens rasism97. De äldre som är de dominerande genom deras kulturella och 
symboliska kapital är beroende av en viss social ordning, kanske för att de ska fortsätta ligga 
på topp. Genom deras agerande och position ute i samhället (kanske även i viss mån beroende 
på titlar) reproducerar de normer och regler för interaktion och tankar om privat kontra 
offentligt till de yngre. På så sätt kan den intelligenta rasismen fortsätta äga rum och den 
sociala ordning som de själva ärvt lärs ut till de yngre.   
 
8.3 Att skaffa vänner  
Som tidigare nämnts menade Castell att nätet lämpar sig särskilt väl för att utveckla de 
svagare kontakterna98. Detta beror på att tekniken gör det möjligt att till ett lågt pris ge 
information och därmed skapa möjligheter (som att trycka på ”gilla-knappen” under någons 
statusrad). Samtliga respondenter tyckte att begreppet ”vän” hade fått en ny innebörd i och 
med Facebooks intågande. Att vara vän i den icke-virtuella världen var inte samma sak som 
att ha vänner på Facebook. De svagare banden var den dominerande gruppen i 
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respondenternas nätverk. Aktuellt var dock att de personer inom nätverket som användaren 
inte pratade med eller kanske i viss mån förhöll sig negativ till fick utstå något som 
benämndes som ”facebookhygien”, vilket innebar att respondenterna tog bort dem som 
vänner. Detta ligger i linje med den studie som den danska professorn Niels Ole Finneman 
nyligen gjort99. Färre vänner ansågs inte heller mer önskvärt. För de yngre verkade det snarare 
finnas en önskan om att ligga inom normalspannet eller att tillhöra normaliteten. Vad som var 
normalitet var olika för olika åldersgrupper. Det gick även att se att några av de äldre tyckte 
att det var viktigt vilka som en användare var vän med. Merparten inom denna åldersgrupp 
gick igenom en användares vänlista till och med innan de blev vän med användaren. Detta för 
att undersöka om det fanns gemensamma vänner men även (för någon) för att se vilka de hade 
som vänner och om det fanns någon erkänd personlighet inom nätverket. Om de hade en 
offentlig person inom nätverket gav det ett högre anseende eller en högre position inom det 
sociala fältet100. 
 
Något som ansågs negativt var att ”samla” vänner. Facebook sågs inte som ett forum för 
införskaffandet av nya vänner utan för att återuppta och utveckla kontakten med de vänner 
användaren redan hade. Nu när den yngre åldersgruppen (men kanske även den äldre) blir 
vänner med föräldrar och släktingar har en viss grad av oro uppstått. Rädslan kan möjligt 
ligga i att spontaniteten eller leken med jagets framställning inte är lika fri längre. När 
användarens mamma kan kontrollera agerandet inom forumet uppstår nya regler och normer 
för interaktion. Nätverken utvidgas och fler och skiftande sociala enheter uppstår inom samma 
forum vilka inkluderar olika normer och beteenderamar. Den kommunikation som är 
vedertagen eller tillhör vardagen för en viss intern grupp kan anses skrämmande av en annan. 
Det ställer nya krav på den framställning av jaget som sker. Att agerandet och interaktionen i 
viss mån ska fungera för alla inom en användarens nätverk, även dess mamma.    
 
 8.4 Att bete sig önskvärt  
Den utopiska vännen hade flera kriterier. Det innefattade någon som utstrålade positivitet, 
samhällsmedvetenhet, var personlig, åsiktsbejakande samt gav råd och tips. Både ett par av de 
äldre och ett par av de yngre svarade också att drömvännen gärna fick vara en offentlig 
person. De kriterier som befäster detta jag (drömvännen) är den med ett högt kulturellt och 
symboliskt kapital. Det är en person som har en hög ställning inom det sociala fältet genom 
att den är intellektuell (med betydelse av titlar och erkänd personlighet101) samt i viss mån 
smittar av detta på personerna inom nätverket genom överföring av råd, tips och åsikter.  
 
Hårddraget är detta inte en person som agerar spontant och lekfullt utan verkar snarare äldre 
genom dess samhällsmedvetenhet och höga position inom samhället (erkänd personlighet). 
Detta var gällande för både de yngre och de äldre förutom ett undantag. Som ett led av detta 
var det mest negativa agerande en användare kunde ge uttryck för, offentlig ångest. Detta 
beror förmodligen på den betydelse en bra självpresentation ansågs ha. I den hamnar inte 
människor med depression eller psykiska besvär eftersom de undermedvetet tycktes mindre 
lyckade. Denna norm genomsyrar även det svenska samhället idag. Anna gav ett målande 
citat,  
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det är samma sak om man träffar en person på gatan och man säger: hej hur är det? Man 
förväntar sig inte att personen ska säga: ”jättehemskt”! Man vill liksom inte veta sådant om 
människor man inte känner speciellt bra (Anna, 25).  

 
Det förhållande som anonymitet har med ett visst lekande av identiteter samt bristen av 
anonymitet och Facebook blir tydlig. Några av de mest lästa bloggarna har genom åren varit 
människor som mått dåligt och haft någon form av problematik i deras liv. Dessa bloggar kan 
ha varit anonyma utan att människor reagerat negativt på det. Bloggar är också ett socialt 
medium men fungerar inte på samma villkor som Facebook. Facebook har alltmer kommit att 
bli en del av vardagen för merparten av respondenter. Det går inte att välj vilka 
statusuppdateringar och vem som syns på nyhetssidan (om inte särskilda 
sekretessinställningar gjorts). Bloggar däremot kan du själv söka efter och du bestämmer tid, 
rum och ämne på ett annat sätt. Intressant är även den anonyma delen i detta. Något som 
fastställts av tidigare forskning är den magi som människor kunnat känna genom den potential 
det funnits för ett lekande med identiteter via datamedierad kommunikation102. Detta har även 
hängt ihop med den anonymitet som funnits på nätet. Facebook skiljer sig eftersom 
användaren inte är anonym. De människor som är alltför offentliga eller beter sig på ett sätt 
som förknippas med ett lekande av framställning positioneras nedåt inom det sociala fältet. 
När en användare kan identifieras verkar det ställas annorlunda krav på beteende. De normer 
som inkluderas inom dessa beteenderamar går tydligare att hitta ute i den icke-virtuella 
världen.  
 
Habermas idé om den publika sfären103 som ska innefattas av kritiska människor som utövar 
offentliga debatter verkar utgöra en vision för dessa respondenter. Den drömvän som de 
målade upp var den som var inflytelserik och hade åsikter som den stod för. Det var också den 
som gav intressant feedback samt gav tips inom dens nätverk. I praktiken handlar däremot 
flertalet statusrader om skvaller eller det ”vardagliga snacket” och merparten består enligt 
respondenterna av ren nonsens. Detta är kanske inte mindre överraskande då hela tekniken 
runt Facebook egentligen är utformad för att underlätta de vardagliga konversationerna. 
Facebook fungerar som en social gemenskap där väldigt många människor samlas (på grund 
av forumets bredd) men där kommunikationen centreras till jaget och inte kollektivet. Flera 
hävdade att de inte gillade grupperna på Facebook därför att de ansågs syfteslösa. Vissa av 
dessa hade även inställningen att politik och opinion inte hade på Facebook att göra. Detta blir 
paradoxalt i sken av den önskan det fanns för åsiktsbejakning och i viss mån debatt. Frågan är 
givetvis om denna önskan uppstod på grund av förkroppsligade normer om hur människor 
önskvärt ska beter sig. Vardagligt småprat och skvaller är inte den form av kommunikation 
som vanligtvis går under beteckning ”god kommunikation”. Detta leder till att rådande 
normer reproduceras genom respondenterna. Fundamentalt var åsikten hos samtliga att allt 
agerande och alla uttryck var en självpresentation av jaget och att detta rörde all 
kommunikation. Deras vision om åsiktsbejakning, humor och samhällsmedvetenhet rör 
kollektivet och inte individen. Detta blir komplicerat eftersom den formen av kommunikation 
är symptomatisk beroende av situation. Den accepterade överföringen är beroende av 
sammanhang. Det innebär att en person som agerar genom alla faktorer som ansågs 
önskvärda, ger tips, åsiktsbejakar, debatterar, har humor etc. kommer trots det att få negativ 
reaktion av vissa och positiv av andra. Det ligger nämligen i betraktarens ögon att bedöma 
och dömandet är subjektivt.  
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9 Slutsats  
Resultatanalysen har visat skillnader mellan åldersgrupperna men även likheter. Likheterna 
mellan åldersgrupperna svarar för det regelverk kring social interaktion eller beteende som 
merparten av användarna förlikar sig med inom forumet. De skillnader som uppdagats kan 
påvisa problematiken i den sociala interaktion som äger rum. De skiftande åsikterna kan även 
påvisa hur regelverket kommer att utvecklas. Nedan följer en resumé och ett svar på 
frågeställningarna hur offentligt kontra privat påverkar regelverket på Facebook samt hur 
attityderna mellan åldergrupperna skiljer sig åt.    
 
9.1 Likheter mellan åldersgrupper  

• Ha inte offentlig ångest på Facebook. ”Fläka” inte ut ditt innersta genom statusraden 
eller på andra människors loggar.   

• Statusraden bör innehålla tips, vara samhällsmedveten samt intressant men även 
personlig (detta är dock paradoxalt som nämnts tidigare, eftersom begrepp som 
”intressant” är subjektiva).  

• Utstråla positivitet i framställningen av jaget.  
• Statusraden ska främst upptas av användarens tankar och åsikter som väcks i vardagen 

där det som faktiskt görs i vardagen ska få mindre utrymme.  
• Var aktiv i dina statusuppdateringar, men skriv inte för långa meddelanden, de 

kommer i så fall inte att läsas.  
 
9.2 Olikheter mellan åldersgrupper  

• För de äldre grupperna var Facebook främst ett kommunikationsredskap för småpratet 
med vänner mellan de icke-virtuella mötena.  

• För de yngre grupperna var Facebook primärt ett forum som lekte med människors 
nyfikenhet. Det fanns en spänning att ta reda på uppgifter om gamla 
högstadiekompisar och läsa andras profiler.   

• Kommunikationen och framställningen av jaget skulle vara öppen och ärlig enligt 
främst den yngre killgruppen. Det var samtidigt flera ur den yngre tjejgruppen som 
kände krav att framställa sig som fyndiga och roliga i utläggen, vilket i enskilda fall 
ledde till att inga uppdateringar gjordes.  

• De äldre grupperna pratade om riskfaktorn som fanns när för mycket profilinformation 
fylldes i (publikationsrisken på internet).  

• Det var flera ur de äldre grupperna som sökte efter smalare gemenskaper (grupper) 
samtidigt som det fanns även en ambition att titta på vilka vänner som en användare 
hade. Det kan liknas med en ambition att framställa jaget åt det mer ”exklusiva hållet”. 
Möjligt även att påvisa den ”finkultur” som Bourdieu talat om104.  

• I de yngre gruppernas diskussioner var det viktigt att storleken på nätverket tillhörde 
normaliteten för användarens åldersgrupp.  
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9.3 Hur regelverket kring den sociala interaktionen eller beteendet 
påverkas av det offentliga i relation till det privata på Facebook 
 
Beträffande det regelverk som diskuterats kring social interaktion på Facebook visas det 
tydligt hur det offentliga i relation till det privata är högst medvetet i respondenternas 
agerande. Den teoretiska diskussionen har visat att Habermas tankar om en offentlig sfär inte 
är det primära syftet för respondenternas interaktion. I viss mån var det däremot många av 
respondenterna som önskade mer kritiska och upplysande samtal inom sina nätverk. Det 
primära för interaktionen och profilkonstruktionen var däremot individens framställning. Det 
fanns strategier för befästandet av jaget där det inte ansågs accepterat eller önskvärt att en 
användare mådde dåligt offentligt i sin statusrad. Istället skulle användaren utstråla positivitet 
och framställa sig som fyndig och intressant. Den problematik som uppstår när en användare 
ska interagera mellan många olika sociala enheter gjorde att allt fler personer (speciellt inom 
de äldre grupperna) strävade efter att ha ett mindre nätverk.  
 
De yngre grupperna menade om att en viss grad av öppenhet var nödvändig. Denna öppenhet 
skulle vara ärlig. Flera ur de äldre grupperna verkade inte mena att ärlighet primärt skulle 
genomsyra profilinformationen utan istället smala grupper eller rätt vänner vilket direkt går 
att koppla ihop med Bourdieus teori om högt kapital. Detta visar att det finns strategier från de 
äldres sida att vinna högt kapital medan de yngre gruppernas strategier kretsade kring 
öppenhet kontra ärlighet för att vinna acceptanse.  
 
Den öppenhet som de yngre grupperna pratade om var inte problemfri eftersom det 
fortfarande gällde att framställa sig själv på ett fyndigt och accepterat sätt. Flera av dem var 
också av uppfattningen att Facebook skulle förlora sitt värde som virtuell gemenskap om allt 
fler användare blev allt för slutna i sin profilinformation eller sitt agerande. De äldres sökande 
efter högt kulturellt kapital i sin framställning (såsom Bourdieu förklarat det) i relation till de 
yngres strävan efter en acceptanse eller normalitet i deras interaktion (vilket bl.a. gick att se i 
storleken på deras nätverk) kom stundtals att stå som direkta motsatsattityder till varandra.  
 
Kontroll över vad som offentligt läses i relation till den nyfikenhet som många har över 
andras profiler verkar utgöra ett växelspel inom forumet som bestämmer interaktionen för vad 
som är acceptabelt eller inte. Detta kommer vidare att diskuteras i slutdiskussionen.  
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10 Slutdiskussion  
 
Många av de attityder och beteenderamar som respondenterna menade att användarna 
behövde förhålla sig till genomsyrar samhället vi lever i. Det är föga överraskande eftersom 
normer tenderar att förkroppsligas och gälla på alla forum och konstellationer där individen 
verkar. Det som däremot är uppseendeväckande med sociala medier är de nya krav som ställs 
på användaren genom att denna behöver förhålla sig utifrån offentligt och privat. Användaren 
vill inte förlora kontrollen i sin egen framställning av jaget genom att bli allför privat 
offentligt eftersom hon inte kan vara säker på hur framställningen tolkas av betraktaren. 
Kontroll och nyfikenhet ställs därmed mot varandra. Användaren är nyfiken på andra 
människors profilkonstruktioner men vill inte värderas eller kategoriseras in utifrån samma 
premisser som hon granskar dem.  
 
Genom att användarna på Facebook kontinuerligt utökas blir individen även mer och mer 
restriktiv i sina offentliga utlägg. Nätverken växer och inom varje enskild profils nätverk finns 
ett flertal olika sociala enheter. De beteenderamar eller den sociala interaktion som fungerar 
inom en viss social enhet fungerar inte inom en annan. I och med detta uppstår 
komplikationer. Människor vill att kommunikationen ska vara ett samspel mellan deltagarna 
där de kan förhålla sig till existerande beteenderamar inom varje specifik social enhet för att 
vinna acceptanse för det uttryckta. Det offentliga gör dem däremot medvetna om att andra 
sociala enheter kommer att betrakta och värdera deras interaktion. Det som uppstår är en 
känsla av att ha bristande kontroll.  
 
Nyfikenheten var en kärna för framförallt de yngre personernas intresse för Facebook. Om 
nyfikenheten får ge vika för kontrollen kan detta leda till att det inom en snar framtid inte 
finns speciellt mycket att läsa eller granska. Redan idag omkonstrueras profiler, 
sekretessinställs bilder och raderas information. Facebook har blivit stort och som en del av 
detta finns en rädsla för bristande kontroll och att bli måltavla för en annan människas 
tolkning eller bedömning. Att kontrollbehovet ökar på Facebook beror förmodligen på att 
forumet expanderat snabbt och att olika generationer använder sig av det. 
 
Att ha kontroll och rädslan för att förlora den verkar utgöra en fundamental bakåtliggande 
orsak varifrån de flesta attityder och åsikter föds. Detta behov av kontroll kan uppfattas som 
förvillande, eftersom en individ inte heller har kontroll över andra människors bedömning 
eller tolkning i den icke-virtuella världen. I en ansikte-mot-ansikte interaktion kan däremot 
människor avläsa varandras kroppsspråk något som inte är möjligt på nätet. Användaren som 
uppdaterar sin statusrad kan inte veta hur dennes högstadiekompis uppfattar det skrivna 
bakom sin dataskärm på okänd plats.    
 
För att personer ska känna att de har kontroll behövs beteenderamar och normer för agerande. 
Människor förlikar sig med regler som innefattar ett visst agerande eftersom kontrollen då 
uppfattas större. När människor agerar på ett sätt som inte stämmer överens med det dolda 
regelverk som skapas uppstår förvirring och en känsla av att den subjektiva kontrollen 
minskar. Det är förmodligen här som negativa attityder och reaktioner kommer till uttryck. 
När en människa offentligt visar ångest på Facebook beter den sig på ett sätt som inte är norm 
vilket skapar förvirring och en känsla av bristande kontroll från betraktarnas håll.   
 
Den negativa attityd som respondenterna hade till de profiler som samlade vänner kan utgöra 
en del av känslan av bristande kontroll. Ett skäl till att denna attityd uppstått och blivit 
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homogen är Facebooks egen regelbok: adda inte människor som du inte känner105. När 
användare går emot regelboken uppstår en negativ reaktion eftersom kontrollen minskar. 
Åsikterna till detta fenomen har förmodligen även att göra med förhållningssättet som fanns 
vid starten. Fler vänner gav högre anseende106. Detta har däremot ändrats i och med att 
forumet expanderat. Det första förhållningssättet är dock inte glömt och på grund av detta 
uppfattas användare som ”samlar” vänner som löjliga istället för nätverkande. I löjligt finns 
det ett värderande begrepp som möjligt respondenterna applicerar på dessa användare i tron 
om att de söker högre status (eller popularitet).  
 
Avslutningsvis har det gått att tyda två bakåtliggande faktorer som skapat de beteenderamar 
och förhållningsätt som regelverket på Facebook genomsyras av. För det första behovet av att 
ha en viss kontroll för att inte bli kategoriserad och tolkad (på ”fel” sätt). Men även intresset 
(den mänskliga nyfikenheten) av att själv kunna granska vilket leder till tolkningar och in 
kategoriseringar. Killarna från den yngre fokusgruppen irriterade sig på de användare som 
inte var tillräckligt öppna och genuina i sin profilkonstruktion. Detta skapade tankar hos dem 
om att inte alla användare ville inrätta sig efter rådande premisser utan istället spionera på 
andra. Den yngsta deltagaren var av samma uppfattning eftersom hon tyckte att en viss 
öppenhet eller offentlighet var nödvändig för att göra forumet läsvärt. I nuläget verkar 
kontroll kontra nyfikenhet fungera som ett samspel eller en växelverkan mellan varandra i 
gällande beteenderamar. Regelverk eller normsystem tenderar däremot att snabbt förändras i 
de nya medierna och frågan är om vi kommer att få se en större slutenhet i användarnas 
agerande på Facebook i framtiden.  
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Bilaga 

Samtalsmall för fokusgrupper  
Bakgrund 

• När gick ni med i Facebook? 

• Vad var skälet att ni gick med?  

• Hur ofta loggar ni in på Facebook? 

Profil  

• Vad har ni fyllt i för information i er profil? (Relationsstatus, jobb, musik, utbildning, 

filmer, grupper, bilder, citat etc.) 

• Utelämnade ni något medvetet? (Jobb, böcker, relationsstatus, utbildning, grupper, 

bilder, musik, etc.)  

• Är det något som ni reagerat på när ni tittat på andra människors profiler? (Positivt vs 

negativt?)  

Vänner   

• Vad är en vän på Facebook?  

• Har vänner något med status att göra?  

• Har ni främst ytliga bekanta eller djupa kontakter?  

• Träffar ni era vänner icke-virtuellt?  

• Har ni någon vän som ni bara känner via Facebook?  

Statusrad  

• Vad skriver ni i statusraden och vad skriver ni på mejlen?  

• Har ni någon gång reagerat på vad en vän skrivit i dens statusrad? (positivt vs 

negativt)? 

• Vilka begränsningar har ni på Facebook?  

Grupper  

• Vad har ni för inställningar till grupper? 

• Hur ser ni på åsiktsbildning på Facebook? 

• Vad får man torgföra och när blir det jobbigt?  

• Berättar grupperna vilka ni är som personer? 

Önskvärt beteende  

• Vad är en drömvän på Facebook och hur beter sig den?  
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