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Abstract  

På grund av vårt privata intresse för och användningen av det sociala nätverket Facebook, ville vi 

undersöka en av dess funktioner närmare; statusuppdateringarna. Vi tror att Facebook är på väg 

att bli något som många inte klarar sig utan, eller inte vill vara utan. Facebook har helt enkelt 

kommit att få en stor betydelse för väldigt många människor i deras dagliga kommunikation och 

interaktion med andra, och just statusuppdateringarna är en viktig del av detta.  

Syftet med vår undersökning var att studera hur statusuppdateringar på Facebook ser ut. Vidare 

ville vi även undersöka anledningarna till varför individer uppdaterar sin status på Facebook, samt 

hur andra användares statusuppdateringar eventuellt påverkar dessa individer. Frågeställningarna 

vi ville besvara var; vilket tematiskt innehåll har våra insamlade statusuppdateringar, vilka 

anledningar ser våra informanter till att uppdatera sin status, samt hur uppfattar våra informanter 

andras statusuppdateringar på Facebook?  

Metoderna vi valde för att uppfylla vårt syfte och besvara våra frågeställningar var en tematisk 

analys av 393 insamlade statusuppdateringar från Facebook, samt två kvalitativa 

fokusgruppsintervjuer med tre informanter i vardera.  

Vi utgick från teorin om subjekt- och objektjag, teorier om narcissism och människans egoistiska 

strävan efter fördelar, Goffmans teorier om det sociala samspelet samt teorin om socialt 

underlättande.  

Vårt resultat visar att det inte finns någon generell statusuppdatering på Facebook, att 

anledningarna till att uppdatera sin status på Facebook är för att nå ut med information och för 

att synas, samt att hur en uppdatering uppfattas är beroende av vem som läser den samt hur och 

av vem den är skriven.  

 

Nyckelord; statusuppdatering, Facebook, socialt samspel, aktör, publik, identitetsskapande 
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1. Inledning 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

År 2007 respektive 2009 blev vi medlemmar på och började använda Facebook. Då var det 

något nytt för oss, vilket också var anledningen till att bli medlem i det första fallet; det var precis 

det, något oerhört nytt i Sverige, något som verkade intressant och som kunde bli en kul grej. I 

det senare fallet var det grupptrycket som slutligen tog ut sin rätt; ”alla andra” hade ju redan 

Facebook så varför inte bli medlem?  

Sedan dess har ett antal foton lagts upp, ännu fler vänförfrågningar besvarats, eller ignorerats, 

många kommentarer till vänner och bekanta författats och inte minst, en hel del 

statusuppdateringar har skrivits, kommenterats och ”gillats”. Idag är det vi, tillsammans med över 

400 miljoner andra människor1, som skapar den gemenskap som uppstår på nätmötesplatsen 

Facebook. Det stora medlemsantalet tror vi inte bara har att göra med just det enorma 

grupptryck som miljontals människor tillsammans kan skapa. Vi tror att Facebook har kommit att 

få en stor betydelse för väldigt många människor i deras dagliga kommunikation och interaktion 

med andra. Facebook är helt enkelt på väg att bli något som många inte klarar sig utan, eller inte 

vill vara utan, tror vi.  

Att Facebook blivit en stor del av vår vardag visar sig inte minst genom att det anses påverka våra 

arbetsprestationer negativt, och till följd av detta har vissa arbetsplatser helt förbjudit 

användandet av Facebook under arbetstid2. Dessutom har ett helt nytt verb, i klass med ”googla”, 

blivit vedertaget i folkmun; ”facebooka”. I skrivande stund har dessa emellertid inte tagits upp av 

Svenska Akademins Ordlista, men ”googla” finns med på Wiktionary.org3.  

Som ämnesval för vår C-uppsats vårterminen 2010 vill vi studera ett fenomen som känns aktuellt 

i dagsläget, som vi har egna erfarenheter av och som intresserar och påverkar oss. Därför har vi 

valt att studera en av aspekterna med det sociala nätverket Facebook; statusuppdateringar. Vi vill 

undersöka just statusuppdateringarna eftersom vi tror och själva erfarit att den funktionen är en 

av de viktigaste möjligheterna för kommunikation och integration mellan medlemmarna på 

Facebook. 

 

                                                
1 http://www.facebook.com/press/info.php?statistics (2010-04-12) 
2 http://www.nyhetskanalen.se/1.1496429/2010/02/08/vartannat_landsting_forbjuder_facebook, 
http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article653140.ece (2010-04-12) 
3 http://sv.wiktionary.org/wiki/googla (2010-03-31) 
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2. Syfte 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Syftet med vår undersökning är att studera hur statusuppdateringar på Facebook ser ut. Med ser 

ut åsyftar vi här vilket tematiskt innehåll statusuppdateringarna har. Vidare vill vi även undersöka 

anledningarna till varför individer uppdaterar sin status på Facebook, samt hur andra användares 

statusuppdateringar eventuellt påverkar dessa individer.  

 

3. Frågeställningar  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

För att kunna uppfylla ovan nämnda syfte väljer vi att arbeta efter följande frågeställningar; 

• Vilket tematiskt innehåll har våra insamlade statusuppdateringar från Facebook? 

• Vilka anledningar ser våra informanter till att uppdatera sin status på Facebook? 

• Hur uppfattar våra informanter andras statusuppdateringar på Facebook?  

Vad gäller den första frågeställningen åsyftar vi våra insamlade statusuppdateringars tematiska 

innehåll. Det vi primärt vill få ut med hjälp av denna frågeställning är en slags överblick över just 

dessa uppdateringars innehåll. I andra hand kommer detta även att fungera som en slags 

utgångspunkt vid besvarandet av de följande frågeställningarna, samt vid utformandet av 

intervjumall för våra planerade fokusgruppsintervjuer. Dessa återkommer vi till närmare i ett 

senare skede av uppsatsen. 

Med den andra frågeställningen vill vi undersöka de bakomliggande orsaker, såväl medvetna som 

omedvetna, som kan finnas hos informanterna till att uppdatera sin status på Facebook. Genom 

den tredje och sista frågeställningen vill vi undersöka hur mottagandet, eller uppfattningen, av 

statusuppdateringarnas innehåll ser ut.  

 

4. Material och avgränsning  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Materialet för vår undersökning består i första hand av 393 statusuppdateringar från Facebook 

från perioden 18 mars 2010 till 19 april 20104.   

 

 

                                                
4 Se bilaga 1 
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Vi kommer således inte att intressera oss för Facebooks övriga kommunikations- och 

interaktionsmöjligheter, utan endast för statusuppdateringarna. Materialet är avgränsat i den 

bemärkelsen att vi utgår från våra egna konton på Facebook, där vi vid starten för 

undersökningen5 sammanlagt har 768 vänner. Dessa 768 personer utgör därmed vår population, 

de personer vars statusuppdateringar vi önskar få upplysningar om6. Åldersspannet för 

populationen sträcker sig från 11 till 56 år, vid starten för undersökningen. Majoriteten av dessa 

768 individer är av förklarliga skäl kvinnor och snittåldern ligger runt 20 år; vi är själva kvinnor på 

21 respektive 22 år. Vi är medvetna om att detta bör ses som en relativt liten och i viss mån 

homogen grupp, men vår avsikt är inte att generalisera vårt resultat till alla som i dagsläget 

använder Facebook. Vi återkommer närmare till detta under avsnittet för hur urval har gått till.  

Den andra delen av vårt material kommer att utgöras av ljudupptagningar, och transkriberingar 

av dessa, från två fokusgruppsintervjuer. Dessa beskriver vi mer ingående under metodavsnittet. 

 
4.1. Urval av statusuppdateringar  

Urvalet för de 393 statusuppdateringarna från Facebook vill vi beskriva i två steg; genom ett så 

kallat strategiskt urval, för att få mest och bäst data i förhållande till våra resurser7 i fråga om tid 

och tillgång till statusuppdateringar, fick vi fram en population på 768 individer. Dessa utgörs av 

våra egna vänner på Facebook, och som tidigare nämnt är vi medvetna om problematiken som 

detta medför. I nästa steg valde vi att skapa en typ av syntetisk vecka för att inte en viss händelse 

eller användare skulle bli överrespresenterad i materialet8. Varje veckodag är representerad i 

urvalet, men för att få ihop tillräckligt många analysenheter, i det här fallet statusuppdateringar, 

förekommer vissa veckodagar två gånger. Statusuppdateringarna är som tidigare nämnt hämtade 

från en period mellan den 18 mars 2010 och 19 april 2010. Vi har undvikit att samla 

statusuppdateringar från morgontimmarna, då vi under studiens gång upptäckt att detta inte är en 

tidpunkt då uppdateringar vanligen sker inom vår vänkrets på Facebook.  

 

 

 

 

 

                                                
5 Torsdag den 18 mars kl 13.50 
6 Östbye et al, Malmö (2008) s. 151 
7 Östbye et al, Malmö (2008) s. 50 
8 Östbye et al, Malmö (2008) s. 220 
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4.2 Urval av informanter  

För urval av informanter till våra två fokusgruppsintervjuer var det för oss återigen nödvändigt 

att använda ett strategiskt urval9, denna gång i form av ett så kallat snöbollsurval10. Detta innebär 

att man till en början rekryterar endast en informant som i sin tur hjälper till att rekrytera nästa.  

 
Viktigt att tänka på i ett urval av den här typen är att tillfråga informanter som är tillgängliga och 

positiva till att medverka i en intervju, då detta innebär att man får ut mer information och 

kunskap från de intervjuade11.  

Ytterligare ett krav, förutom tillgänglighet och positivitet, vi hade på vårt urval var att både män 

och kvinnor skulle vara representerade, således valdes en man och en kvinna ut till att rekrytera 

de övriga. Detta resulterade i en fokusgrupp med tre manliga informanter och en grupp med tre 

kvinnliga. Vi återkommer till gruppernas sammansättning under avsnittet ”Om fokusgrupperna”.  

 
4.3. Disposition 

Denna uppsats är uppdelad i nio stycken huvudavsnitt, varav en del av dessa har olika antal 

tillhörande underrubriker. Detta för att ge en så tydlig struktur för läsaren som möjligt. I 

uppsatsens inledning presenteras forskningsområdet och vårt intresse för det motiveras. Vidare 

presenteras syfte, frågeställningar och val av material, därefter kommer en kortare 

bakgrundsbeskrivning av Facebook. Trots att vi inte ämnar undersöka Facebook i dess helhet, 

anser vi att en beskrivning av den här typen är relevant information, kanske framför allt för de 

läsare som inte har en stor erfarenhet av Facebook. En av underrubrikerna i detta avsnitt är 

mycket relevant och behandlar just det som vi ska undersöka; statusuppdateringar.  

I nästa avsnitt beskrivs och motiveras de teorier som vi anser är relevanta för denna 

undersökning. Det är dessa teorier och synsätt som återkommer i uppsatsens analysavsnitt. I 

teoriavsnittet presenteras även en del tidigare forskning som vi tagit del av. Därefter följer ett 

relativt långt metodavsnitt, vilket vi för strukturens och tydlighetens skull valt att dela upp i 

många underrubriker, där våra valda metoder presenteras och motiveras.  

Det näst sista avsnittet i uppsatsen utgörs av en analys- och resultatdel där vi helt enkelt beskriver 

de resultat vi kommer fram till.  

 

                                                
9 Östbye et al, Malmö (2008) s. 50  
10 Ekström & Larsson, Malmö (2009) s. 58 
11 Ekström & Larsson, Malmö (2009) s. 58  
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Dessa relateras och anknyts till våra valda teorier för att på ett så bra sätt som möjligt besvara 

våra frågeställningar. Det avslutande avsnittet summerar slutligen vad vi kommer fram till i 

undersökningen samt diskuterar och värderar resultaten. 

 
5. Bakgrund 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Följande avsnitt kommer kort att redogöra för Facebook’s historik och enkelt förklara vad det 

sociala nätverket har att erbjuda. Ett särskilt avsnitt för statusuppdateringarna tillkommer 

slutligen.  

 
5.1. Facebook – En ansiktsbok? 

”Facebook's mission is to give people the power to share and make the world more open and 

connected. Millions of people use Facebook everyday to keep up with friends, upload an 

unlimited number of photos, share links and videos, and learn more about the people they 

meet.”12 

Thefacebook.com grundades i februari 2004 av fyra studenter vid Harvad University med Mark 

Zuckerberg i spetsen13. Till en början var det endast möjligt för Harvardstudenter att vara 

medlemmar på Thefacebook, som år 2005 bytte namn till Facebook14. Namnet är för övrigt en 

koppling till de böcker som amerikanska studenter får vid universitetsstarten för att lära känna 

varandra bättre15, och det är ju just det som Facebook går ut på. Efter några månader 

expanderade Facebook även till universiteten Stanford, Columbia och Yale16. Samma år nådde 

dessutom medlemsantalet upp till nästan 1 miljon användare17 och i september 2006 öppnades 

Facebook för alla över 13 år med ett giltigt e-mailkonto18.  

Som namnet och citatet i inledningen på detta avsnitt antyder så är Facebook till för 

kommunikation och interaktion mellan vänner och bekanta. Den typ av internetsida som 

definierar Facebook brukar kallas för community, vilket betyder just nätgemenskap eller 

nätmötesplats19. Facebook är idag en gemensam mötesplats för över 400 miljoner människor20. 

                                                
12 http://www.facebook.com/facebook?ref=pf#!/facebook?v=info&ref=pf (2010-04-12) 
13 http://www.facebook.com/press/info.php?timeline (2010-04-12) 
14 Ibid. 
15 http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook (2010-0412) 
16 Ibid.  
17 http://www.facebook.com/press/info.php?timeline (2010-04-12) 
18 http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook (2010-04-12) 
19 http://www.ne.se/community (2010-0412) 
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Kommunikation och interaktion med andra Facebookmedlemmar kan ske på en mängd olika 

sätt; Facebook erbjuder bland annat en live-chatt där man kan skriva med vänner som även dem är 

inloggade. Även så kallade networks, eller nätverk, finns tillgängliga för de som är intresserade av 

att gå med.  

Dessa är oftast baserade runt en skola eller en arbetsplats och dess medlemmar får tillgång till 

varandras profiler. Vidare har varje medlem en inbox, vilket är en typ av inkorg dit man kan skicka 

mail. Medlemmarna kan dessutom ladda upp foton och filmer, gå med i olika typer av grupper, 

skicka ut och svara på inbjudningar till exempelvis fester och andra event. Varje medlem har 

också en wall, eller en egen profilsida, där vänner kan skriva kommentarer21.  

Community, nätmötesplats, internetsajt. Kärt barn har många namn, men Facebook är mycket 

mer än den ansiktsbok som namnet antyder. En mängd olika interaktionsmöjligheter och tillval, 

applikationer, är möjliga på Facebook, men dessa kommer vi emellertid inte att diskutera eller 

förklara närmare i denna undersökning. Fokus kommer att ligga vid enbart en av alla möjligheter 

som Facebook har att erbjuda sina medlemmar; statusuppdateringarna. Vad som gör dessa 

intressanta och som skapar samförstånd och sammanhållning är språket22. Något i det skrivna 

måste ha väckt en känsla av gemenskap eller intresse. Detta är bara en av de aspekter med 

statusuppdateringar som vi finner fascinerande och som är en av anledningarna till vårt 

forskningsområde. I följande avsnitt kommer statusuppdateringar att förklaras närmare.  

 
5.2. Statusuppdateringar, vad är det?  

“For most couples, the temptation to publicly slander each other is overpowered by the instinct 

to prove to their friends how happy they are, reality notwithstanding. But for others, arguing 

in front of others comes as naturally as slamming doors.”23 

“To some couples who fight on Facebook, the battle for public opinion seems to be a driving 

force.”24 

 

 

                                                                                                                                                   
20 http://www.facebook.com/press/info.php?timeline (2010-04-12) 
21 http://www.facebook.com/press/product.php (2010-04-12) 
22 Helkama et al, Malmö (2000) s. 53 
23http://www.nytimes.com/2010/03/18/fashion/18facebook.html?sq=facebook&st=cse&scp=5&pagewanted=all
# (2010-03-30) 
24 Ibid. 
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Ovanstående citat är hämtade ur en artikel från ”The New York Times” nätupplaga. Med glimten 

i ögat beskiver artikeln, något ironiskt, att par idag inte längre behöver lämna hemmet för att 

bråka ”in public”; det går lika bra att göra det via statusuppdateringar på Facebook. Det mesta 

verkar alltså möjligt att skriva på sin Facebookstatus, till och med det mest privata.  

Varje dag uppdaterar fler än 35 miljoner användare sin status på Facebook och tillsammans 

skriver dessa över 60 miljoner statusuppdateringar25.  

Om vi med egna ord ska beskriva vad en statusuppdatering på Facebook verkligen är, vill vi till 

en början likna det vid en dagbok i miniformat där man kortfattat har möjlighet att berätta allt 

tänkbart för sina vänner på Facebook. Praktiskt sett går det till så att varje Facebookmedlem 

förfogar över en tom rad bredvid sitt namn där uppdateringen kan skrivas.   

Vi tror att Facebook’s intention till en början var att uppdateringarna skulle vara just kortfattade, 

eftersom uppmaningen till att skriva en status lyder; ”What’s on your mind?”, men det finns i stort 

sett ingen begränsning för hur lång en uppdatering kan vara. Något vi fann intressant var att den 

svenska versionen av Facebook valt att skriva; ”Vad gör du just nu?”, vilket enligt oss har en helt 

annan innebörd än föregående uppmaning. Detta är dock inget som vi kan ta hänsyn till i vår 

kvalitativa analys av statusuppdateringarna, eftersom vi inte har någon vetskap om på vilket språk 

vår population använder Facebook. 

Om någon uppdaterar sin status på Facebook har dennes vänner möjlighet att på ett enkelt sätt 

kommentera det skrivna. Dessutom finns det en funktion som innebär att man klickar på ordet 

”Like”, eller på svenska ”Gilla”, om man anser att en uppdatering på något sätt är intressant, rolig 

eller häpnadsväckande. Vad som händer när man själv likear en status är att det direkt under 

statusen står ”You like this”. Om däremot någon av dina vänner likear samma status står det 

exempelvis ”Sven Svensson likes this”. 

Fortsättningsvis i denna uppsats kommer vi att använda oss av uttrycket likear när vi åsyftar att 

någon har klickat på ordet ”Like” i anslutning till en uppdatering. När vi åsyftar flera ”Like” 

kommer dessa benämnas likes. För att förenkla kommer vi inte alltid skriva ut hela ordet 

”statusuppdateringar”, utan förkortningarna ”statusar” och ”uppdateringar” kommer även att 

användas i vår uppsats.  

 

 

                                                
25 http://www.facebook.com/press/info.php?statistics (2010-04-12) 
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6. Tidigare forskning och Teoretisk ram 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Nedan kommer vi att redogöra för en del av den tidigare forskningen inom ämnet. Därefter 

kommer våra valda teorier att presenteras, samt varför dessa är relevanta för undersökningen. 

 
6.1. Tidigare forskning 

Trots att vi forskar om Facebook är vi inte intresserade av tidigare forskning som behandlar 

Facebook i dess helhet. Vi är snarare intresserade av forskning som rör just statusuppdateringar. 

Om det däremot finns givande delar i forskning kring hela Facebook som konkret behandlar vårt 

ämne, är dessa också tänkvärda.  

Den största skillnaden vi fann mellan den tidigare forskningen som vi presenterar här och vår 

egen undersökning, är att vi även tagit del av och undersöker de faktiska uppdateringarna. Vi tror 

att en kombination mellan en studie av uppdateringarna och kvalitativa intervjuer tillför bredd 

och djup. Detta resonemang är något som vi kommer att utveckla ytterligare under uppsatsens 

avslutande avsnitt.  

 
6.1.1. Statusuppdateringar på Facebook – Förhållningssätt och vanor hos användare  

Syftet med den här undersökningen var att få en inblick och större förståelse för 

kommunikationsvanor och användares medvetenhet av sociala kontexter när de skrev 

statusuppdateringar på Facebook. Undersökningen vill också försöka förstå samspelet som pågår 

i den sociala situationen som uppstår på Facebook. Författarna utgår från en övergripande 

frågeställning; hur förhåller sig Facebook-användaren till kommunikation med statusuppdateringar? Detta 

ämnar de besvara med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning. Teoretisk utgångspunkt för 

undersökningen är Erving Goffmans teorier kring samspel mellan människor. Resultatet visade 

att de flesta användarna inte hade någon säkerhetsinställning för vilka som kan ta del av 

statusuppdateringarna, samt att det gick att se en skillnad på den sociala kontexten hos användare 

som hade ovanliga uppdateringsvanor mot vad författarna benämner som 

genomsnittsanvändarens sociala kontext. Det visade sig att de två ytterligheterna, de som aldrig 

skrivit någon status och de som uppdaterar dagligen, hade liknande sociala kontexter men en 

avvikande kontext gentemot genomsnittsanvändaren. Författarna kommer också fram till att det 

finns någon typ av social norm när det kommer till att kommentera andras uppdateringar samt att 
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likea och kommentera uppdateringar var det vanligaste sättet att interagera med sina vänner på 

Facebook26.   

6.1.2. Ser du mig? – En kvalitativ sociologisk studie av självpresentation på Facebook  

Syftet med den här studien var att få en större förståelse för vad som står bakom författandet av 

så kallade självpresentationer på Facebook och vilken funktion statusuppdateringar har i denna 

process. Metoden för studien var kvalitativa intervjuer med fem informanter samt observation 

och analys av dessas statusuppdateringar under en månads tid. Även denna studie hämtar teorier 

från Erving Goffman, men även från George Herbert Meads teorier om social ordning och 

rolltagande samt Christopher Laschs diskussioner om narcissism som en följd av 

samhällsförändringar, samt Jenny Sundéns teorier om textbaserade objekt och gränssnittet mellan 

verklighet och Internet. Resultatet visar att självpresentationen skrivs i ett självbekräftande syfte27.  

 
6.2. Teoretisk ram 

Trots att detta är en uppsats inom ämnesområdet för medie- och kommunikationsvetenskap, 

anser vi det vara fruktbart att tillämpa teorier från en annan forskningsdisciplin; socialpsykologi. 

Detta eftersom vi anser att teorier från denna disciplin är relevanta för vår undersökning då den 

forskar kring samspelet mellan människor och ordningar i gruppfenomen28 och om vad mötet 

mellan dessa människor innebär29, i vårt fall mötet som sker via statusuppdateringarna på 

Facebook. Vidare syftar disciplinen till att förstå människan snarare än att förklara henne30, och 

som vi beskriver i vårt syfte vill vi förstå vilken funktion statusuppdateringar har för såväl den 

som skapar och den som mottar dem. Ytterligare ett argument som stödjer vårt teoretiska 

avstamp i socialpsykologin är att det fundamentala här utgörs av individ/aktör, social interaktion 

och samhälle/kultur31. Vi menar att dessa tre komponenter är just det som vi kommer att 

undersöka.  

 
6.2.1. Subjekt‐ och objektjag   

William James och George Herbert Mead menade att jaget kan delas in i ett så kallat subjektjag 

och ett objektjag; subjektjaget är den egna upplevelsen av jaget som förmedlas via direkta intryck 

och känslor, medan objektjaget är socialt.  

                                                
26 Lundström & Tirén (2010) s. 3  
27 Carlsson (2010) s. 1  
28 Helkama et al, Malmö (2000) s. 11 
29 Johansson, Lund (1999) s. 13 
30 Johansson, Lund (2004) s. 9  
31 Johansson, Lund (1999) s.19  
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Det senare jaget uppstår när individen ser sig själv genom en annan människas ögon32. Den som 

talar, eller i vårt fall uppdaterar sin status på Facebook, läser sig själv, och befinner sig alltså bland 

sin publik och blir således medveten som sig själv33. Att kunna se sig själv genom en annan 

människas ögon utgör den viktigaste utgångspunkten för identitetsskapandet34. Teorin om 

subjektjag och objektjag, på engelska I and Me35, finner vi fruktbar för vår undersökning, 

framförallt när det kommer till att besvara vår sista frågeställning; hur uppfattar våra informanter 

andras statusuppdateringar på Facebook? Detta eftersom sättet andra uppfattar oss på är något 

som är oerhört viktigt för oss som individer36. Vidare, att kunna sätta sig in i en annan position än 

den egna, är något av det mest grundläggande när det kommer till socialt samspel, återigen 

handlar det om så kallat rolltagande37.  

Ännu en gång anser vi att denna teori är givande för vår undersökning och våra frågeställningar 

eftersom statusuppdateringar på Facebook är något som når andra människor; Facebook i 

allmänhet och statusuppdateringarna i synnerhet är ett socialt samspel.  

6.2.2. Narcissism  

Teorierna om subjektjag och objektjag vill vi likna vid termen narcissism, då grunden i även 

denna teori utgörs av mötet med den andre38. Sigmund Freud började använda termen år 191039 

och den kanske vanligaste bilden av narcissism är den unge som beundrar sin egen spegelbild och 

därefter förälskar sig i denna40. Återigen handlar det om att självet formas genom speglingar i den 

andres ansikte41; individens identitet skapas genom en pågående interaktion med andra individer i 

en social och kulturell kontext42. Detta menar vi är relevant då en typ av interaktion mellan 

individer sker via statusuppdateringarna på Facebook, som dessutom bör betraktas som en social 

såväl kulturell kontext. Dessutom berör narcissism inte längre enbart mötet med den andre, utan 

också de primära villkoren för identitetsskapande i en social och kulturell gemenskap43.  

 

 

 

                                                
32 Helkama et al, Malmö (2000) s. 50  
33 Helkama et al, Malmö (2000) s. 61  
34 Johansson, Lund (2004) s. 84  
35 Helkama et al, Malmö (2000) s. 50 
36 Helkama et al, Malmö (2000) s. 309  
37 Helkama et al, Malmö (2000) s. 85  
38 Johansson, Lund (1999) s. 187  
39 Johansson, Lund (1999) s. 175  
40 Johansson, Lund (1999) s. 174  
41 Johansson, Lund (1999) s. 176  
42 Johansson, Lund (1999) s. 178 
43 Ibid.  
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6.2.3. Egoist? – Javisst! 

Forskare som hör till den inlärningsteoretiska grenen förutsätter att människan är en egoistisk 

individ som strävar efter fördelar och försöker undvika de handlingar som ställer dem i dålig 

dager44. Vi anser att detta teoretiska synsätt är fruktbart för oss när vi skall studera hur 

uppdateringarna kan se ut och vad det kan finnas för anledningar till att uppdatera sin status på 

Facebook.  

6.2.4. Goffmans teaterscen  

Erving Goffman skildrar framförallt det sociala spelet människor emellan, vilket alla inblandade 

försöker genomföra med så stor framgång som möjligt45.  Han introducerar även en idé om att 

samhället kan analyseras utifrån teatermetaforen46. I boken Jaget och Maskerna beskriver Goffman 

den sociala världen som en teaterscen där jaget spelas upp och där han liknar andras 

uppmärksamhet vid att just stå på en scen47.  Boken handlar till stor del om hur individer på olika 

sätt försöker och lyckas upprätthålla en social identitet, vilket i stor utsträckning sker genom att 

skapa en personlig fasad.  

Genom att styra sitt handlande, i vårt fall konstruktionen av statusuppdateringar på Facebook, får 

omgivningen en viss uppfattning om individens identitet48. Oavsett vilket mål individen har med 

sitt handlande, så är det intressant för honom eller henne att styra de andras, publikens eller 

läsarnas, beteende, framförallt när det kommer till deras behandling av honom eller henne49. 

Detta handlande kan ske medvetet såväl som omedvetet, men i slutändan handlar det dock om 

att individen vill framkalla en särskild reaktion hos sin publik50.  

I vår undersökning utgörs scenen av Facebook som helhet, men även av samhället i sig då 

Facebook kommit att bli ett naturligt inslag i vardagen. Publiken är de som läser, kommenterar 

eller likear statusuppdateringarna, medan de som spelar upp jaget, det vill säga de som skriver 

statusuppdateringarna, är aktörerna.  De reaktioner som aktören kan framkalla hos sin publik när 

det kommer till vår undersökning är kommentarer och likes. På grund av detta anser vi att ovan 

nämnda teori är givande för oss när det kommer till att uppfylla vårt syfte.  

 

                                                
44 Helkama et al, Malmö (2000) s. 55 
45 Helkama et al, Malmö (2000) s. 64 
46 Johansson, Lund (2004) s. 86 
47 Helkama et al, Malmö (2000) s. 63  
48 Johansson, Lund (1996) s. 33 
49 Goffman, Stockholm (2005) s. 13 
50 Goffman, Stockholm (2005) s. 15 



”Status, status på sidan där, säg vem som populärast på Facebook är?” Jennifer Knapp & Moa Jörnmark 
C-uppsats, VT 2010  V10JKand 

12 
 

Goffman introducerar en rad nya begrepp, bland annat roll och mask, i samhällsvetenskapen som 

visat sig användbara i analys av ett mer medialiserat samhälle51. Med begreppet mask menar 

Goffman att vi kan ta av och på denna, och rollen kan vi själva välja när vi vill spela. Detta spel är 

också enligt Goffman en del av skapandet av identiteten52. När en individ framträder i olika 

sociala sammanhang, som exempelvis då någon skriver en uppdatering på Facebook, använder 

denne ofta en social fasad53; masken tas på och rollen spelas. Detta gör individen för att skydda 

sitt jag54 och om framträdandet är lyckat leder detta till en positiv självkänsla55.  

Vidare definierar Goffman ett framträdande som; ”[…] den samlade aktiviteten hos en viss deltagare vid 

ett givet tillfälle som tjänar till att på ett eller annat sätt påverka någon av de andra deltagarna.” Denna teori, 

och denna definition, är fruktbar för oss då framträdandena i vår undersökning är 

statusuppdateringarna som individerna av olika anledningar skriver. Vi anser således att denna 

kan vara användbar när vi ska besvara vår andra frågeställning.  

6.2.5. Socialt underlättande  

Ytterligare en teori som vi anser viktig i denna undersökning är den om socialt underlättande56. 

Denna innebär att närvaron av någon annan, i vårt fall mottagarna av statusuppdateringarna, 

höjer individens aktiveringsgrad. Om aktiviteten är något som individen väl behärskar förbättras 

utförandet av den närvarande publiken. Teorin har också förklarats med begreppet 

utvärderingsängslan; när en individ tror att han eller hon ska utföra en aktivitet väl räknar denne 

med en positiv reaktion från publiken, och därmed förbättras aktiviteten57.  

Vi finner teorin lämplig eftersom aktiviteten att skriva en statusuppdatering alltid sker inför en 

publik. Detta är dessutom något som varje författare av en uppdatering är medveten om och 

aktiviteten är även något som de väl behärskar. Vidare, den positiva reaktion en uppdaterare kan 

förvänta sig är kommentarer eller likes från de som läser statusuppdateringen. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
51 Johansson, Lund (2004) s. 86 
52 Johansson, Lund (2004) s. 87 
53 Johansson, Lund (1999) s. 190  
54 Ibid.  
55 Johansson, Lund (1999) s. 191 
56 Helkama et al, Malmö (2000) s. 138  
57 Helkama et al, Malmö (2000) s. 139  



”Status, status på sidan där, säg vem som populärast på Facebook är?” Jennifer Knapp & Moa Jörnmark 
C-uppsats, VT 2010  V10JKand 

13 
 

 
7. Metod  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt avser vi att beskriva och motivera undersökningens val av metoder. För att 

besvara våra frågeställningar på ett fruktbart sätt väljer vi att i stort sett utföra två undersökningar 

med hjälp av två olika metoder. Den första undersökningen består i att skapa en överblick över 

hur innehållet i de 393 insamlade statusuppdateringarna ser ut, detta genom tematisk analys. Det 

är också med hjälp av den här undersökningen vi ämnar besvara den första frågeställningen. Den 

andra undersökningen är kvalitativa fokusgruppsintervjuer med vilka vi hoppas besvara de andra 

frågeställningarna.  

Metodavsnittet kommer avslutningsvis att bestå av en diskussion kring undersökningens 

reliabilitet och validitet. 

7.1. Tematisk analys  

Virginia Braun och Victoria Clarke argumenterar i sin artikel ”Using Thematic Analysis in 

Psychology” för att tematisk analys är en teoretisk flexibel metod när det kommer till att analysera 

kvalitativa data58. Analysen är en väl använd metod, men det finns egentligen ingen enhetlig 

definition om vad den innebär och hur den ska gå till. Emellertid används analysen för att 

identifiera, analysera och finna mönster, temata, i insamlad data59.  

 
Tematisk analys kan liknas vid en typ av diskursanalys eller innehållsanalys60, därför anser vi att 

den är en lämplig metod för att studera innehållet i våra statusuppdateringar. Analysmetoden 

passar även oss väl då den inte är bunden till en specifik teori61, vilket innebär att de teorier som 

vi presenterat ovan är tillämpbara.  

 
7.1.1. Ett tema, vad är det?  

Ett tema fångar upp en aspekt i insamlad data som är viktig för att besvara eventuella 

frågeställningar, och representerar en typ av mönster, det allmänt förekommande, som finns i 

data62. En viktig fråga författarna tar upp i artikeln är vad som kan räknas som ett tema och 

vilken storlek det bör ha.  

 

                                                
58 Braun & Clarke (2006) s. 77  
59 Braun & Clarke (2006) s. 79  
60 Braun & Clarke (2006) s. 80  
61 Braun & Clarke (2006) s. 81 
62 Braun & Clarke (2006) s. 82  
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Eftersom det rör sig om en kvalitativ analys menar de att det inte finns något enkelt svar på 

frågan, utan det är upp till varje enskild forskare att avgöra vad som ska räknas som ett tema. Ett 

gott råd de ger är att flexibilitet är viktigare än strikta regler63. En del av flexibiliteten i analysen 

innebär att det är möjligt att bestämma temata på många olika sätt64.  

Vidare, det viktiga med ett tema är inte att det är kvantitativt mätbart utan att det i relation till 

undersökningens frågeställningar fångar betydande aspekter65. När det kommer till att utföra en 

tematisk analys finns olika analysnivåer66, och vi har valt att lägga vår på en semantisk eller 

explicit nivå. Detta eftersom analys på en semantisk nivå fokuserar på det som syns på ytan67, i 

det här fallet vad som står skrivet i statusuppdateringarna på Facebook. Med andra ord, analysen 

fokuserar inte på bakomliggande faktorer till vad som sagts68, eller i det här fallet skrivits.  

Vi är emellertid intresserade av eventuella bakomliggande faktorer, men dessa är något som vi 

kommer att undersöka med hjälp av våra kvalitativa fokusgruppsintervjuer. Med utgångspunkt i 

Braun och Clarks artikel om tematisk analys utformar och definierar vi således våra temata under 

analysens gång. Dessa presenteras i resultatdelen.  

 
7.2. Kvalitativ fokusgruppsintervju  

”Fokusgrupper är en form av fokuserade gruppintervjuer där en mindre grupp människor 

möts för att på en forskares uppmaning diskutera ett givet ämne med varandra. Såväl det 

som säga som interaktionen i gruppen kan sedan ligga till grund för olika typer av 

analyser.69”  

 

Citatet är hämtat ur Victoria Wibecks bok Fokusgrupper – Om fokuserade gruppintervjuer som 

undersökningsmetod. Hon ser boken som en introduktion till vad fokusgruppsmetodiken kan 

innebära70. Det är framför allt den här boken som vi kommer att utgå ifrån när det kommer till att 

förbereda, utföra och analysera våra fokusgruppsintervjuer.  

                                                
63 Ibid.  
64 Braun & Clarke (2006) s. 83 
65 Braun & Clarke (2006) s. 82  
66 Braun & Clarke (2006) s. 84  
67 Ibid.  
68 Ibid.  
69 Wibeck, Lund (2007) s. 7  
70 Ibid.  
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En fokusgrupp innebär att en grupp människor under en viss tid får samtala om ett visst ämne71, i 

vår undersökning om statusuppdateringar på Facebook. Wibeck väljer att kalla den som leder 

samtalet i gruppen för moderator72, vi väljer emellertid att i denna uppsats kalla den av oss som 

agerar moderator för samtalsledare. Detta eftersom vi uppfattar ordet moderator som 

gammeldags och hårt. Vi återkommer till vår roll som samtalsledare i ett kommande avsnitt. 

Anledningen till att vi har valt kvalitativa intervjuer i denna undersökning är för att dessa vill 

förstå världen utifrån informanternas synvinklar och erfarenheter73; metoden tar oss in i 

individens mentala värld och vi får en förståelse för hur denne uppfattar verkligheten74. 

Grant McCracken menar dessutom att det är svårt att föreställa sig studier av sociala samspel där 

intervjuobjekt inte får definiera och diskutera dessa samspel i fråga75. På samma sätt menar vi att 

det är svårt att genomföra en studie av vårt valda uppsatsämne utan en kvalitativ undersökning 

med intervju, i vårt fall två fokusgruppsintervjuer, som metod. Detta eftersom vi anser att 

Facebook är just ett socialt samspel. Vi finner dessa resonemang givande när det kommer till att 

besvara våra frågeställningar som handlar om informanternas relation till statusuppdateringar på 

Facebook.  

Att vi har valt just fokusgruppsintervjuer för uppsatsen är även att de kan vara fruktbara för att 

studera på vilket sätt individer agerar och vilka motiv de anger för detta agerande76, i vårt fall vilka 

anledningar informanterna anger till att uppdatera sin status på Facebook samt hur de uppfattar 

andras uppdateringar. Dessutom, när avsikten är att studera kulturella fenomen där individen och 

samspelet mellan dessa är det väsentliga, är intervjuer en av de mest etablerade och givande 

metoderna77. I boken Etnologiskt Fältarbete definierar Eva Fägerborg en intervju som; ”en 

kommunikationsform där någon berättar och besvarar frågor som ställs av en annan person och där det sagda 

registreras i någon form.” Hon menar vidare att en intervju görs i ett speciellt syfte78, i vårt fall vill vi 

ha informantens åsikter, tankar och upplevelser av statusuppdateringarna på Facebook.  

 

 

 

                                                
71 Wibeck, Lund (2007) s. 9  
72 Ibid. 
73 Kvale (1996) s. 30 
74 McCracken, London (1988) s. 9 
75 McCracken, London (1988) s. 10 
76 Wibeck, Lund (2007) s. 40  
77 Kaijser & Öhlander, Lund (1999) s. 55  
78 Kaijser & Öhlander, Lund (1999) s. 57 
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7.2.1. Vår roll som samtalsledare 

Då vi väljer att utföra så kallade semistrukturerade intervjuer, vilka kännetecknas av att man innan 

intervjun utarbetat en flexibel intervjuguide med möjlighet till följdfrågor79, alltså varken en 

öppen konversation eller en helt strukturerad utfrågning80, påverkar detta vår roll som 

samtalsledare. Vår roll vid intervjuerna kommer att ligga någonstans emellan den roll som 

samtalsledaren får under vad Wibeck kallar ostrukturerad fokusgrupp- och strukturerad 

fokusgruppsintervju81; uppstår en för vår undersökning intressant diskussion kommer vi förhålla 

oss passiva, låta diskussionen fortgå och lyssna aktivt82. Om diskussionen å andra sidan glider iväg 

allt för långt från ämnet, kommer den av oss som agerar samtalsledare försöka att genom 

relevanta frågor styra diskussionen på rätt spår igen.  

Vidare vill vi uppfattas som professionella i vår roll, men ändå på en nivå där informanterna inte 

uppfattar oss som alltför auktoritära eller allvetande kring ämnet. Detta för att vi hoppas skapa en 

god stämning där informanterna kan känna att de kan säga vad de vill i vår närvaro. Den av oss 

som inte agerar samtalsledare tillskrivs rollen som observatör. Denne för utförliga anteckningar 

om den ickeverbala konversationen under intervjuernas gång83.  

7.2.2. Om fokusgrupperna   

Victoria Wibeck menar att det finns många uppfattningar om hur stor en fokusgrupp bör vara, 

men mycket talar dock för att gruppen inte ska vara för stor. En åsikt är att om en grupp består 

av fler än fyra personer går det inte längre att behålla allas uppmärksamhet; gränsen för hur 

många personer som kan samtala tillsammans går vid just fyra personer. En fördel för 

kommunikationen är också om alla de inblandade kan ha ögonkontakt med varandra84. Vi har 

bland annat med utgångspunkt i detta valt att i våra fokusgrupper ha minst tre informanter. Med 

tre informanter känner varje individ dessutom lättare inflytande och samhörighet i diskussionen85. 

Tiden räcker också bättre till för att alla i gruppen ska få uttrycka sig86.  

Som vi tidigare nämnt vill vi att både män och kvinnor ska vara representerade i våra 

fokusgrupper, således resulterade detta i en grupp med män och en grupp med kvinnor; de två 

fokusgrupperna är alltså homogena i könsavseende.  
                                                
79 Östbye et al, Malmö (2008) s. 103  
80 Kvale (1996) s. 27  
81 Wibeck, Lund (2007) s. 71  
82 Östbye et al, Malmö (2008) s. 105  
83 Wibeck, Lund (2007) s. 76 
84 Wibeck, Lund (2007) s. 49  
85 Ibid.  
86 Wibeck, Lund (2007) s. 50  
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Har man för avsikt att uppnå närhet och samförstånd mellan informanterna samt underlätta 

utbytet av information, rekommenderas just homogena grupper. I en homogen grupp har 

informanterna också lättare för att dela med sig av sina åsikter och sina personliga erfarenheter87.  

Vidare består våra två fokusgrupper av redan existerande grupper, det vill säga informanterna 

känner sedan tidigare varandra. Vi anser, liksom Wibeck, att detta är positivt då ingen av 

informanterna är främmande för att delta i diskussionen88. Ett problem med att använda sig av 

redan existerande grupper är emellertid att vissa saker tas för givna inom gruppen, informanterna 

vet redan vad de andra anser och en diskussion kan därmed kännas onödig. Dessutom kan 

gruppdeltagarna föra en intern diskussion som är svår att förstå för en forskare. Informanterna 

kan också falla in roller som de innehar i det vardagliga samspelet89. Dessa problem är något som 

vi kommer att ha i åtanke då vi analyserar fokusgruppsintervjuerna.  

Vår första fokusgruppsintervju ägde rum tisdagen den 27 april 2010 klockan 18:10 i Bromma 

utanför Stockholm. Vi befann oss hemma hos en av informanterna i dennes vardagsrum. De tre 

manliga informanterna satt skönt tillbakalutade i en soffa respektive en fåtölj och mittemot satt 

vi. Lämpligt nog satt vi som i en cirkel runt det lilla bordet. För att få informanterna att känna sig 

avslappnade småpratade vi lite innan intervjun satte igång, vi presenterade undersökningen 

närmare, berättade varför vi ville intervjua informanterna samt varför vi genomför 

undersökningen. Vi berättade också att informanterna hade möjlighet att vara anonyma till 

namnet, men de valde dock att använda sina riktiga förnamn, och att det inte fanns några riktiga 

eller felaktiga svar på våra frågor90. För att skapa en än mer avslappnad stämning bjöd vi på fika, 

vilket uppskattades av informanterna.  

Ganska snart efter att intervjun avslutats genomförde vi en så kallad ”debriefing”; vi diskuterade 

våra spontana intryck och det viktigaste som uppkommit under intervjuns gång91. Även detta 

valde vi att dokumentera med hjälp av en diktafon. Detta samtal är dock inget vi kommer att 

transkribera eller bifoga i denna uppsats, utan fungerar endast som stöd och minne för oss vid 

vårt författande av analysdelen.  

Vår andra fokusgruppsintervju ägde rum söndagen den 9 maj 2010 klockan 16:15 i Stockholm. Vi 

mötte upp våra informanter, denna gång tre kvinnor, på ett centralt café. Vi valde en mer avskild 

plats i lokalen där ljudnivån var lägre.  

                                                
87 Wibeck, Lund (2007) s. 51  
88 Wibeck, Lund (2007) s. 52 
89 Wibeck, Lund (2007) s. 53  
90 Wibeck, Lund (2007) s. 78, se bilaga 2  
91 Wibeck, Lund (2007) s. 76  
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Som vid vår tidigare fokusgruppsintervju småpratade vi lite innan intervjun satte igång och vi 

drack lite kaffe tillsammans med informanterna. Återigen berättade vi också om vår undersökning 

och anledningen till att vi ville intervjua dem samt att de fick välja huruvida vi kunde använda 

deras riktiga förnamn eller inte i uppsatsen. Även kvinnorna valde att använda sina egna namn. 

Innan informanterna kom till vårt avtalade möte kontrollerade vi att diktafonen fungerade väl, 

trots att andra personer vistades på caféet samtidigt. Vi gick även igenom intervjufrågorna 

ytterligare en gång. Efter att vi avslutat intervjun valde vi att återigen genomföra en debriefing.  

7.2.3. Intervjumall för fokusgruppsintervjuer 

Som vi tidigare nämnt kommer vi att utföra så kallade semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. 

Den här typen av intervju kännetecknas av att forskaren på förhand utarbetat en intervjumall som 

innehåller ett par tema och ger möjlighet till följdfrågor92. Utifrån vårt syfte för undersökningen 

och våra frågeställningar utformade vi således våra intervjufrågor93.  

Jan Trost anser att det är bättre att ta med det som senare ”visar sig vara alltför litet än alltför 

mycket”. Detta eftersom ett större material innebär en större analys. Oerfarna intervjuare, så som 

vi själva, har en ovana att vilja ta med precis allt94. Med detta i åtanke valde vi därför att inte ta 

med alltför många frågor, utan koncentrerade oss på de frågor som kunde tillföra mest till vår 

undersökning. Detta beslut baserade vi också på en pilotintervju95 som vi utförde under 

upptakten till den här undersökningen. Vad som framkom var att vi att vi ställde ett flertal 

onödiga frågor som i slutändan visade sig vara irrelevanta för vår undersökning.  

7.2.4. Stimulusmaterial vid fokusgruppsintervjuer  

För att tillföra våra fokusgruppsintervjuer en ytterligare aspekt och möjlighet till diskussion valde 

vi att använda ett så kallat stimulusmaterial. Ett sådant kan bestå av artiklar, citat, bilder, 

videofilm eller något annat som knyter an till det valda diskussionsämnet. Stimulusmaterialet som 

visas bör väcka frågor och skapa diskussion hellre än att det är faktabaserat och kommer med 

svar96.  

Vi valde att vid intervjutillfällena visa två statusuppdateringar för informanterna. Detta för att 

som sagt få igång diskussionen ytterligare men framför allt för att få hjälp med att besvara vår 

tredje frågeställning; hur uppfattar våra informanter andras statusuppdateringar på Facebook?  

                                                
92 Östbye et al, Malmö (2008) s. 103  
93 Se bilaga 2  
94 Trost, Lund (1993) s. 25  
95 Tillgänglig vid begäran  
96 Wibeck, Lund (2007) s. 66  
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De statusuppdateringar vi valde var;  

• Ska inta soffan och dra filten över huvudet så man orkar göra fystestet ikväll.... Men 
målvakter borde inte behöva göra löptestet "vi står ju bara där" som alla jämt påpekar ;)  
 

• Dags för party! :P 
 

Anledningen till att vi valde just dessa två statusuppdateringar var dels för att vi tror att dessa kan 

väcka frågor och skapa diskussion, men även för att vi ville att de skulle vara så opartiska som 

möjligt97 samt olika varandra. Vi resonerar kring stimulusmaterialet och dess effekt mer utförligt 

under avsnittet ”Analys och resultat”.  

7.2.5. Tillvägagångssätt för analys av material från fokusgruppsintervjuer  

Ett vanligt mål med analysen av material från fokusgrupper är att komma åt innehållsliga aspekter 

av det som framkommer under diskussionen mellan informanterna och samtalsledaren98. 

Analysen syftar alltså inte bara till att beskriva det som informanterna har sagt, utan den största 

vikten läggs vid sökandet efter drag och sammanhang som ligger dolda99. Vid analys som går 

längre än just deskription kommer teoretiska begrepp att användas utan att informanterna själva 

behöver ha anknutit till dessa under diskussionen. När dessa teoretiska begrepp appliceras på det 

som informanterna har sagt kommer ett mönster för det undersökta fenomenet i fråga att 

framträda100. 

Vi kommer alltså att utföra en typ av innehållsanalys av materialet från fokusgruppsintervjuerna 

där vi ständigt går tillbaka till syftet med vår undersökning och där våra valda teorier appliceras på 

det som informanterna har sagt. Detta för att besvara våra frågeställningar och finna mönster 

kring just vårt fenomen; statusuppdateringar på Facebook. Med andra ord genomför vi återigen 

en typ av tematisk analys av materialet från fokusgruppsintervjuerna där vi söker efter 

återkommande temata som hjälper oss att besvara våra frågeställningar.  

För att kunna genomföra denna innehållsanalys väljer vi att med hjälp av en diktafon spela in våra 

fokusgruppsintervjuer och därefter transkribera dem. Vi väljer att dokumentera intervjuerna med 

hjälp av en diktafon, eftersom den går relativt obemärkt förbi och informanterna inte tar så stor 

notis om den101.  

                                                
97 Ibid.  
98 Wibeck, Lund (2007) s. 87  
99 Lantz, Lund (1993) s. 72  
100 Lantz, Lund (1993) s. 73  
101 Wibeck, Lund (2007) s. 79  
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Inspelningarna tillskriver dessutom intervjuerna autenticitet och ett högt källvärde102. Att spela in 

intervjuerna underlättar även det senare arbetet för oss då vi inte enbart behöver förlita oss på 

vårt minne och det som vi skrivit ned under intervjuerna. I rollen som samtalsledare och 

observatör kan vi dessutom ägna all vår uppmärksamhet åt informanterna, eftersom pauser, 

skratt samt andra reaktioner registreras med hjälp av inspelningen103.  En annan fördel är även att 

vi kan lyssna på inspelningarna upprepade gånger samt att vi inser och tar lärdom av vad vi gjorde 

bra respektive sämre under intervjuerna104.  

Det bästa tillvägagångssättet för att kunna göra en fruktbar analys av intervjuer är att transkribera 

dem105, och vid just fokusgruppsintervjuer är det extra viktigt med noggranna transkriptioner för 

att förstå och analysera gruppinteraktionen106. I boken Fokusgrupper – Om fokuserade gruppintervjuer 

som undersökningsmetod beskriver Wibeck tre olika transkriptionsnivåer107.  

Nivå I är den mest detaljerade transkriptionen där talspråksformer, talstyrka, tvekljud, 

överlappande tal, betonade ord, talhastighet etc. finns med108.  

Nivå II är även den ordagrant transkriberad där alla identifierbara ordförekomster, omtagningar, 

felstarter och liknande återges. Traditionell stavning används på denna nivå, med undantag ”å” 

som står för ”och/att” samt; ”sa”, ”sån”, ”dom”, ”ska”, ”mej”, ”dej” och ”sej”. Dessutom skrivs 

preteritum utan ändelsen ”-de”109 vid exempelvis ”uppdaterade”. Under Nivå II markeras längre 

pauser med sekunder, exempelvis (3 s). Uppbackningar från informanter markeras inom parantes 

i den pågående turen110.  

Nivå III består av fullständiga meningar som inleds med stor bokstav och avslutas med punkt. 

Avsikten med denna transkription är att återge innehållet i det som sägs, inte att vara helt 

ordagrann111.  

Vi väljer att transkribera våra intervjuer på Nivå II112. Detta eftersom Nivå I är alldeles för 

noggrann och tidskrävande för vår undersökning, medan vi på Nivå III hade gått miste om 

viktiga aspekter.  

                                                
102 Kaijser & Öhlander, Lund (1999) s. 68  
103 Kaijser & Öhlander, Lund (1999) s. 67  
104 Trost, Lund (1993) s. 28  
105 Wibeck, Lund (2007) s. 81  
106 Ibid.  
107 Ibid.  
108 Wibeck, Lund (2007) s. 83 
109 Ibid. 
110 Wibeck, Lund (2007) s. 84  
111 Ibid.  
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7.3. Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och gäller kvaliteten i insamling, bearbetning och analys av 

data113. Om uppgifterna som anges är riktiga är tillförlitligheten stor114. Validitet betyder giltighet 

och innebär framför allt hur pass relevanta analyser och data är i förhållande till undersökningen; 

man mäter det man avser att mäta115.  

Begreppen tillförlitlighet och giltighet är viktiga för det vetenskapliga tillvägagångssättet oavsett 

vilken metod som används116. Även med kvalitativa metoder, så som de vi använder i vår 

undersökning, är det möjligt att uppnå hög reliabilitet och validitet. Viktigt är emellertid att vi 

som forskare inte låter våra egna upplevelser, erfarenheter och uppfattningar styra våra 

tolkningar117. Vi har under undersökningens gång försökt att arbeta objektivt.  

 
För att få så hög reliabilitet som möjligt i vår tematiska undersökning av statusuppdateringarna 

har vi studerat dem noga ett flertal gånger innan de tematiserats. Detta medförde att vi insåg när 

en uppdatering hamnat under fel tema. Således kunde denna placeras rätt och reliabiliteten ökade. 

Vad gäller validiteten i samma undersökning valde vi att anonymisera statusuppdateringarna för 

att detta inte skulle påverka vår tematisering. På så sätt kände vi inte till vem som skrivit statusen, 

vilket i annat fall kunde ha påverkat oss.  

Vidare, inledningsvis hade vi med hur många kommentarer och likes varje statusuppdatering fått 

vid det tillfälle då vi samlade in dem. Vi valde dock att avlägsna denna information då vi insåg 

och anser att den inte är relevant för vår undersökning. Vi mätte endast det som vi avsåg att 

mäta, eller tolka; innehållet i statusuppdateringarna.  

När det kommer till reliabiliteten i våra fokusgruppsintervjuer valde vi, som tidigare nämnt, att 

spela i dem med hjälp av en diktafon. Inspelningarna tillskriver intervjuerna autenticitet och ett 

högt källvärde118, det vill säga en hög tillförlitlighet. Vi har så många gånger som det behövts gått 

tillbaka och lyssnat på olika delar i intervjuerna, för att försäkra oss om att vi hört och förstått 

informanterna rätt. Vi anser även att reliabiliteten i vår undersökning ökar då vi valt att 

transkribera intervjumaterialet på vad Wibeck kallar för Nivå II119.  

                                                                                                                                                   
112 Se bilaga 4 
113 Östbye et al, Malmö (2008) s. 40 
114 Ekström & Larsson, Lund (2009) s. 13  
115 Östbye et al, Malmö (2008) s. 40  
116 Ekström & Larsson, Lund (2009) s. 13  
117 Ekström & Larsson, Lund (2009) s. 14  
118 Kaijser & Öhlander, Lund (1999) s. 68  
119 Wibeck, Lund (2007) s. 84  
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Validiteten i fokusgruppsintervjuerna försökte vi öka genom att anpassa intervjumallen120 till 

undersökningens syfte och frågeställningar. Vi ville helt enkelt endast fråga om sådant som kunde 

tillföra vår undersökning relevanta data121.  

Vad som också bidrog till en högre giltighet var att informanterna själva fick välja plats för 

intervjun, vilket innebar en trygghet för dem122. Vad som dock kan vara negativt för validiteten 

när det kommer till fokusgruppsintervjuer är om informanterna inte säger vad de vill på grund av 

grupptrycket123.  

När tillräckligt mycket data finns tillgänglig i undersökningen och dessa har redovisats ordentligt, 

ökar detta reliabiliteten124. Därför har vi valt att spara all våra data på ett säkert och riktigt sätt. En 

del av dessa data kommer vi dessutom att bifoga som bilagor till uppsatsen. Dessa data kommer 

vi dessutom att bifoga som bilagor till uppsatsen.  

Under upptakten av den här undersökningen hade vi planerat att även utföra en kvantitativ 

enkätundersökning via Facebook. Vi insåg emellertid att denna typ av undersökning hade varit 

för tidskrävande och eventuellt inte tillfört relevant information.  

8. Analys och resultat  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

I kommande avsnitt presenteras undersökningens resultat. Analyserna kommer att utföras ifrån 

de metoder som beskrivits ingående under avsnittet ”Metod”. Vi har för avsikt att i analysen 

applicera James och Meads teori om subjekt- och objektjag, teorier om narcissism och 

människans egoistiska strävan efter fördelar, Goffmans teorier om det sociala samspelet samt 

teorin om socialt underlättande. För att tydliggöra och strukturera resultatet på ett bra sätt väljer 

vi att dela upp det i en del för den tematiska analysen av statusuppdateringarna och en del för 

analysen av de kvalitativa fokusgruppsintervjuerna.  

8.1. Resultat av tematisk analys  

Som tidigare nämnt har vi valt att genomför en tematisk analys av våra insamlade 

statusuppdateringar, detta för att besvara vår första frågeställning. Vid analysen av de 393 

statusuppdateringarna från Facebook finner vi följande temata;  

 

                                                
120 Se bilaga 2  
121 Östbye et al, Malmö (2008) s. 40  
122 Wibeck, Lund (2007) s. 121 
123 Ibid.  
124 Wibeck, Lund (2007) s. 119  



”Status, status på sidan där, säg vem som populärast på Facebook är?” Jennifer Knapp & Moa Jörnmark 
C-uppsats, VT 2010  V10JKand 

23 
 

1. Sport – I detta tema ingår statusuppdateringar som anspelar på sport i alla former; individens 

egen utövning, såväl redan utförd som kommande, stora och små sportsliga evenemang, såväl 

redan utförda som kommande. Detta tema består av 37 av de 393 statusuppdateringarna. Vi 

finner två subtemata; statusuppdateringar som handlar om individens egen utövning av sport i 

alla dess sammanhang samt de uppdateringar som berör laget eller klubben man sympatiserar 

med eller mot.  

2. Fest/Tillställning – I detta tema ingår statusuppdateringar som anspelar på fest och 

tillställningar i alla former (ej sportsliga); såväl redan utförda som kommande samt kommentarer 

kring en fest eller tillställning som varit. Detta, det andra tema som framkommer under analysen, 

består av 32 av de 393 statusuppdateringarna. Vi finner tre subtemata; det första innehåller de 

tema som handlar om en önskan eller en längtan till en fest, eller tillställning, av något slag. Det 

andra innehåller de tema som beskriver känslan eller sinnesstämningen dagen efter en fest eller en 

tillställning. Slutligen, det tredje innehåller de övriga statusuppdateringar som inte ingår i de två 

första subtemata.  

3. Skola/Arbete – I detta tema ingår statusuppdateringar som anspelar på skola och arbete i alla 

former; såväl redan utförda uppgifter som kommande samt kommentarer kring detta tema. Detta 

tema består av 30 stycken statusuppdateringar och av namnet att döma på detta tema finner vi två 

subtemata; det första innehåller de statusuppdateringar som handlar om skola och det andra de 

statusuppdateringar som handlar om arbete.  

4. Resor – I detta tema ingår statusuppdateringar som anspelar på resor i alla former; såväl redan 

utförda som kommande resor samt önskan efter att få resa. Detta tema består av 44 stycken 

statusuppdateringar och vi finner tre tempusberoende subtemata; resor som på något sätt handlar 

om dåtid, nutid eller framtid.  

5. Beskrivning av tillvaron just nu – I detta tema ingår statusuppdateringar som anspelar på hur 

individen känner sig eller vad individen gör för tillfället. Detta tema är undersökningens näst 

största och består av 96 stycken statusuppdateringar. Som namnet på detta tema antyder är det 

oerhört brett och innehåller många olika typer av statusuppdateringar. Under analysens gång 

finner vi dock två stycken subtemata; de som är positiva respektive negativa till någonting.  

6. Väder – I detta tema ingår statusuppdateringar som anspelar på väder i alla former.  

Detta tema är undersökningens minsta och består av 12 stycken statusuppdateringar. Vi finner 

inga subtemata i detta tema. Vi antar att detta beror av temats storlek och snävhet.  
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7. Anekdot/Försök till att roa – I detta tema ingår statusuppdateringar som har som syfte att på 

något sätt roa sina läsare. Detta tema består av 37 stycken statusuppdateringar och vi finner två 

stycken subtemata; det första är relativt personligt eftersom dessa uppdateringar innehåller 

anekdoter eller händelser som handlar om individen som uppdaterar eller någon vän till denne. 

Det andra subtema är mer universella och liknar mer ordspråk.  

8. Övrigt – I detta tema ingår statusuppdateringar som inte passar in i ovanstående sju temata. 

Slutligen kommer undersökningen fram till att flest statusuppdateringar, 105 stycken, ingår i detta 

tema. Det framkommer under den tematiska analysen att detta tema är oerhört spretigt, men vi 

finner två övergripande subtema; i det första ingår de statusuppdateringar som är på svenska, i 

det andra de som är på engelska. 

 

 

 

 
Vad vi till slut kommer fram till i den tematiska analysen av statusuppdateringarna är således att 

det minst förekommande tema är ”Väder”, och det tema som innehåller flest statusuppdateringar 

är ”Övrigt”. De resterande sex temata består av ett relativt lika antal statusuppdateringar; mellan 

30 och 44 stycken.  

 
8.2. Resultat av kvalitativ fokusgruppsintervju I   

I det här avsnittet kommer vi att analysera och presentera resultaten från vår första 

fokusgruppsintervju. Vi utför som tidigare nämnt en tematisk innehållsanalys där vi applicerar 

våra valda teorier på informationen vi får från informanterna. Detta för att besvara våra 

frågeställningar och uppfylla vårt syfte med undersökningen.  

I ett tidigt skede av intervjun tar en av informanterna upp en intressant aspekt. Då vi frågar vad 

informanterna anser om Facebook i dess helhet menar en av dem att det är lätt att få reda på och 

hålla koll på vad folk gör, varpå informanten Pelle flikar in med;  

Pelle   eller få reda på va dom  vill att folk ska veta typ 

Samtalsledare     mm 

Fredrik  japp 
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Samtalsledare  hur menar du då asså?  

Pelle                          a asså de e ju upp till var å en å dela me sig av dom uppgifterna dom vill125 

 
I och med detta uttalande från Pelle ser vi en koppling till William James och George Herbert 

Meads teori kring subjekt- och objektjag126. Uppgifterna som Pelle syftar på är innehållet i 

statusuppdateringarna som kan läsas av andra Facebook-användare. När en uppdatering skrivs 

menar Pelle att innehållet är ett resultat av ett aktivt val, som beror på att uppdateraren är 

medveten om att det kommer att läsas av andra; individen som uppdaterar ser sig själv genom en 

annan människas ögon. På detta sätt menar James och Mead att objektjaget uppstår. Den som 

uppdaterar sin status på Facebook befinner sig alltså bland sin publik och blir således medveten 

som sig själv127 .  

Samma uttalande vill vi även knyta an till den inlärningsteoretiska grenen som förutsätter att 

människan är en egoistisk individ som strävar efter fördelar och försöker undvika de handlingar 

som ställer dem i dålig dager128. Pelle menar att de som uppdaterar endast delar med sig av de 

uppgifter som de själva vill dela med sig av. Indirekt förstår vi att endast uppdateringar som är 

fördelaktiga på något vis skrivs.  

Genom detta sätt att styra vad som skrivs i uppdateringarna kan den som uppdaterar upprätthålla 

en viss social identitet, vilket leder till att även omgivningen får denna uppfattning om 

identiteten129. Här kan vi således även applicera Goffmans teorier. Detta kan också liknas vid 

narcissismteorin som innebär att individens identitet skapas genom en pågående interaktion med 

andra individer i en social och kulturell kontext130, så som via statusuppdateringar på Facebook. 

Intervjun fortgår och en diskussion uppstår kring frågan om vad som egentligen är väsentligt att 

skriva i en statusuppdatering; 

Samtalsledare              men om man vänder på de, vad är väsentligt att skriva då? 

Fredrik jamen en sån grej om man inte ens tänker berätta va som händer kan man 
skita i de ((Samtalsledare: mm)) om dom berättar va som händer imorron 
då e de lite mer intressant å läsa om tycker ja 

                                                
125 Se bilaga 3  
126 Helkama et al, Malmö (2000) s. 50  
127 Helkama et al, Malmö (2000) s. 61  
128 Helkama et al, Malmö (2000) s. 55 
129 Johansson, Lund (1996) s. 33 
130 Johansson, Lund (1999) s. 178 
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Samtalsledare              mm 

Linus såhär de bygger ju på att människan e så jäla nyfiken också att skriva vad 
som inte (skratt) amen liksom undanhålla ((Fredrik: de känns ju inte 
riktigt… underhållande…)) a precis åtta kommentarer de e ju hur mycket 
som helst  

Pelle ja har vänner som kollar på mig (klappar händerna) ja precis131  

 

Intressantast i denna diskussion finner vi uttalandet från Pelle. Han menar att den som 

uppdaterar sin status befinner sig framför en publik. Teorin om socialt underlättande förklarar 

aktiviteter av detta slag just med att man har en publik132. Uttalandet från Pelle vill vi även koppla 

ihop med hans ovan nämnda, detta eftersom individer själva väljer vad de uppdaterar på grund av 

att de är medvetna om sin publik; återigen vill vi knyta an detta till teorin om subjekt- och 

objektjag.  

Enligt denna teori är sättet som andra uppfattar oss på oerhört viktigt för oss som individer133. 

Vidare, att kunna sätta sig in i en annan position än den egna, är något av det mest grundläggande 

när det kommer till socialt samspel134.  Som tidigare nämnt talar också Goffman om publiken i 

sina teorier; de är för dessa som individen framträder135 eller i det här fallet skriver uppdateringar.  

I ett senare skede av intervjun uppkommer frågan om hur en så kallad ”stor” statusuppdaterare 

är. Informanten Linus svarar utan närmare betänketid; 

Linus ja tänkte beskriva personen så bara kvinna (skratt) punkt ett (3 s) så 
tycker ja de e i alla fall 

Samtalsledare              så tjejer uppdaterar mer?  

(3 s)  

Fredrik jaa ja har faktiskt ingen statistik på de men de känns som att de e mest 
tjejer i alla fall som skriver dom här lite kortare flera-om-dan-grejerna 
((Samtalsledare: okej)) på min vänlista i alla fall ((Samtalsledare: mm))  

 (5 s) 

                                                
131 Se bilaga 3  
132 Helkama et al, Malmö (2000) s. 139  
133 Helkama et al, Malmö (2000) s. 309  
134 Helkama et al, Malmö (2000) s. 85  
135 Goffman, Stockholm (2005) s. 15 
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Samtalsledare             vad skriver killar om då? 

(3 s)  

Pelle ”kröka ikväll någon?” ((Linus: (skratt) ja precis)) a de känns lite så (Linus: 
”Limerick me Mr C”))  

  (skratt från Fredrik och Linus)136 

Denna diskussion, tillsammans med vår tematiska analys av statusuppdateringarna, anser vi är till 

hjälp för oss när det kommer till att uppfylla den del av vårt syfte som handlar om vilket innehåll 

uppdateringar på Facebook har. Enligt informanterna uppdaterar tjejer mer och killar skriver 

oftast om fest och dylikt.  

Vi får även hjälp med att besvara frågeställningen som handlar om vilka anledningar 

informanterna ser till att uppdatera sin status på Facebook;  

 

Fredrik […] men de e liksom ibland känner man att nånting ska ja väl skriva 
((Samtalsledare: mm))  

 
Pelle                          asså nånting man vill att alla ska få reda på  

Linus aa som man anser ja vet inte tillräckligt viktigt kanske man inte ska säga 
men nått som man vill dela me sig av ((Samtalsledare: mm nått exempel?)) 
ja har fått jobb (skratt) när man inte har nå jobb (skratt) å så vidare137  

 

Här ser vi tre olika anledningar till att uppdatera sin status på Facebook; Fredrik menar att man 

skriver bara för skrivandets skull, Pelle ser funktionen som en bred kommunikationskanal där 

man själv kan styra innehållet och Linus innehar en liknande uppfattning.  

Även i det här utdraget anser vi att teorierna vi presenterat är applicerbara, då det handlar om 

aktör, publik och en uppfattning hos dessa.  

Samtalsledare fyller de nån funktion för er då personligen asså får ni nånting ut av att 
skriva en uppdatering?  

 

                                                
136 Se bilaga 3  
137 Se bilaga 3 
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Fredrik man tjänar in ett par samtal ((Linus: skratt)) ((Samtalsledare: men hur 
menar du?)) kanske istället istället för å ringa alla vänner å säga ”de här ska 
jag göra nu” ((Samtalsledare: mm)) så kan man bara skriva en rad så kan 
alla bara läsa de så egentligen e de en bra funktion138  

Fredrik fyller i diskussionen och ser även funktionen som en förenkling av den sociala vardagen; i 

likhet med Pelle menar han att det är ett enkelt och effektivt sätt att nå ut med information till 

vänner och bekanta, förutsatt att dessa är medlemmar på Facebook.  

Fortsättningsvis kommer vi in på ett ämne som rör vår tredje frågeställning; hur uppfattar våra 

informanter andras statusuppdateringar på Facebook?  

Samtalsledare mm men om ni läser andras uppdateringar då era vänners va brukar ni 
liksom tänka då?  

(5 s)  

Linus de e många ja har en del kamrater som ändå går på universitet å så å 
uppdaterar sina statusar om blunder dom har gjort kvällen innan då kan 
va ganska kul att få fortsatt fakta på va dom egentligen har gjort 
((Samtalsledare: mm)) de brukar va korta beskrivningar  

Pelle de kan va kul läsning just då men ingenting man känner eller oftast    
ingenting man känner att ja vill läsa mer om ((Samtalsledare: nej)) e de så 
kan ja känna att då ringer ja väl personen å frågar va de e för nått 
((Samtalsledare: mm)) de e väl ja så ja känner ((Samtalsledare: mm))139 

 

Vad vi primärt lägger märke till är att intervjuns längsta paus uppstår då frågan ställs till 

informanterna. Huruvida detta beror på att informanterna begrundar och väljer sina svar, eller 

om de behöver extra betänketid, är något vi finner intressant, men inget som vi kommer att 

diskutera inom ramarna för denna undersökning. Detta hör snarare till en undersökning om 

gruppinteraktion.  

Informanten Linus menar att det kan vara ganska roligt att läsa om vänners snedsteg, eller som 

han uttrycker det ”blunders”. Mest anmärkningsvärt i Linus uttalande finner vi dock hur han talar 

om personer som studerar vid ett universitet. Vi får uppfattningen av att han menar att till och med 

dessa kan bejaka sin mer avslappnade sida med hjälp av funktionen statusuppdatering.  

                                                
138 Se bilaga 3  
139 Se bilaga 3  
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Vidare tolkar vi Linus uttalande som att det är extra roligt att läsa om när ”seriösa” individer gör 

bort sig. Pelle, å andra sidan, menar att det just vid tillfället för läsningen av statusuppdateringen 

kan vara roligt. Däremot är det inget som gör något vidare, eller djupare, intryck på honom.  

Vidare menar alla informanter att statusuppdateringar som enligt dem innehåller ”helt oväsentliga 

saker” inte väcker något intresse, förutom att de anser att de är just värdelösa och därför stör sig 

en aning på dem.  

Intervjun börjar lida mot sitt slut och vi visar vårt stimulusmaterial140 för informanterna. 

Anledning till detta var för att vi, som tidigare nämnt, ville få igång diskussionen ytterligare men 

framför allt för att få hjälp med att besvara vår tredje frågeställning.  

Fredrik aa eeh ja hade ju tryckt en ”I like” på den helt klart ((Pelle: å som gammal 
målvakt hade ja också gjort de)) 

  (skratt från Fredrik och Linus)  

Linus ja hade nog faktiskt inte brytt mig ett skit ja hade bara ahaa141 

 

Informanterna fick helt olika uppfattning av det första stimulusmaterialet som vi visade för dem. 

Fredrik och Pelle som själva beskriver sig som sportintresserade och som tidigare varit aktiva 

inom just fotboll, anser att uppdateringen väcker intresse.  

Linus är däremot inte intresserad av sport och tar ingen närmare notis om uppdateringen. Vad vi 

finner mest intressant är just detta; varje tolkning av en statusuppdatering är subjektiv och 

huruvida den tillskrivs intresse eller högt läsvärde är beroende av vem som läser den och hur 

denne är som person. Informanterna själva säger att om man kan känna igen sig i det som står 

skrivet i uppdateringen, är det lättare att koppla till det och tycka att den är intressant.  

Vad som framkommer när vi visar det andra stimulusmaterialet är att uppfattningen man får när 

man läser en statusuppdatering också är beroende av om man känner personen som skrivit väl, 

och om det skrivna på något sätt har koppling till en själv;  

 

 

                                                
140 Wibeck, Lund (2007) s. 66 
141 Se bilaga 3  
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Linus […] men ja menar hade de vart nån i man har ju ganska mycket vänner 
många folk man inte har kontakt me folk man gick i gymnasiet me som 
man inte träffar så ofta å sådär ((Samtalsledare: mm)) då skiter man ju 
fullständigt i sånt där  

Fredrik om man vet att man ska på samma fest som den där killen då kanske man 
kommenterar nånting annars så […] de e ju helt beroende på vem som 
har skrivit den om man tänker kommentera  

Samtalsledare              så om de e nån som man inte har så mycket kontakt med, va gör man då?  

Pelle struntar i de ((Samtalsledare: gäller de för den första också?)) eeh mm aa 
((Fredrik: ja)) jo till viss del142  

 

Efter att vi visat och diskuterat stimulusmaterialet frågade vi för säkerhetsskull om det var något 

som informanterna kände att de ville tillägga. Då så inte var fallet avslutade och tackade vi för 

oss.  

 
8.3. Resultat av kvalitativ fokusgruppsintervju II 

I det här avsnittet kommer vi att analysera och presentera resultaten från vår andra 

fokusgruppsintervju. Vi utför återigen en tematisk innehållsanalys där vi applicerar våra valda 

teorier på informationen vi får från informanterna. Detta för att besvara våra frågeställningar och 

uppfylla vårt syfte med undersökningen.  

Inledningsvis för informanterna i vår andra fokusgruppsintervju en intressant diskussion kring 

Facebook i helhet, men det är först när vi specifikt frågar om statusuppdateringar som samtalet 

leds in på detta ämne;  

Samtalsledare okej men den här funktionen statusuppdateringar, vad tycker ni om den? 
Era erfarenheter av just den funktionen på Facebook?  

Molly ja använder aldrig den ja har skrivit nån gång såhära men ja brukar inte alls 
använda den 

Sofia ja har faktiskt börjat använda den mer nu asså såhär men de e ju inte såhär 
”åå ja äter en lax till middag” lite mer om de e nått kul o kanske nått 
skämt som man har dragit för nån kompis ((Molly: aa)) då kan man skriva 
ja skriver aldrig dom här ”åå ja ska gå på promenad” de vet ja inte riktigt 
varför man ska skriva de känns lite onödigt […] 

                                                
142 Se bilaga 3  
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Hanna att alla hela tiden ska veta vad man gör ((Sofia; de e l i t e  privat privat vill 
man ju va)) mm aa men ja e också sådär att ja inte skriver sådär jätteofta 
utan mer ibland143 

Molly och Hanna menar att de inte brukar använda funktionen speciellt ofta, medan Sofia skriver 

en uppdatering om det är något roligt som har inträffat.  

Precis som de manliga informanterna anser hon att vissa statusuppdateringar är mer onödiga än 

andra. Den här informationen från Sofia och det som informanterna säger härnäst hjälper oss att 

besvara vår andra frågeställning;  

Sofia men typ om ja åker bort brukar ja skriva ((Molly: aa då kan man ju skriva 
de)) typ ja men ja ”ja ja åker till Paris” o ”ja åker till London” såna grejer 
för då e man ju borta några dar men neej nästan  aldrig ska jag säga ja 
skriver aldrig såhär som ja sa ”ja ska gå o köpa den här mackan” […] 

Hanna sen tror ja dom som skriver eller ja själv att om man skriver att man ska 
åka bort då tror ja lite kanske tycker de är kul om folk eller man vill ju att 
folk ska kommentera de ((Samtalsledare: aa)) ”amen men kul att du ska 
bort o såhär” ((Samtalsledare: aa ja men precis)) man vill ändå att folk ska 
veta det lite ja tror lite de e därför man skriver de ((Molly: de tror jag 
också)) […] 

Molly amen de e många som gör de via mobilen å då e de väl också såhär att 
man skriver såhär ”ja sitter på tunnelbanan” o såhär ((Hanna: ja de e 
klart))144   

 
Ytterligare en anledning till att uppdatera sin status på Facebook är enligt Sofia att upplysa sina 

vänner om att man ska resa bort. Hanna menar att man skriver sådana uppdateringar för sin 

publik; genom att skriva något som man tror intresserar andra, hoppas man bli uppmärksammad. 

Goffman beskriver den sociala världen som en teaterscen där jaget spelas upp och han liknar 

andras uppmärksamhet vid att just stå på en scen145, detta är något vi återfinner i Hannas 

resonemang. Ännu en anledning till att skriva en statusuppdatering på Facebook är enligt våra 

informanter att just uppdatera sina vänner om vad som händer eller ska hända. Hanna har också 

en uppfattning om att folk som exempelvis är mammalediga skriver fler uppdateringar, eftersom 

de kanske inte har så mycket annat att göra.  

                                                
143 Se bilaga 4 
144 Se bilaga 4  
145 Helkama et al, Malmö (2000) s. 63  
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Diskussionen flyter på och informanterna kommer in på något som vi finner intressant i vår 

undersökning;  

Hanna ja tror man vill känna sig lite viktig också känna sig lite mer sedd o skriva 
om sig själva liksom att dom inte tänker det på de sättet o att ja skriver om 
mig själv o om folk läser de här så e ja ändå lite viktig ((Samtalsledare: 
mm)) 

Sofia  amen de e väldigt mycket såhär ”man ja skriver de här för att folk ska 
veta” de e inte för mig själv ja skriver heller […] å då e de ju klart man 
skriver för att man vill att andra ska se inte för att ja skriver för mig själv146 

Informanterna talar om en vilja att bli sedd via sina statusuppdateringar. Detta vill vi likna vid 

teorin om narcissism147, och även vid James och Meads teori om subjekt- och objektjag148. Detta 

eftersom båda teorierna handlar om att identitetsskapande sker via mötet med den andre149.  

Precis som vid vår första fokusgruppsintervju valde vi att visa ett stimulusmaterial bestående av 

två utvalda statusuppdateringar. Vi visade samma material för våra manliga som för våra 

kvinnliga informanter. Återigen hoppades vi få hjälp med att besvara frågeställningen; hur 

uppfattar våra informanter andras statusuppdateringar på Facebook? Således visade vi vårt första 

stimulusmaterial, varpå Sofia och Hanna kommenterar;  

 
Sofia aa den var ju lite mer såhär, amen ganska detaljerad o de där tycker ja va 

en lång status vädigt lång eeh sen vet ja inte ja skulle kunna tro att de där 
var en äldre men aa ja vet inte 

Hanna tjejer kanske skriver längre ja vet inte tjejer kanske skriver längre 
statusuppdateringar de känns lite så faktiskt150  

Efter Hannas uttalande följer en diskussion om huruvida tjejer skriver längre statusuppdateringar 

än killar. Informanterna sluter sig till att det förhåller sig som så. Vidare menar alla tre 

informanter att den första statusuppdateringen i stimulusmaterialet faktiskt var ganska 

ointressant; 

 

                                                
146 Se bilaga 4  
147 Johansson, Lund (1999) s. 174 
148 Helkama et al, Malmö (2000) s. 50 
149 Johansson, Lund (1999) s. 187  
150 Se bilaga 4 
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Sofia aa ja skulle säga att den var ganska ointressant ja skulle liksom inte 
”Likea” på den där ((Hanna: ja skulle inte kommentera))151  

 

Vi visar nästa del av stimulusmaterialet och Sofia tar till orda;  

 

Sofia ja aa de e mer ja kan ja säga om ja skulle skriva skulle ja skriva sådär 
(Hanna: skratt) kort sådär bara den tycker ja va mer normal […] 

Hanna (Till Sofia) om du skriver så skulle ja typ kunna likeat kommenterat kanske mer 
((Molly: aa jaa))  

Sofia den var intressenat men de var ju mer de andra var så tråkig ((Molly: aa 
den orkar man ju inte läsa)) den skulle ja typ läsa första ordet o sen ba ”åå 
gud va tråkig”152  

Vad som framkommer är att intresset för och uppfattningen av statusuppdateringen beror på 

vem det är som har skrivit den. Till skillnad från majoriteten av våra manliga informanter anser 

de kvinnliga att den första statusuppdateringen i stimulusmaterialet är ointressant och tråkig. Att 

det är viktigt vem som har skrivit uppdateringen framkommer än mer tydligt i ett senare skede av 

intervjun;  

 
Sofia jamen ja tänker på de e ju framförallt kompisar som man läser och 

framförallt som man tycker de e roligt ((Hanna: mm)) de e dom man har 
koll på o ja skulle aldrig kommentera på nån helt nån bekant som gick i 
min lågstadieklass de e såhär o ja kanske läser den men de e inget som ja 
tycker e så intressant de har ju inte me mitt liv o göra153  

Vidare talar informanterna om en slags oskriven norm gällande hur mycket man bör och kan 

uppdatera sin status på Facebook. Uppdaterar man för mycket anses man vara patetisk och utan 

något liv, men att uppdatera för lite är inte heller bra154. Enligt informanterna finns även en norm 

kring vad man kan skriva i en statusuppdatering;  

Hanna jamen ja kan känna mig lite larvig när ja ska uppdatera ((Sofia: aa ja me)) 
liksom vem vill veta va ja ska göra liksom […]  

                                                
151 Se bilaga 4  
152 Se bilaga 4  
153 Se bilaga 4 
154 Se bilaga 4 
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Sofia jamen man e ju lite såhär ”åå nej nu kommer ju ingen kommentera vågar 
ja skriva de här” asså man kanske ska skriva de såhär lite roligt de låter 
fjantigt men de e lite press  asså ((Hanna: jamen man ska va lite rolig o så 
[…] men också de e väl olika från person till person de kan nog va lite 
så)) aaa nått som är intressant de e såhär man kan typ se va man är för typ 
av person bara av vad man skriver  

Samtalsledare             personligheten? 

Sofia aa du förstår vad jag menar typ nån som är lite alternativ sitter o skriver 
såhär halvflummiga grejer ((Hanna: lite såhär poetiska)) aa jaaa men de 
tycker ja verkligen att man kan se o de e rätt intressant  

Hanna de e väl just därför man känner att man vill man vill liksom ha lite press på 
sig att uppdateringen ska bli bra så att folk ska förstå vilken typ av person 
man e ((Sofia: a jaja absolut)) att de ska få en förstå en rätt lite så kanske155  

Vi finner den här diskussionen oerhört intressant i förhållande till våra teorier som behandlar 

identitetsskapande; enligt teorin kring subjekt- och objektjagen innebär det faktum att man ser sig 

själv genom en annan människas ögon den viktigaste utgångspunkten för identitetsskapandet156. 

Informanterna talar här om hur viktigt det är att andra uppfattar en på ett sätt som man själv 

anser är fördelaktigt och ger en rättvis representation av den egna personen. Det är därför viktigt 

att man skriver ”rätt” statusuppdatering.  

Detta förklaras av den del av inlärningsteorin som vi presenterat, då denna förutsätter att 

människan är en egoistisk individ som strävar efter fördelar och försöker undvika de handlingar 

som ställer dem i dålig dager157. Även teorin om narcissism stämmer väl in, då individens identitet 

som sagt skapas genom en pågående interaktion med andra individer i en social och kulturell 

kontext158. Detta är en del av vad fenomenet Facebook i praktiken innebär.  

Sofia menar att ”[…] man kan typ se va man är för typ av person bara av vad man skriver” och Hanna 

fyller i med att ”[…] uppdateringen ska bli bra så att folk ska förstå vilken typ av person man e […]”.159 

Detta vill vi knyta an till Goffmans teorier om hur individer på olika sätt försöker och lyckas 

upprätthålla en social identitet, vilket i stor utsträckning sker genom att skapa en personlig fasad. 

                                                
155 Se bilaga 4 
156 Johansson, Lund (2004) s. 84  
157 Helkama et al, Malmö (2000) s. 55 
158 Johansson, Lund (1999) s. 178 
159 Se bilaga 4 
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Genom att styra sitt handlande, i vårt fall konstruktionen av statusuppdateringar på Facebook, får 

omgivningen, enligt informanterna, en viss uppfattning om individens identitet160. 

Vi rundar av och tackar informanterna för att de ställde upp på en intervju. Trots att vi avslutat 

intervjun fortgick en diskussion kring Facebook i synnerhet och sociala medier i allmänhet, vilket 

gjorde att vi än mer kände hur aktuellt vårt uppsatsämne är.  

 
9. Slutsatser och diskussion  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt avser vi att summera vad vi kommit fram till, och på så sätt besvara 

undersökningens frågeställningar, samt diskutera och värdera våra resultat. Vi har för avsikt att i 

detta avsnitt knyta an till vårt syfte för undersökningen samt våra presenterade teorier.  

Vad gäller den första delen av vårt syfte, hur statusuppdateringar på Facebook ser ut, och således 

även vår första frågeställning; vilket tematiskt innehåll har våra insamlade statusuppdateringar 

från Facebook? anser vi att vi med hjälp av vår tematiska analys av de 393 statusuppdateringarna 

uppfyllt och besvarat. Vad vi kommer fram till, och således även svaret på vår första 

frågeställning, är att flest statusuppdateringar ingår i tema ”Övrigt” samt ”Beskrivning av tillvaron 

just nu”. Just dessa två temata är de med mest inbördes variation och bredd. Därför anser och 

tror vi att det är svårt att finna en så kallad röd tråd inom statusuppdateringar på Facebook. Vid 

de två fokusgruppsintervjuerna framkom dessutom att det bland annat är personligheten som styr 

innehållet i statusuppdateringarna. Således, olika människor skriver olika statusuppdateringar, 

vilket märktes tydligt då vi tematiserade våra temata ytterligare i olika subtemata.  

 
Vidare ville vi även undersöka anledningarna till varför individer uppdaterar sin status på 

Facebook, samt hur andra användares statusuppdateringar eventuellt påverkar läsaren. Denna del 

av syftet gav oss två frågeställningar att besvara; vilka anledningar ser våra informanter till att 

uppdatera sin status på Facebook, och hur uppfattar våra informanter andras statusuppdateringar 

på Facebook? Vi väljer att besvara dessa frågeställningar med hjälp av två fokusgruppsintervjuer 

med tre informanter i vardera.  

En av de primära anledningar som våra sex informanter ser till att uppdatera sin status på 

Facebook är för att man vill dela med sig av något till andra, exempelvis då man ska resa bort. 

Emellertid, innehållet i en statusuppdatering är ett resultat av ett aktivt val, som beror på att 

uppdateraren är medveten om att det kommer att läsas av andra.  

                                                
160 Johansson, Lund (1996) s. 33 
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På detta sätt menar William James och George Herbert Mead att det så kallade objektjaget 

uppstår; den som uppdaterar sin status på Facebook befinner sig bland sin publik och blir på 

detta sätt medveten som sig själv. Denna medvetenhet menar informanterna påverkar innehållet i 

statusuppdateringarna. De talar till och med om en slags press på att skriva ”rätt” uppdatering.  

Detta kan förklaras med den inlärningsteoretiska grenen som förutsätter att människan är en 

egoistisk individ som strävar efter fördelar och försöker undvika de handlingar som ställer dem i 

dålig dager. Genom att styra vad som skrivs i uppdateringarna kan den som uppdaterar 

upprätthålla en viss social identitet, vilket leder till att även omgivningen får denna uppfattning 

om identiteten. Detta kan också förklaras med narcissismteorin som innebär att individens 

identitet skapas genom en pågående interaktion med andra individer i en social och kulturell 

kontext, så som via statusuppdateringar på Facebook. 

Ytterligare en anledning som informanterna menar finns till att uppdatera sin status är för att man 

vill bli sedd och därmed känna sig viktig. De menar att man skriver för andra, inte för sig själv. 

Återigen kan detta kopplas till teorin om subjekt- och objektjag, Erving Goffmans teorier samt 

narcissism.  

Alltså, som svar på vår andra frågeställning finner vi två anledningar; att dela med sig av väl 

utvald information samt en vilja att bli sedd och därmed uppskattad. Vi finner dessa resultat 

intressanta eftersom vi upptäckte samma anledningar vid vår tematiska analys. Ser vi dessutom till 

oss själva som statusuppdaterare, har vi insett att anledningarna är desamma. Då dessa svar är 

baserade på endast sex informanter, är vi medvetna om att andra anledningar till att uppdatera sin 

status på Facebook självklart kan förekomma. Dessa svar är av samma orsak inte generaliserbara 

på alla som använder Facebook, detta är dock inget som vi varit ute efter att göra i den här 

undersökningen.  

Vad gäller den tredje frågeställningen kommer vi genom de kvalitativa fokusgruppsintervjuerna 

fram till att varje tolkning av en statusuppdatering är subjektiv och huruvida den tillskrivs intresse 

eller högt läsvärde är beroende av vem som läser den och hur denne är som person. 

Informanterna säger att om man kan känna igen sig i det som står skrivet i uppdateringen, är det 

lättare att koppla till det och tycka att den är intressant. Uppfattningen man får när man läser en 

statusuppdatering är också beroende av om man känner personen som skrivit väl, och om det 

skrivna på något sätt har koppling till en själv.  
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Sammanfattningsvis anser vi att vi uppfyllt uppsatsens syfte samt besvarat våra tre 

frågeställningar. Vi kommer fram till att det inte finns någon generell statusuppdatering på 

Facebook, att anledningarna till att uppdatera sin status på Facebook är för att nå ut med 

information och för att synas. Hur en uppdatering uppfattas är beroende av vem som läser den 

samt hur och av vem den är skriven.  

Vad gäller relationen mellan vår undersökning och den tidigare forskningen som vi tagit del av 

och presenterat, var den största skillnaden att vi även tagit del av de faktiska 

statusuppdateringarna genom vår tematiska analys av dessa. Vi hävdar att en kombination mellan 

en studie av uppdateringarna och kvalitativa intervjuer tillför bredd och djup. De uppsatser som 

vi kortfattat presenterade i vår undersökning ansåg vi relevanta då de framförallt behandlar just 

statusuppdateringar på Facebook.  

Författarna till uppsatsen ”Statusuppdateringar på Facebook – Förhållningssätt och vanor hos 

användare” finner en slags norm när det kommer till hur man kommenterar och likear en annan 

persons statusuppdateringar. Även vi finner en norm, fast gällande för hur man bör skriva en 

statusuppdatering på Facebook.  

Författaren till studien ”Ser du mig? – En kvalitativ sociologisk studie av självpresentation på 

Facebook” kommer liksom vi fram till att självpresentationer via statusuppdateringar på 

Facebook skrivs i ett självbekräftande syfte. Då den här uppsatsen, liksom vår, utgick från 

kvalitativa intervjuer kom vi fram till ett liknande resultat. Vi tror att valet av metod kan vara en 

orsak till detta.  

Under arbetets gång växte vår kunskap om det ämne vi valt, därmed även vårt intresse för det 

och vi insåg hur mycket mer det finns och är möjligt att undersöka på området. Vad gäller just 

ämnet statusuppdateringar kom vi primärt fram till att en studie av skillnaderna och likheterna 

mellan mäns och kvinnors uppdateringsvanor vore intressant och viktigt att studera. Detta bland 

annat eftersom vi fann att diskussionen och svaren på våra frågor i de två 

fokusgruppsintervjuerna, vilka bestod av en med manliga och en med kvinnliga informanter, ett 

flertal gånger skiljde sig åt, men att det även fanns tillfällen då de manliga och kvinnliga 

informanterna var rörande överens. Emellertid, trots insikten om detta och vår fascination för 

det, är det inget som vi analyserar eller diskuterar i denna uppsats. Detta eftersom vårt syfte var 

ett annat. 
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Vidare anser vi att det skulle vara tänkvärt att studera hur den generella statusuppdateringen ser 

ut innehållsmässigt vid en stor eller viktig händelse. Hur kommer exempelvis den generella 

statusuppdateringen på Facebook att se ut den 19 juni 2010?  

Då vi under arbetet med den här uppsatsen diskuterat vårt forskningsområde, 

statusuppdateringar på Facebook, med andra har vi genomgående mötts av positiva reaktioner 

och ett stort intresse för ämnet. Det stora intresset, och behovet, för användandet av Facebook 

samt det stora intresset av att diskutera Facebook, innebär enligt oss att det finns mycket kvar att 

undersöka utifrån flera olika infallsvinklar. Att Facebook dessutom utgör en omfattande del av 

många människors vardag är ett skäl gott nog för vidare studier inom ämnet enligt vår mening. 
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Tack till 

Fredrik 

Linus 

Pelle 

Hanna 

Molly  

Sofia 

 

och vaktmästare Roland för lån av diktafon 
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Tematiserade statusuppdateringar från Facebook under perioden 18 mars 2010 – 19 april 

2010 

Sport – 37 st, män 25, kvinnor 12

Subtema 1 – ”Sympati eller antipati” 

börjar redan få fjärilar i magen inför söndagens 
match mot Liverpool. 

Game on! 

Nu Hockeyslutspel! dif dif dif 

ska se AIK - BP på råsunda idag, på en sån 
perfekt dag ! 

Hur fan kan Aik bara få 25.000 i böter? 

4-0 gnugget, viktigt! 

Amsterdamsche Football Club Ajax! 

Maastricht med Polkonized!!! Vad dodar en 
forlust battre an en liten barsa...... 

Lampard, vilken kung! 

Sjukt taggad inför ikväll! Dif-Brynäs på Globen 
och sen utgång. Kom igen nu DIF!!! 

haha, patetiska eguren! 

EIDUR GUDJOHNSEN! 

Kom igen nu gnaget! 

GUSTAF WESSLAU. 

AIK 2TORSK10! 

He scores goals galore! 

Hemma! Nu fokus på jobb och sm - finalen. Ses 
på Hovet ikväll! 

Mot Ericsson Globe! 

Tjejvättern 12 juni ngn? 

GNAGET!! firar med lite hostmedecin :) 

.. och folk frågar mig varför jag inte håller på 
något allsvenskt lag. 

KOM IGEN GNAGET - KOM IGEN 
GNAGET - KOM IGEN GNAGET - KOM 
IGEN GNAGET 

H O C K E Y – 3 like, 1 kom 

 

Subtema 2 ‐ ”Individens egen utövning” 

fan vad grym Niklas Axelsson var på matchen 
idag! lär mig basket please 

ska träna med bästis ikväll waaaaaaaay too long 
ago! � 

Sugen på att spela innebandy seriöst, någon som 
vet var man ska vända sig? Tacksam för svar.. 

akut saknad av Chameur och ridningen... 

TÄVLINGSDAGS! :D 

Träning, sen är det helg.... 

är NSK:s Cristiano Ronaldo idag. 

En knäckning av klubban är ytterst troligt. 

Ska inta soffan och dra filten över huvudet så 
man orkar göra fystestet ikväll.... Men målvakter 
borde inte behöva göra löptestet "vi står ju bara 
där" som alla jämt påpekar ;) 

Kollar hockey med Jens Matsgård. Längesen vi 
träffades, kul. Jag älskar honom så jävla mycket 
och kan inte tänka mig ett liv utan honom. Min 
lilla gullegris. 

skrot och jogging med bella! 

Off to the gym! 
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Vinst i Korpen-premiären. :) innebandyträning nu på onsdag, vilka kommer?

 

Fest/Tillställning – 32 st, män 8, kvinnor 24

Subtema 1 – ”Längtan/önskan om fest” 

Ikväll är det Karins tur att komma på 
inflyttningsfest =) 

lillebrors studentskiva ikväll! 

grillning på balkong i kväll. 

novischeriekickoff i båååstad!! 

härliga onsdag!!! Ikväll blir det pub på kontoret. 
=) 

nyår x 4? EH JATACK 

håller på att knåpar ihop århundradets bästa 
goodiebag till Finest tjejmingel! Tjejer ni vill 
INTE missa denna! Bjud in alla era tjejkompisar 
till Finest VIP! OSA-inbjudan kommer under 
veckan! 

är faktiskt en aning partysugen :) 

Dags för party! :P 

tacokväll i ettan! :D 

grillning med vänner ikväll - BT nice! 

Årets första grillning ikväll! 

COUNTING DOWN TO WE LOVE 
MONDAYS @ OPIUM MAR BCN: 
COURTESY SUSHI FROM 11:00PM + 
CHAMPAGNE + NICE PEOPLE + GREAT 
ENVIRONMENT. ASK FOR MELON 
GUEST LIST UNTIL 2:00AM. + INFO 
CONTACT ME! 

Spelar imorn på 44an! Kom dit vettja! 

 

Subtema 2 – ”Känslan dagen efter” 

Tack alla medverkande för en riktigt kul st 
paddy's 

Hårdsmälta.. Försöker få Martin att följa med till 
folkets kebeb, det behövs!! 

Hittade just ett vinglas i Rhododendron-busken, 
vad hände på nyår egentligen!? ;) 

gör en "Anna Nygren" - tentafestar trots att jag 
inte skrivit tenta. 

trött från debban igår... 

Betonghatten är på! 

Hallands nation spritzer station - TACK ALLA! 

är såhär i efterhand rätt nöjd att det inte blev 
utgång igår... :) 

varldens langsta minneslucka. 

Tack Paula Wik för en grym kväll och 
välkommen hem! 

tack för alla grattis! alla ni som grattade mig på 
facebook är välkomna på förfekke hos callans! 
perfekt! 

 

Subtema 3 – ”Övrigt” 

bästa forsmarksfesten iår!? 

hemtenta och tornafest på samma natt. inte 
många fattar så kloka beslut. nu kör vi! 

@ Rose 

180 timmars månad, och den fetaste helgen med 
2H å oxborn är över. Men påt ölen igen och 
laddar för måndagshäng på wärsan. 

Skiva, suit och nakenpics med Petter Werner 
Åström och Didrik Willes, skön start på 
stockholmsvisiten! 
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HJÄLP! är det någon som har en balklänning 
eller vet var man kan få tag på en sådan i skåne 
illa kvickt? Lite desperat - ja.. 

I min "upphittat-låda" från i lördags: läppglans, 
vantar, halsduk, Cava, Mauro, halsband och 

pyjamasbyxor. Känner någon sig manad är det 
bara att komma och hämta. (Vem tusan tar med 
sig pyjamasbyxor på en förfest?!) 

 

Skola/Arbete – 30 st, män 12, kvinnor 18

Subtema 1 – ”Skola” 

Upp o iväg till Studenpalatset 

Nu är böckerna beställda från USA! :D 
Spännande! 

Idag blir en lugn dag med plugg och 
återhämtning 

sida 25..av 40.. 

40 sidor artiklar att leta igenom... är på sida 11.. 3 
dagar kvar av kaffefastan 

klara redovisningstentan!!! 

Anthony Hubeny HÄRMAR MIG MED 
UTBILDNING!!!!!!! 

Har nu varit i skolan i 29 timmar av 48 möjliga 
de senaste två dagarna. My life is better then 
your vacation eller hur är det man säger om man 
ska vara frän? 

Databas avklarad! Yeah baby! 

Plugg:( 

Alltså, läst ett kapitel i Human Development nu 
och fyfan vad jag inte kommer klara denna kurs 
:/.. 

Passed all the midterms!!(well..still waiting on the 
result of the last one but..I think I passed that 
one too..) Never thought I would since I was so 
sick and cried when I took them!! 

skriver en riktigt seriös text om globaliseringen. 

Skriv om, skriv rätt! REVIDERA!!! 

klarade hemtentan :) Nu får jag lite påsklov :) 

gillar überkvinnan han fått som opponent på sin 
c-uppsats. Inte nog med att hon ska intervjua 
både konsumenter och producenter av porr, hon 
ska även gå till en psykolog för att låta denna 
göra att utlåtande av vad hennes egna 
uppfattningar kring ämnet är. Och just det, 
utöver den här heltidsutbildningen vi båda går 
läser hon även två extrakurser samt driver eget 
företag. 

har påbörjat c-uppsatsen. Vi ses i juni. 

Onsdag, pluggdag hela dagen med Martin. 
Uppnått: 10 minuter halvhjärtat studerande och 
4h tv-spel. Jävlar vad effektiva vi är! – 3 like 

Assåååå...hur f*n lär man sig Klassisk Fysik!? 
Vad är det hemliga tipset för att banka in skiten i 
skallen? Alla tips mottages gladeligen, just nu 
rinner det av mig som vatten på en gås :/ 

läser Torsten Thurén - alltid lika underhållande 

vad ska jag plugga?!?! HJÄLP! – 2 kom 

 

Subtema 2 – “Arbete” 

Back to work! 

Off to work! 

Taggar till inför ännu en dag på jobbet! 

jobbar resten av dagen! Weee 

helt slut efter vick på högstadiet i Sv, SO och 
Eng 

jobba jobba jobba med sirap i huvudet... så värt 
det dock!!! 
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Huh, idag är en sån där dag man bara vill sitta 
ute i solen och mysa... Inte jobba. 6h kvar! 

Jobbar. 

 

Resor – 44 st, män 9, kvinnor 35 

Subtema 1 – “Dåtid” 

I think Hoi An is finsished with me 

 

Subtema 2 – “Nutid” 

Tillbaka i Stockholm 

åker skridskor i åre. 

tillbaka i Santiago 

Stockholm! 

2 manader kvar i Sydney idag. Kanns mycket 
tveksamt. 

Sista kvällen i Boracay... 

Intar Göteborg! 

ÅRE/SKIING 

hasta la vista Stockholm 

Paaaaaaaaris! 

Marbella 

PARIS ROCKS MY WORLD!!! 

Skiter i det här... sticker till Nice! 

sebastian leger. roxy. Prague 

 

Subtema 3 – “Framtid” 

is off to Marrakesh tonight!! :D 

Rhodos nästa! 

Copenhagen om en vecka med Proppen! 

Bye Spain! Off to Belgium and France 

Sardinien bokat! 

Äntligen en anledning att åka till Norge!!!! 

Stockholm 30April-4May!!! 

Taggar för ett varmt och soligt Libanon 

Wahh. Halmstad på fredag. ÄNTLIGEN! 

Idag far jag iväg till Gävle, kan bli mycket 
intressant! 

Off to Brussels, and tonight, Antwerp!! :) 

Val Thorens-abstinens! 

I Grekland: dör vi så dör vi tillsammans! 
Amanda Linder, Afrodite Wirén Konstantis, 
Peter Wigren, Claes Järvefelt, Ola Björkman 

Snart efterlängtad SEMESTER! 

Portugal imorn suckers! :) 

räknar ner dagarna för snart åker vi :) 

Phoenix here we come... 

Dagens äventyr: valpleverans till Umeå! 

På väg till cph detta e inte normalt. 

KOS I SOMMAAAAR SHOOOOOO 

Har äntligen bokat min resa till Götet för att 
träffa underbara Sara Windrup !! � 

jag och Lisa Mattsson åker till paris om 59 
dagar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Prag imorn!!!! Skall du hänga med? Nä!! 

har redan börjar packa till beachcamp alanya 
vecka 18 

sista kvallen pa phiphi sen BANNNNG KOK! 

Time for a day in Stockholm... 
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Nu vill jag bara hem!!!!! 

Vill åka jag med… lite avis på jessica persson… 

Mattias Hasselgren. Ha de sjukt bra på den feta 
resan nu! Love ya

 

Beskrivning av tillvaron just nu – 96 st, män 19, kvinnor 77

Subtema 1 – ”Positiv” 

hemma från en promenix i solen med steffie, nu 
lunch sen plugga all day long tills millenium 
börjar på ettan ikväll! 

Ikväll blir belöningen för allt slit senaste två 
veckorna, kan knappt bärga mig :D 

Till lägenheten nu...sen in till stan, möta upp 
mamma, och sen Simon när han är klar! :) 

"Millenium" på tv ikväll. Mycket bra!!! 

jobba, BP-aik å sen lite vin på det! 

härliga lördag!! 

Idag kör vi! Jag och Mattias röjjer runt på 
Woolrich! 

Städa sen plugga, en äppelpaj på de också 
kanske? :) 

tvatta,stada,plugga,handla,skolan sen kommer 
varldens basta boo! 

Det är torsdag och man är LEDIG 

Ska utmana ödet å gå till byn snart, e skeptisk på 
om jag kommer mej hem igen... Men vi prövar! 
xD 

beer and pizza in darling harbour instead of a 
powerwalk and studying ecotourism - good 
student 

traskar numer omkring i seglarskor 

borde verkligen städa undan här hemma inför 
visningen imorgon. Ikväll ska jag & Veronika ha 
myskväll :) 

Flyttar på onsdag eftermiddag :) – 1 kom  

underbart skönt med torsdag! 

underbara fredag. 

Flambering, rundpingis och avancerat 
doktorsnack, en väldigt lyckad kväll dvs! 

Nu blir det avkoppling på spikmattan till "River 
flows in you" på repeat. Tar helg! � Over and 
out! 

Saturday morning = AVATAR 4D version.. Not 
3D.. 4D (^__^) 

Rosa naglar! 

saknar min Max � 

Produktiv morgon - jag har rensat ungefär 1 
miljon papper och satt in i pärmar, rivit och 
arkiverat. Nu känner jag mig klar för dagen och 
redo att gå hem - tja då! 

Sitter och lyssnar på Top Gun soundtracks och 
minns gamla goda tider med golfträningsläger 
nere i skåne någonstans.. :p 

kvällen blev dock bättre. Åkte till IKEA med 
älsk och köpte en ny matta och fick försenad 
födelsedagspresent av Marcus Jörnsved och 
Camilla Jacobsson. � 

Varit o storhandlat med lisen, nu 
inflyttningsmiddag! 

date me K1 & K2 � och Mr Rob 

övervägen en kvällspromenad innan jag ska 
krypa ner i soffan och ladda inför kommande 
vecka med en påse Parrots! :) 

Tro det eller ej - jag är nyklippt! :) 

Han e lugn 

Åt lunch med Gustav Skarsgård igår....(nästan) 

Trött! Dupp på soffan � 
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dinner with the Roggie-Dogg 2nite!! 

Fixarveckan hart precis startat.... 

Äntligen en ledig dag! – 1 like  

Är beroende av glass/is! � 

Åh så fint, I'm happy 

lyxlunch idag igen...haha 

Bror lirar gura, Helle dansar och jag 
nynnar...Three man band....BAAAAAM! 

Tankar och funderingar 

på topp :) 

going on my first date with Philippe tonight, 
super nervous!! 

Kidnappad i stan & ut på Lidingö med väntande 
brunch och vänner...fantastiskt kul!!! – 4 like  

Kom precis hem från en långpromenad med 
Adam! 

ska laga middag till sig själv och Madeleine 
Malmby. Soppa of course! 

Ibland har man det helt enkelt oförskämt bra 

Slaffar i soffan me Coca Cola; naaam!! :) 

Helvetet är över, inga fler visningar!!! Jag har fått 
mitt drömboende 

6 st tvättar klara, skööööönt 

blev pappa igen kl 08.21 i morse. Simon is all 
right, och Carina också. – 6 like, 8 kom 

Så jävla nöjd med tillvaron! 

ibland känns allt bara såå bra !! 

Det är ett under vad lite smink och fix kan göra - 
nu känner jag mig pigg, glad och är redo för en 
bra lördag! :) 

ok, lite för många statusuppdateringar på sistone, 
men jag måste: MIN MOBIL ÄR 
ÅTERFUNNEN!!! CRAZIIEE!!  

vilken skitbra present!!! AWESOME!!! :D:D:D 

Njuter av eftermiddagen i en hotellsvit.. Life is 
good. 

Shutter Island med Sandra Cardani! Känner att 
det kommer bli 2 timmar och 20 minuters 
hjärngympa. 

just tagit en långpromenix i solen och nu är vi 
värda lite mellis och slappande! 

mami har åkt till Spanien :( � jag kommer sakna 
henne, fast hon kommer hem på fredag :P � 

 

Subtema 2 – ”Negativ” 

jävla piss dag...allt går helt åt helvete... 

glömt mobilen hemma 

Nu blev jag orolig... preview ser annorlunda ut 
än dat ska va... hoppas det blir rätt! 

Bored.... 

TIRED!!!!  

Att vara sjuk suger. Men vad som suger ännu 
mer är när man är sjuk och det inte riktigt går 
som man tänkt sig...  

Jävla brandlarm!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Whyredutförsäljning imorgon? Jag är skeptisk 

mathy behöver lite mat.. 

hård, omogen, avocado. Stor besvikelse 

Sjuuuk... tyck synd om mig!!! 

Idag är det en riktigt dålig dag! 

Att det ska vara så jäkla svårt att få tag på ett par 
skor.. 

Lilla Alfadji! jag missar inte han idag :)! Lycka på 
många sätt idag känner jag :) 

haha hitills har fyra personer påmint mig om att 
ställa om klockan!!! JA JA! :) 
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Vilken underbar slapp dag jag och mamma har 
haft idag :) 

JSommartid? Med den missen blev vi en timme 
sena till @YEOS årsmöte 

inte ok att klockan ställdes fram e timme..inte ok 
att ha tittat på kampsport ett par timmar vid 
denna tid heller! men hamburgaren var god :) 

varför (!?) sitter jag och kollar på ett program om 
sinnessjuka människor på tv? suck.. 

jag suger 

sjukt uttråkad, ngn som vill komma över? 

blir kralligare för var dag han inte gymmar – 4 
kom 

hänger på fb och gör inte det jag borde.... 

Finner tyvärr inte motivation! 

Jag är 12 år just nu - men fitthora jävla skitkuk 
helvetes cp dag! Jag behöver bli riktigt jävla 
appackad! och helvetes äckliga horfitt cp 
sladderkuks Handelsbanken för att göra min dag 
ännu sämre genom låst och spärrat alla mina 
konton och internetbank! 
DÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ!!! 

Inte lätt att laga en god middag när hälften av 
grejerna har mögglat i kylskåpet... 

Det kommer att bli en lång dag idag.. 

Jävla morgon..  

Tröööööög 

program på fyran om förlossningar under hela 
gympasset, nu är jag taggad på att bli pappa.. 
kanske.. mest inte.. 

stillastående tunnelbana, strömavbrott och bråk 
på ersättningsbussen, härlig morgon med andra 
ord! 

State of Emergency... time to go home to do real 
work, fellas... time to get rid of the Mastermind 
of this mess... 

har en känsla av att kommande helge kommer 
blir dö trist! 

Man får inte ens sova ifred utan att bli väckt? 

Laddar för att städa..... 

Snart packat ner hela lägenheten! FAEN vad det 
är KAOS! 

Kaffe och McBagel på Mcdonalds. Ingen dålig 
start på dagen.. USCH! haha :) 

försöker komma på hur hon ska få dagen att gå 
ihop på bästa sätt :P 

Jag tror helt allvarligt inte att det finns en tröttare 
och långsammare människa än min medarbetare. 
En sten skulle göra ett bättre jobb... 

 

Väder – 12 st, män 1, kvinnor 11 

vååår! 

samlar fräknar på Djurgården idag! 

Ut på en promenad i det härliga vädret 

Sjukt vilken härlig morgon! Det räcker med en 
tjocktröja på sig när man lämnar huset och snart 
drar yogan igång! God morgon Sverige! 

det e skön eftermiddagsol på min balkong � 

Ja visst gör det ont när knoppar brister, varför 
skulle annars våren tveka? 

12 grader och sol på torsdag, äntligen vår i 
Lund!! 

hoppas att ni stockholmare ser till att snön 
försvinner till på onsdag! okej? 

Mm solen skiner och det är sopat på gatan 
utanför lägenheten..vår � 
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det är soooool i Val Thorens! I alla fall bakom 
dimman... 

+30c på balkongen...så körkortsteori eller 
balkongen? – 3 kom 

Jävla skit vulkan! 19 h på ett tåg ist för 1 timmes 
flygresa.... – 7 kom 

 

Anekdot/Försök till att roa – 37 stycken, män 17, kvinnor 20

Subtema 1 – ”Personligt” 

Caroline Eriksson borde bli nunna.. det skulle 
lösa mycket.. =) 

blivit faster idag :):) 

is looking like Medusa. My curly hair is taking 
over Cambodia! 

Följ min pappablogg! 
http://jagskablipappa.zitiz.se/ 

Att somna på nattbussen och sen behöva gå 20 
min för att komma hem och komma ihåg att jag 
får en timme mindre sömn.. Suger. Noll av två 
tummar. 

http://familjensemla.blogspot.com/ 

SM guld i shopping...I know Im so bad.. 

Han ska få en till kusin! :D 

My mum just told me not to buy anything stupid 
until she comes to Korea... YEAH like that's 
gonna happen... (-_-?) 

Då har man blivit för Mikael Persbrandt på 
jobbet av en kund. Hela jag är tydlige lik 
honom... Troligen tvärtom, han är sjukt lik mig! 

Har man gjort något fel när ens barn stannar sig 
själv precis vid kanten av vattenpölen och säger 
"Nä juste, jag har inte stövlarna, då kan jag inte 
hoppa" eller när hon kommer med nagelsaxen 
och ber mig klippa naglarna, som klipptes i 
onsdags 

Varför har jag anmält mig till Andra Avenyns 
nyhetsbrev? 

http://jagskablipappa.zitiz.se/ 

Måste sova. Vill sova. Kan inte sova. 
Insomningstips som ej inkluderar hostmedicin 
eller alkohol? 

jag har en ny bästis. han heter max och är en tax. 
nu ligger han i mitt knä. 

Står att jag har en vänförfrågan...men när jag 
klickar på den kommer jag bara hit igen, till 
startsidan! :S 

Neee känner mej väldigt redo å klämma ut den 
här lilla bebisen nu snart ja!, allt e tungt å jobbigt 
så nu kan du bara komma! ;) 

jagskablipappa.zitiz.se/!! 

 

Subtema 2 – ”Universellt” 

Nu är det idiotveckan på facebook. Om du 
känner en idiot som gör livet till ett helvete för 
dig, och som du önskar sluta existera. Kopiera 
den här texten och ha som din status. World is 
full of people, that are better off dead 

if you shoot my dog, i'm gonna kill your cat. 

Hugh Grant var två timmar sen. 

hakuna matata 

Är huvudet dumt får huvudet lida... 

Gilioarna , najs , nice ,majs... 

Var har elden lärt sig brinna? 

Life isn’t worth living for, unless you have 
something worth dying for. 

Somliga stunder är uppenbart lättare än andra.. 
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Det krävs ett så litet snesteg för att allt ska gå fel. 
Så jag ber se er för när ni går. Men man ska ska 
ändå inte vara rädda för att hoppa men... se er 
för först! 

Den spik som sticker ut blir snart nedslagen. 
Dagens sverige. 

Gröna Linjen levererar som vanligt.. Not. 

börjar fundera på om vi verkligen är släkt med 
apan, varannan människa är ju kobent! 

Buss utan wlan är det sämsta som har 
uppfunnits sedan sex med kondom.. 

Se den här filmsnutten om ni behöver perspektiv 
på vad vi ägnar vår tid åt http://is.gd/bruM6 
@brainpicker 

"det finns bara en sak att göra när man blir 
riktigt upprörd, och det är att dricka kaffe o 
cognac!" ingrid you are so right 

."Inte för att skryta men det här är den perfekta 
platsen för min godisskål" 

Vad gör man när någon gråter på bussen, ber 
henne snyta sig och gå vidare? 

Lite aldrig på ett russin/never trust a raisin

 

Övrigt – 105 stycken, män 27, kvinnor 78

Subtema 1 – ”Svenska” 

halvtid :-D � 

Bortamatch... 

....... Men den delas av många. 

Musikal nytändning! Tack Jennie! 

Inte Långt Kvar! 

43 dagar kvar 

http://www.collegehumor.com/video:1931004 

Bokhyllan tömd, nu ska den bara flyttas 

Norrköping på torsdag eller fredag! Bilen full nu! 

Vilka möjligheter Chat Roulette har gett oss! 
http://bit.ly/9rgfxl 

Visst är det runt 9000 kcal per dag man bör äta? 

YES! Äntligen finns Melrose Place, säsong 5, 
sweeedish text... 

grattis till lilltjejen!! 

så ung och så lojal. 

HAHA Det är ju för sorgligt när Markus tar 
farväl av sin pojkvän i Håkans bar!! 

Jag har en ny rumskompis... om jag ändå hade en 
iPhone... 

Nu får det vara nog... 

Frida Mellansyster Garber, Tok-Johan Lillebror 
Garber och jag vann tillslut! välkomnar Zandra 
Storasyster Bergstrand till familjen igen! 

Frida Mellansyster Garber: hon kommer bli 
galen... galet rädd!!!! 

Jag ville inte vakna från den drömmen imorse, 
tro mig! 

Fan vad förbannat less man kan bli på en 
vältimad DC... 

en croque madame! gott! 

rekord i google 

Oshlo heter det. 

mitt nya krypin börjar ta form :) 

Tjeeeeeeenare Mannen- Ove Sundberg 

voffivoffi mjaumjau! 

tycker mycket om alla som är så snälla och 
duktiga på att ringa och höra av sig! Tack för 
idag allihop! :D 



”Status, status på sidan där, säg vem som populärast på Facebook är” Jennifer Knapp & Moa Jörnmark 
C-uppsats, VT 2010  V10JKand 
   
  Bilaga 1 

 
 

snyggt badkar+litet sketet handfat eller dusch 
med ett majestätiskt och snyggt handfat med 
skåp? dagens dilemma. hjälp mig – 4 kom 

400 gr kycklingfilé, 200 till varje gun! Mr. Fit 
here I come! 

Stort grattis mina kära vänner P.Zackrisson och 
E.Tanno!!!! 

Sandra Lindqvist är en kaxig jävel som suger på 
TP 

Te och frysta jordgubbar mums 

åt två ostron och vaskade det tredje. high life! 

Jävla teleräkning! 

du är också dum 

Sitter i key 

Ny börjar det! 

Inte lika roligt nu..... 

Max Maue Eklöf � 

Underbart � 

Ramones � 

sista rycket! 

MacBook Air 2,13 GHz (stekarmodellen) säljes 
då jag tänkte köra hårt på torsdagsstocken! Priset 
är endast 12 990, slå till mina vänner! 

hmm... har fått nått virus på min FB, har inte 
skickat något videoklipp till någon så radera 
direkt om ni får något sådant från mig! 

Slet? Ja. 

är en Avatar. 

"Oh jag haffa!" /Lisa Nyfeldt 

cognacchoklad 

Taggad vecka!!! 

älskar Rosén:) 

Da åker ja till Frida ett tur da :) 

Kom och tänka på vår kära Maaaaaaaat "Dödar 
du den.....dödar jag dig" 

besvikelsen & lögnerna börjar bli en vana! 

Tycker NAV e trögast i hela världen.... 

Asså..e de bara jag som verkligen stöööör mig på 
alla ";PppPPp"-grupper?!?:O 

klart just DU ska vara fadder! så haffa två 
taggade vänner och maila oss på 
novischeriet@lundaekonomerna.se senast fredag 
23e! 

CORY!!!! :D 

ILSKA FAN PERNILL! 

 

Subtema 2 – ”Engelska” 

sail away, and when you sail away you notice 
there's no wind 

Cloud Connected.. 

The way you walk, the way you talk. 

where is @Carl Mogard bitch?!?....... 

Honor Society - Cant box me in 

Go your own way 

I was aiming for the sky, ended up flat on the 
ground. But once again the sun is rising, I better 
keep on walking, keep on walking! 

Avatar in 4D was awsome...!! Wonder what 5D 
will be like ^^;; 

aaaaa hurdy gurdy! 

Yu gotta riiise up! Yu hearing me?! 

YES, YES, YEEEEEES :) 

empty without my two boo's � � �  

STUDIO available from May 25 – August 25. 
Fully furnished: 2 beds, washer & dryer, full 
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kitchen, and lanai. Location: Atkinson Drive 
(Right by Ala Moana shopping mall and the 
Convention Center) Please let me know if you 
are interested! 

Ocean view ocean view ocean view 

 Everybody wanna know Why I’m walking 
round with a big smile on my face Hey I’m 
happy and it shows 

Scones!! 

WOOLRICH M.F!!!! 

Woo 

METHOD MAN � 

thanks everyone for b-day wishes 

Jim Parsons.. nAaamm!!! 

PIZZAAAAAAA :) 

it's an armfish 

If I could make it here, I could make it 
anywhere! 

half of my heart 

What have [the entrepreneurs] done? They have 
not accumulated anykind of goods, they have 
created no original means of production, but 
haveemployed existing means of production 
differently, more appropriately,more 
advantageously. They have "carried out new 
combinations." . . . AndTHE 
ENTREPRENEURIAL SCHOOL 129their 
pro... 

coffee is the answer 

tokyo street fashion 

Ludacris - How low 

i dont know..... 

will open Fizz until the end of April. Time flies... 
For those who plan to come, please hurry up 
and stop by. Green season is coming. 

Jump you little plumper, jump, jump, jump!!! 

YES YES YES TJOHOOOO!!!! 

Big Bang Theory � 

first I take Manhattan, then I take Berlin. Now 
Ive taken Camodia, tomorrow I will take over 
Vietnam! Cant wait! 

Likes MGMTs Flash Delirium 

is awesome! 

Hot n cold. 

loves Ra 

It`s hot :) 

Snooze vs. Ruy, Round 2! 06.55! 

forgot about how much shit i have to do...uni is 
amazing 

Cliff barnes is the shit!  

I'm a hippie in my mind. 
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Intervjumall Fokusgruppsintervjuer  

Nedan följer den text som vi använde som underlag vid våra två fokusgruppsintervjuer. Med 
denna som stöd berättade vi om vår uppsats och vad vi ville uppnå med intervjun;  

Hej!  

Vi heter Moa och Jennifer och studerar vår tredje termin på JMK, gamla Journalisthögskolan, vid Stockholms 
Universitet. Just nu skriver vi på vår C-uppsats och har valt Facebook som vårt undersökningsämne. 
Anledningen till att vi har valt just det här ämnet beror på att vi båda är aktiva användare av Facebook, som 
därmed är en stor del av vår sociala vardag. Därför tyckte vi att det skulle vara intressant att kika lite närmare 
på det här ämnet!  

Anledningen till att vi vill träffa och intervjua er här i kväll/eftermiddag är för att vi vill få era åsikter om och 
perspektiv på Facebook (Vi väljer att inte nämna specificeringen på statusuppdateringar innan 
intervjun, detta för att inte påverka informanterna!). Vi vill att ni säger allting som ni kan komma på, 
vad ni tänker och anser, det finns inga felaktiga svar på våra frågor. Vi vill verkligen höra och är mycket 
intresserade av vad ni har att säga om det här ämnet! 

Intervjun kommer att gå till på så sätt att vi har ett antal frågor som vi hoppas att ni vill och kan svara på, men 
känner ni att det finns något annat viktigt som vi inte frågar om så är det bara att prata på – diskutera gärna 
med varandra!  

Den här uppsatsen kommer att läsas av en hel del personer när den är klar, så om ni vill vara anonyma är det 
helt okej. Om det går bra för er använder vi endast era förnamn i uppsatsen, men om ni hellre vill så kan ni välja 
varsitt alias som känns bra för er. 

Vi tänkte börja med att ni alla får berätta lite kort om er själva, hur gamla ni är, var ni bor och om ni pluggar 
eller jobbar, därefter ställer vi några frågor. 

• Vad anser ni om Facebook?  
 

 

• Vad anser ni om funktionen statusuppdateringar?  
 

 

• Varför uppdaterar ni era statusar?  
 

 

• Vad tänker ni när ni läser era Facebook-vänners statusuppdateringar?  
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• (Vi visar vårt stimulusmaterial som består av av två statusuppdateringar): Vad får ni för spontana 
tankar när ni läser de här statusuppdateringarna? 

 

• Finns det något som ni känner att ni vill tillägga?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



”Status, status på sidan där, säg vem som populärast på Facebook är?”                             Jennifer Knapp & Moa Jörnmark  
C-uppsats, VT 2010                       V10 J Kand 

 
Bilaga 3 

 
 

 

Transkribering av fokusgruppsintervju I  

Tisdag 27 april 2010, 18:10 

 

Samtalsledare    vad anser ni om Facebook? 

Linus     typ bra 

Fredrik asså man får ju någorlunda koll på va som händer man liksom tappar ju 
kontakten me folk men de e ju lätt å ändå se va dom gör  

  (3 s)  

Pelle     eller få reda på va dom  vill att folk ska veta typ 

Samtalsledare       mm 

Fredrik    japp 

Samtalsledare    hur menar du då asså?  

Pelle     a asså de e ju upp till var å en å dela me sig av dom uppgifterna dom vill 

Samtalsledare och om vi tar nästa fråga då vad anser ni om den här funktionen att man kan 
skriva en statusuppdatering? vet ni vad jag menar då? 

Fredrik     ja asså många använder den lite lite väl mycket 

Samtalsledare    okej 

Linus     ja gillar felstavningarna (skratt) 

    (skratt från alla informanter) 

Fredrik de de e ju inte det viktigaste känner ja men asså vissa skriver ju typ åtta stycken 
om dan helt oväsentliga saker ((Samtalsledare: mhm, men vad är oväsentligt 
då?)) nej men asså dom skriver ju typ att ”imorron hoppas ja att det händer” å 
sen så ser man åtta kommentarer ”va e de som händer?” ”men det kan ja inte 
säga” såna grejer tycker ja e totalt oväsentliga att skriva 

Samtalsledare    men om man vänder på de, vad är väsentligt att skriva då? 

Fredrik jamen en sån grej om man inte ens tänker berätta va som händer kan man skita 
i de ((Samtalsledare: mm)) om dom berättar va som händer imorron då e de 
lite mer intressant å läsa om tycker ja 

Samtalsledare    mm 
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Linus såhär de bygger ju på att människan e så jäla nyfiken också att skriva vad som 
inte (skratt) amen liksom undanhålla ((Fredrik: de känns ju inte riktigt… 
underhållande…)) a precis åtta kommentarer de e ju hur mycket som helst  

Pelle ja har vänner som kollar på mig (klappar händerna) ja precis  

 

Samtalsledare    amen är det viktigt att många kommenterar å så eller? 

 

Linus nej ((Fredrik: nej)) ja vet inte ja e ingen stor statusuppdaterare om man säger så 
((Samtalsledare: vem va e man hur ska man va om man e en stor 
statusuppdaterare då?)) 

Fredrik     åtta per dag  

     (skratt från alla informanter) 

Samtalsledare    åtta per dag? 

Linus ja tänkte beskriva personen så bara kvinna (skratt) punkt ett (3 s) så tycker ja 
de e i alla fall 

Samtalsledare    så tjejer uppdaterar mer?  

(3 s)  

Fredrik jaa ja har faktiskt ingen statistik på de men de känns som att de e mest tjejer i 
alla fall som skriver dom här lite kortare flera-om-dan-grejerna ((Samtalsledare: 
okej)) på min vänlista i alla fall ((Samtalsledare: mm))  

 (5 s) 

Samtalsledare    vad skriver killar om då? 

(3 s)  

Pelle ”kröka ikväll någon?” ((Linus: (skratt) ja precis)) a de känns lite så (Linus: 
”Limerick me Mr C”))  

  (skratt från Fredrik och Linus) 

Samtalsledare    eehm, va uppdaterar ni era statusar om?  
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Fredrik de gör ja ju inte speciellt ofta ((Pelle: ja har gjort de en gång)) aa ((Linus: på ”ja 
vann de här racet” (skratt)) ja vet inte ja asså för mig blir de kanske typ två tre i 
månaden å de e oftast också helt oväsentliga saker men de e liksom ibland 
känner man att nånting ska ja väl skriva ((Samtalsledare: mm))  

Linus ja kommer kanske upp till typ 10-15 i månaden eller nått då de beror helt på 
asså känner man att man skriver nånting fel då måste man ta bort de då skriver 
man de rätt ((Samtalsledare: men va är fel då?)) stavningar   

Samtalsledare okej men har ni ingen såhär varför ni uppdaterar va e liksom om ni vill ((Linus: 
anledning till asså…)) ja om ni har nån sån liksom?  

Pelle     asså nånting man vill att alla ska få reda på  

 

Linus aa som man anser ja vet inte tillräckligt viktigt kanske man inte ska säga men 
nått som man vill dela me sig av ((Samtalsledare: mm nått exempel?)) ja har 
fått jobb (skratt) när man inte har nå jobb (skratt) å så vidare  

Samtalsledare    (till Pelle) okej men nått som alla vill ha reda på sa du?  

 
Pelle mm ee aa eller nånting va de ja som sa de ((Linus: som man själv sätter värde i 

kanske ja vet inte de behöver de inte heller va ja tror att de är ganska brett)) 
alla har tänkt på varför de fredrik sa oväsentliga saker ((Linus: ja haha de va 
liksom de första)) mm  

Samtalsledare fyller de nån funktion för er då personligen asså får ni nånting ut av att skriva 
en uppdatering?  

Fredrik man tjänar in ett par samtal ((Linus: skratt)) ((Samtalsledare: men hur menar 
du?)) kanske istället istället för å ringa alla vänner å säga ”de här ska jag göra 
nu” ((Samtalsledare: mm)) så kan man bara skriva en rad så kan alla bara läsa 
de så egentligen e de en bra funktion  

(skratt från alla informanter) 

Pelle men för oss som inte e ute så ofta å läser de där varje dag å ((Fredrik: dig 
ringer ja ändå)) mm ((Linus: fast fyra veckor senare ba ”fan fredrik blir de öl 
den 24e eller?”)) mm  

 (skratt från alla informanter) 

Samtalsledare mm men om ni läser andras uppdateringar då era vänners va brukar ni liksom 
tänka då?  
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(5 s)  

Fredrik de beror ju helt på va dom har skrivit också ((Linus: ja)) ((Samtalsledare: mm)) 
aa  

Linus de e många ja har en del kamrater som ändå går på universitet å så å 
uppdaterar sina statusar om blunder dom har gjort kvällen innan då kan va 
ganska kul att få fortsatt fakta på va dom egentligen har gjort ((Samtalsledare: 
mm)) de brukar va korta beskrivningar  

Samtalsledare men liksom blir ni intresserade å vill veta mer eller e de bara de här ”jaha” 
eller..?  

Pelle de kan va kul läsning just då men ingenting man känner eller oftast ingenting 
man känner att ja vill läsa mer om ((Samtalsledare: nej)) e de så kan ja känna att 
då ringer ja väl personen å frågar va de e för nått ((Samtalsledare: mm)) de e 
väl ja så ja känner ((Samtalsledare: mm)) 

Samtalsledare    när ni pratar om såna här uppdateringar som va vare ni sa som är onödiga 
     eller inte så mycket innehåll i va tänker ni då när ni läser såna?  

Linus     värdelös ((Fredrik: ja de e såna grejer man inte kommenterar)) 

Samtalsledare     va kommenterar man då?  

 

Fredrik  nä men typ om nån skriver ”ja har fått jobb” då skriver man grattis liksom 
försöker va lite intresserad ((Linus: haha låssas som man e intresserad)) nämen 
sånt sånt e lite roligare ((Samtalsledare: mm)) när de går bra för folk de e lite 
roligare å ((Linus: de mycket folk som skriver om hur dåligt de går å de finns 
ingenting å göra å hela tiden)) aa 

Samtalsledare okej nu tänkte vi bara visa två stycken uppdateringar som vi har valt ut lite 
slumpmässigt så vill vi bara veta va ni tänker när ni läser dom? Här e den 
första 

(10 s) (visar stimulusmaterial I och informanterna tittar på det) 

Fredrik aa eeh ja hade ju tryckt en ”I like” på den helt klart ((Pelle: å som gammal 
målvakt hade ja också gjort de)) 

  (skratt från Fredrik och Linus)  

Linus ja hade nog faktiskt inte brytt mig ett skit ja hade bara ahaa 

Samtalsledare    (till Fredrik) varför hade du tryckt ”Like” på den då?  
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Fredrik nej men de e ju liksom en sån gammal sak att målvakter gör ju ingenting dom 
står ju bara där ((Linus: skratt)) de e ju klart att man ska ligga i soffan på 
kvällen  

Samtalsledare    så de här är en en intressant uppdatering?  

(skratt från Linus) 

Fredrik ja i å me asså att ja e sportintresserad så tycker ja ändå att de kan ju va lite kul 
men i övrigt e de kanske egentligen inte så speciellt innehållsrik de e mer ”ja 
ska ligga i soffan ikväll” ring inte mig ungefär den  

Samtalsledare    (till Linus) men du hade ju inte gjort nånting?  

Linus ((skratt)) nej ((Samtalsledare: varför inte?)) för ja tyckte de va en värdelös text 
ja hade ju inte brytt mig å sen så e de ju ingenting som ja blir berörd av heller  

Samtalsledare    (till Pelle) och du då?  

Pelle ee de e ungefär samma som me fredrik eller mer för att ja e gammal 
fotbollsmålvakt själv å ja har fått höra de här i två års tid ((Linus: skratt)) för 
mig känns de också rätt de som du säger att artikeln e rätt eller artikeln texten e 
helt jättetråkig egentligen men me tanke på att man själv kan se sig i de här e 
de rätt roligt så just därför vill man visa de  

Samtalsledare   så om man känner igen sig lite mer själv då är det mer intressant?  

Pelle    mm  

Fredrik   ja de e lättare å koppla till de då  

Samtalsledare   okej nått mer ni vill tillägga om den lilla uppdateringen? 

 
 
Fredrik   nej!  
Pelle    nej! 
Linus    nej! 

Samtalsledare  då har vi en till här!  

 

(10 s) (visar stimulusmaterial II och informanterna tittar på det) 

Fredrik    aa de där e helt klart en kille  

Linus ja (skratt) ja de ser ja kort å koncist aa ja hade faktiskt inte sagt nånting på den 
heller de beror helt på vem de e ((Samtalsledare: okej)) men ja menar hade de 
vart nån i man har ju ganska mycket vänner många folk man inte har kontakt 
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me folk man gick i gymnasiet me som man inte träffar så ofta å sådär 
((Samtalsledare: mm)) då skiter man ju fullständigt i sånt där  

Fredrik om man vet att man ska på samma fest som den där killen då kanske man 
kommenterar nånting annars så ((Linus: typ ”när ska du komma dit eller 
nånting” fast å andra sidan så då kanske man går hemifrån också lite svårt å få 
veta va han svarade)) men de e ju ändå mindre innehållsrik än den första 
((Linus: skratt)) de e ju helt beroende på vem som har skrivit den om man 
tänker kommentera  

Samtalsledare    så om de e nån som man inte har så mycket kontakt med, va gör man då?  

Pelle struntar i de ((Samtalsledare: gäller de för den första också?)) eeh mm aa 
((Fredrik: ja)) jo till viss del  

Fredrik aa även om ja ja hade nog egentligen kopplat mer ihop me den första till 
nånting ja skulle läsa ((Samtalsledare: mm)) om de e nån ja inte känner men 
den andra va ju den måste man verkligen känna nära vän eller nån man ska 
träffa ikväll för att tycka att den e bra 

Samtalsledare    e de nånting mer ni vill säga om den här uppdateringen? 

Fredrik    nej!  
Pelle     nej! 
Linus     nej! 

Samtalsledare a men om de e finns de nått mer som ni känner att ni vill säga om 
statusuppdateringar på Facebook?  

Linus     ee nejje ja tror man e ganska nöjd så!  

Samtalsledare då var vi faktiskt klara! vi får tacka så mycket för att ni ville vara med i vår 
undersökning!  
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Transkribering av kvalitativ fokusgruppsintervju II 

Söndag 9 maj 2010, 16:15 

  

Samtalsledare  vad anser ni om Facebook?  

Sofia asså de e både och ja tycker de e jättebra om man e typ framförallt kanske de e 
roligt för oss som e nära vänner de oftast dom man lägger upp kort dom som 
kommenterar foton sen kan de va så här kul å se dom kanske man gick i 
gymnasiet me dom som man inte umgås me va dom gör men de blir ju lite 
såhär egentligen blir de på nått sätt lite osocialt såhär dom som man inte träffar 
då kan man skriva i stället för å träffa den på riktigt ((Samtalsledare: mm))  

Hanna aa man kan sitta hemma bara å liksom ((Molly: aa precis)) aa ((Sofia: man 
behöver liksom inte ens träffas å ändå vet man vad andra gör ”amen just det 
du är tillsammans me den här killen”)) 

Samtalsledare    ni men ni menar att det blir lite slappt?  

Sofia     aa precis 

Hanna lite att man inte anstränger sig liksom å faktiskt träffar folk för de e väl ändå de 
som ger ändå mest tror ja träffa människor liksom utbyte tror ja 
((Samtalsledare: aa)) att träffa människor ute å prata på riktigt ((Samtalsledare: 
mm)) eeh men samtidigt e de jättekul ((Molly: aa de e de verkligen)) å de e 
roligt liksom att man kan följa liksom andra människor som man känt typ 
liksom tidigare som man kanske inte har en ett telefonkontakt med  

Molly annars skulle man kanske aldrig veta vad gamla klasskompisar liksom gör 
((Hanna: nej inte över huvudtaget)) 

Sofia sen tycker ja de e bra också ibland kan de va å ringa de kan va lite såhär ”nej ja 
vågar inte ringa” skriva på Facebook de känns mycket lättare ((Samtalsledare: 
exempelvis lägga till någon man träffat på Facebook?)) ((Molly + Hanna: aa 
jaa)) aa istället för å ta dens nummer de e mycket lättare just nu om man 
kanske träffat någon ute vi säger nån kille amen ”ja tar din Facebook” i s tä l l e t  
för å ta numret de kanske för att de e väl för att de är lättare ja vet inte men 
((Samtalasledare: mm)) de e lite både och  

Hanna aa men men de kan också va jobbigt om man ska behöva se den här ((Sofia + 
Molly: jaa aa)) amen de e de kan va kul också 

Samtalsledare okej men den här funktionen statusuppdateringar, vad tycker ni om den? Era 
erfarenheter av just den funktionen på Facebook?  
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Molly ja använder aldrig den ja har skrivit nån gång såhära men ja brukar inte alls 
använda den 

Sofia ja har faktiskt börjat använda den mer nu asså såhär men de e ju inte såhär ”åå 
ja äter en lax till middag” lite mer om de e nått kul å kanske nått skämt som 
man har dragit för nån kompis ((Molly: aa)) då kan man skriva ja skriver aldrig 
dom här ”åå ja ska gå på promenad” de vet ja inte riktigt varför man ska skriva  
de känns lite onödigt ((Samtalsledare; men lite mer det här Twitter etc.)) jaa aa 
aa nej den fattar ja inte riktigt  

Hanna att alla hela tiden ska veta vad man gör ((Sofia; de e l i t e  privat privat vill man 
ju va)) mm aa men ja e också sådär att ja inte skriver sådär jätteofta utan mer 
ibland 

Sofia men typ om ja åker bort brukar ja skriva ((Molly: aa då kan man ju skriva de)) 
typ ja men ja ”ja ja åker till Paris” å ”ja åker till London” såna grejer för då e 
man ju borta några dar men neej nästan  aldrig ska jag säga ja skriver aldrig 
såhär som ja sa ”ja ska gå å köpa den här mackan” eller ja kan skriva nån 
sånhär liten notis eller nått skämt de kan ja skriva ((Samtalsledare: mm)) men 
aldrig sån här va jag ska göra nu 

Hanna sen tror ja dom som skriver eller ja själv att om man skriver att man ska åka 
bort då tror ja lite kanske tycker de är kul om folk eller man vill ju att folk ska 
kommentera de ((Samtalsledare: aa)) ”amen men kul att du ska bort å såhär” 
((Samtalsledare: aa ja men precis)) man vill ändå att folk ska veta det lite ja tror 
lite de e därför man skriver de ((Molly: de tror jag också)) jamen nu ja känner 
mig jättelarvig om ja ska skriva såhär ”amen nu går ja till jobbet” vissa skriver 
ju verkligen såhär jättedetaljerat ja skulle känna mig såhär ”vem bryr sig om va 
ja gör”  

Molly amen de e många som gör de via mobilen å då e de väl också såhär att man 
skriver såhär ”ja sitter på tunnelbanan” o såhär ((Hanna: ja de e klart))   

Samtalsledare men ni känner lite mer att de e mer såhär uppdatera era nära vänner? 

Sofia aa mer så ((Hanna: dom som vet va man gör dom man känner)) de e väl de  

Samtalsledare              nu har vi redan kommit in lite på det här, men varför asså anledningen till att ni 
uppdaterar era statusar på Facebook? 

Sofia jomen de e ju de här om man typ ska åka bort aamen då e de ingen som kan 
ringa kanske då e de ingen som ”aamen okej” då kollar dom min Facebook 
”amen juste hon svarar inte för hon e i Paris eller hon e i London” de e väl 
mer så de e därför inte de här vardags l ive t  ((Samtalsledare: okej)) de skriver 
inte ja för de känns såhär onödigt varför vill nån veta att ja äter en middag nu 
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Hanna vissa tycker att de e liksom kul att folk ska veta va man gör hela tiden dom 
som har bloggar till exempel de vill ju gärna beskriva allting de e väl den typen 
av att man asså vill ja man vill bara berätta för folk va man gör 

Sofia men sen tycker ja nu har de börjat bli mer äldre på Facebook typ sina föräldrar 
ja har märkt dom skriver så sjukt långa statusar ”ja gjorde en gratinerad 
kycklingfilé inlindad i parmaskinka ((Hanna: medan (skratt)) medan ja läste 
tidningen” asså såhär sjukt långt ((Samtalsledare: aa)) de ska va som ett 
blogginlägg å ja ja har sagt de till mamma ”mamma de e såhär du behöver inte 
skriva liksom såhääär långt” 

Hanna nej men de e lite så äldre 

Sofia     ja vet inte om de e nånting att dom äldre ska skriva så mycket 

Hanna  ja har märkt också mammalediga ((Sofia: aa)) har ja sett dom sitter å skriver 
verkligen såhär jättelånga inlägg ”nu ska barnet göra de här å medan hon tittar 
på barnprogram så gör ja de här” de e verkligen såhär utförliga ((Sofia: ja dom 
skriver så väldigt formellt å såhär men de e ju för att dom e äldre)) aa men 
dom tror ja också såhär vill ju verkligen ha kontakt me tex. Mammalediga dom 
vill ha kontakt me sina kollegor å så kanske dom som jobbar dom kanske vill 
att de e de sättet dom tar kontakt med dom kan ja tänka mig ((Sofia: aa))  

Samtalsledare men tror ni att folk som uppdaterar mycket vill ha de lite mer som en blogg? 

Molly      aa ja tror de 

Ssofia     absolut 

Hanna ja tror man vill känna sig lite viktig också känna sig lite mer sedd å skriva om 
sig själva liksom att dom inte tänker det på de sättet å att ja skriver om mig 
själv å om folk läser de här så e ja ändå lite viktig ((Samtalsledare: mm)) 

Sofia  amen de e väldigt mycket såhär ”man ja skriver de här för att folk ska veta” de 
e inte för mig själv ja skriver heller 

Hanna     nej! 
Molly     nej! 

 

Sofia aa ja skriver de här för att de e roligt typ ((Samtalsledare: mm)) man skulle ju 
aldrig de e ju inte som en dagbok kanske de e ju mer att de e utåt dom flesta 
kan ju se men man kan ha sin privata de e ju bara vänner som kan se men de e 
ju inte de e ju ett ansikte utåt ((Hanna: aa)) å då e de ju klart man skriver för att 
man vill att andra ska se inte för att ja skriver för mig själv 

Samtalsledare nejmen precis, lägger ni mycket märke till era Facebooks-vänners 
statusuppdateringar?  
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Molly     aa de brukar ja faktiskt göra  

Hanna de som kommer upp på asså va heter den ((Sofia: News Feed)) aa Recent 
Activty asså nyligen de brukar man kolla på ((Molly: de kan man ju kolla på)) 
men man går inte in på såhär olika personer å kollar ibland så men inte oftast 
bara på de första 

Samtalsledare    men de e inte så att ni har nån speciell eller att ni brukar titta på? 

(SKRATT) 

Sofia      jo eller du menar speciell person som man 

Samtalsledare     nejmen är de mer att ni tittar på era nära vänner eller mer?  

Sofia      aa de e de 
Hanna 
Molly  

Sofia     de e ju oftaast dom dom man går in på mest kommer ju där på   
     hemsidan den där News Feed å de e klart att de e dom man tittar  

Hanna men sen e de ju flera som man inte träffar typ som man träffat ja har rest lite 
såhär runt å dom man träffat där brukar man kolla va som händer 

Molly     då e de ju å såhär läsa  

Sofia men ja har också vissa såhär ”åå men ja måste gå in på den här när ja e inne på 
Facebook” bara för att ja ja vet inte varför man har börjat att gå in å då blir de 
såhär ”amen shit va gör han eller hon” å då e de vissa som har en liten tvång 
varenda gång man går in ((Samtalsledare: mm)) men ee ja ja tycker personligen 
att de är roligare att kolla bilderna ((Molly: aa jaa asså de e de ju)) asså så men 
de börjar ju nu me å bli mera me statusen tycker ja i början var de inte så 
många som skrev ((Samtalsledare: nej okej)) men nu e de ju jättemånga som 
skriver  

Samtalsledare    men du menar att det växt fram mer liksom den senaste tiden? 

Sofia aa ja tycker de även bara för mig själv asså liksom ((Samtalsledare: mm)) 

Samtalsledare Okej, ja nu tänkte vi visa två små statusuppdateringar som vi har valt ut, så får 
ni säga lite va ni tycker å tänker om dom?  

(10 s)     (Vi visar stimulusmaterial I och informanterna tittar på det) 

Sofia aa den var ju lite mer såhär amen ganska detaljerad å de där tycker ja va en lång 
status vädigt lång ee sen vet ja inte ja skulle kunna tro att de där var en äldre 
men aa ja et inte 
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Hanna tjejer kanske skriver längre ja vet inte tjejer kanske skriver längre 
statusuppdateringar de känns lite så faktiskt  

Sofia     jaa 
Molly 
 
Sofia aa faktiskt nu när du säger de känns lite så som att tjejer skriver lite mer 

detaljerat ((Hanna: amen killar skriver mer som ett typ ord liksom))  

Samtalsledare    men ni menar att ni tycker att den e ganska ointressant?  

Molly     aa jaa 

Sofia aa ja skulle säga att den var ganska ointressant ja skulle liksom inte ”Likea” på 
den där ((Hanna: ja skulle inte kommentera))  

(Skratt)  

Samtalsledare    om vi tar den andra statusuppdateringen?  

     (Vi visar vårt andra stimulusmaterial och informanterna tittar på det) 

Sofia     Dags för party?  

 

Samtalsledare    ja precis  

Sofia ja aa de e mer ja kan ja säga om ja skulle skriva skulle ja skriva sådär (Hanna: 
skratt) kort sådär bara den tycker ja va mer normal eeh ja vet inte den va ju 
kort å koncist jamen liksom ”ja ska på party” ((Molly: men de e bättre)) mm 
(Hanna: berätta va man ska göra bara)) okej jaa ((Samtalsledare: 
standarduppdatering?)) aa jaa precis ((Hanna till Sofia: om du skriver så skulle 
ja typ kunna likeat kommenterat kanske mer)) aa precis (SKRATT) aa ”vi ses 
ikväll!” ((Molly: aa jaa)) den var intressenat men de var ju mer de andra var så 
tråkig ((Molly: aa den orkar man ju inte läsa)) den skulle ja typ läsa första ordet 
å sen ba ”åå gud va tråkig”  

Samtalsledare    och sen beroende också på om det är någon nära vän?  

Molly     aa precis  

Samtalsledare okej, finns det någonting mer ni känner att ni vill tillägga, som vi inte har tagit 
upp?  

Sofia jamen ja tänker på de e ju framförallt kompisar som man läser och framförallt 
som man tycker de e roligt ((Hanna: mm)) de e dom man har koll på å ja skulle 
aldrig kommentera på nån helt nån bekant som gick i min lågstadieklass de e 
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såhär å ja kanske läser den men de e inget som ja tycker e så intressant de har 
ju inte me mitt liv å göra  

Molly men ändå e de ju kul å veta ((Sofia: aa precis de e ju ändå kul å veta men de 
inte så att man riktigt lägger märke till)) 

Samtalsledare    men tror ni mycket på Facebook hänger på just uppdateringarna?  

Molly     jaa  

Hanna     jaa lite kanske de blir så mer å mer  

Molly     ja tycker bilderna e roligast 

Hanna     aa bilderna e ju de som e de roliga 

Sofia men allt e ju som hela Facebook e ju som en slags uppdatering asså de e ju så 
man uppdaterar bilder så blir de en status man skriver till nån på nåns vägg aa 
de e uppdatering hela hela tiden ((Samtalsledare: mm)) å vissa e ju väldigt 
aktiva de e ju tråkigt me såna som aldrig uppdaterar  

Hanna ja tror att de e lite såhär blandning också att hur man asså att de ska bli 
antingen så skriver man ju jättemycket statusuppdateringar så e man lite såhär 
nästan lite på gränsen till patetisk på gränsen till att ”oj du sitter bara hemma å 
leker med Facebook” å så e de såhär vissa som inte skriver nånting 
överhuvudtaget på flera veckor de e lite såhär synd ((Sofia: aa)) men ska va 
nånstans där emellan liksom ((Samtalsledare: för å va intressant?)) aa precis typ  
men de kan bli lite såhär ”jaha men du sitter ju alltid på Facebook å skriver” 
liksom alltid va du gör man kan ha lite fördomar mot de 

Sofia jamen de e som du säger man måste va där lite mitt emellan ((Samtalsledare: så 
inte för mycket och inte för lite?)) nej precis asså ja ja e ju inne hela tiden men 
de e ju inte så att ja uppdaterar jämt (SKRATT) men ibland kan va på gränsen 
till patetiskt liksom att man måste skriva hela tiden ”du har ju inge liv du sitter 
ju bara här å” de e lite kul 

Hanna jamen ja kan känna mig lite larvig när ja ska uppdatera ((Sofia: aa ja me)) 
liksom vem vill veta va ja ska göra liksom såhär okej om ja skriver de mer 
såhär allmänt typ så att ni vet va ja pratar om å så att ni kommenterar då kan ja 
tycka att de e okej men om ja vet att ingen kommer kommentera eller ingen 
förstår va de står  

Sofia jamen man e ju lite såhär ”åå nej nu kommer ju ingen kommentera vågar ja 
skriva de här” asså man kanske ska skriva de såhär lite roligt de låter fjantigt 
men de e lite press  asså ((Hanna: jamen man ska va lite rolig å så lite man ska 
visa hur man skriver det där kanske vi har lite såhär skillnad på kvinna å man 
men dom kanske inte bryr sig om va andra tycker om de dom skriver, tjejer 
kanske oftare lägger mer vikt vid hur man skriver sen e de ju väldigt såhär 
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generaliserat men också de e väl olika från person till person de kan nog va lite 
så)) aaa nått som är intressant de e såhär man kan typ se va man e för typ av 
person bara av vad man skriver ((Hanna: mm aa precis verkligen))  

Samtalsledare    personligheten? 

Sofia aa du förstår vad jag menar typ nån som är lite alternativ sitter å skriver såhär 
halvflummiga grejer ((Hanna: lite såhär poetiska)) aa jaaa men de tycker ja 
vekrligen att man kan se o de e rätt intressant  

Hanna de e väl just därför man känner att man vill man vill liksom ha lite press på sig 
att uppdateringen ska bli bra så att folk ska förstå vilken typ av person man e 
((Sofia: a jaja absolut)) att de ska få en förstå en rätt lite så kanske  

Sofia alternativa människor dom skriver ju alltid låttexter fast försig ja e lika dan  

Hanna som till expempel när vi var på coldplay, den dagen alla hade låttexter när från 
Coldplay 

Sofia ja och typ nu e de ju Lady Gaga ”Lagy Gaga ikväll, Lady Gaga ikväll!”  

Samtalsledare men för att summera, statusuppdateirngarna gör Facebook levande? 

Molly     jamen lite asså 

Hanna ja men lite som du sa att man kan läsa av människor liksom lite såhär amen om 
man inte känner dom jättebra så kan de ju va lite kul att se va dom skriver va 
de e för typ av person men man får lite press när ja ska skriva en 
statusuppdatering då bryr ja mig lite om hur ja formulerar mig eller tänker ”e 
de här tillräckligt roligt eller e de liksom onödigt” 

Sofia     de e ganska hemskt egentligen  

Molly     varför tänker man sådär?  

Sofia men de e ju så ja tror att tjejer tänker så ”nej ja kan inte skriva de här de e 
fjantigt” man skriver väl de man tycker e roligt  

Molly aa men precis liksom  

(3 s)  

Samtalsledare jamen då då var vi klara! tack snälla för att ni ville vara med i vår undersökning!  

  

 


