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Abstrakt:  
 
Detta är en kvalitativ uppsats om hur lärare ser på sitt användande av sociala medier utifrån 

sin yrkesroll, samt hur de skiljer mellan rollerna som privatperson och yrkesverksam. Jag har 

även sett på hur relationen mellan lärare och elever ser ut på sociala medier, i synnerhet 

Facebook. Jag har gjort semistrukturerade intervjuer med 5 lärare på en skola, utifrån dessa 

samt Goffmans dramaturgiska teori ger jag svar på mitt syfte och problemställning. Det har 

framgått att informanterna får svårare att vara privata i och med användandet av sociala 

medier som Facebook samt att de är restriktiva i sitt användande på grund av pressen på att 

alltid vara bra förebilder. Informanterna har skapat egna tillvägagångssätt för att kunna 

separera på privatlivet och yrkesrollen.  

 
Abstract:  
 
This is a qualitative essay about how teachers perceive their use of social media on the 

basis of their professional role, and how they distinguish between the roles of 

individual and professional. I have also seen how the relationship between teachers 

and students look at social media, particularly Facebook. I have made semi-structured 

interviews with five teachers at school, on the basis of these and Goffman's 

dramaturgical theory gives me answers to my problems and end position. It has 

appeared that the informants may be more difficult to be private with the use of social 

media like Facebook, and that they are restrictive in their use because of pressure to 

always be good role models. The informants have created their own approaches to 

separate the private life and professional role. 
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örord 

Jag vill passa på att tacka de personer som hjälpt mig att genomföra denna studie.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till alla informanter som trots ett fullspäckat schema har ställt upp 
och svarat på frågor. Är oändligt tacksam för de ärliga, genomtänkta och självreflekterande 
svar jag fått.  
 
Jag vill även tacka min Handledare Lina Eklund som hjälp mig att komma vidare när 

otivationen inte varit på topp. m
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1. Inledning  

Hade fel mössa – förlorade jobbet 

”Jättebra barnskötare – men texten är inte förenlig med vår verksamhet” 

Mats Mügge, 40, sparkades från sitt jobb som barnskötare – för sin profilbild på Facebook. 

På bilden bär han en mössa med texten Porn star. 

Han är en jättebra barnskötare men texten är inte förenlig med vår verksamhet, säger Peter 

Wallebo, vd på förskolan.1

 
Detta är bara ett av alla exempel som finns, som visar hur fel det kan bli när ens privatliv 

krockar med ens yrkesliv. Det var just denna artikel som väckt ett intresse hos mig och fick 

mig att skriva denna uppsats. Jag ville ta reda på hur lärare ser på sitt användande av sociala 

medier utifrån sin yrkesroll samt se om det är svårt att skilja mellan rollen privatperson och 

yrkesverksam på sociala medier. Enligt den allmänna uppfattningen bör lärare vara bra 

förebilder för sina elever. Det är just därför det inte gick vägen för Mats Mügge som blev 

avskedad som barnskötare. Han ansågs inte längre vara en bra förebild för barnen trots att han 

enligt artikeln är en jättebra barnskötare. Pressen på att ständigt föregå med gott exempel 

lever lärare med dagligen, därför är det extra intressant att se hur just de hanterar sociala 

medier. 

 

I dagens samhälle har vi börjat använda oss av sociala medier mer och mer till vardags.2 Med 

tiden har allt fler börjat lägga ut sina liv på Internet, vi lägger upp bilder, skriver om våra 

vardagshändelser eller uppdaterar vad vi gör stund för stund. Men vad är egentligen 

konsekvenserna av allt detta, vad händer när du sitter på jobbet och skriver om hur jobbig dag 

du har haft? Finns tanken i bakhuvudet att elever och kollegor på arbetsplatsen kanske kan se 

detta? 

 

1.1 Disposition 

Nu har inledningen introducerats, nedan kommer jag presentera bakgrund, syfte samt 

problemställning som hör till kapitel 1. I följande kapitel behandlar jag relevanta teorier, 

kapitel 2, som följs av tidigare forskning i kapitel 3.  Sedan beskriver jag och motiverar mitt 

                  
1 www.aftonbladet.se 
2 Svenskarna och Internet, 2009

http://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_Internet_20091.pdf
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hanteras på Internet. De senas

                                                       

val av tillvägagångssätt i kapitel 4, som följs av en presentation av den insamlade empirin i 

kapitel 5. Detta analyseras sedan tillsammans med teorin och tidigare forskning i kapitel 6. 

Avslutningsvis följer en diskussion i kapitel 7 som innehåller slutsats samt övriga 

reflektioner.  

 

1.2 Bakgrund 

Vad är egentligen Internet? Enligt Nationalencyklopedin definieras Internet som ett  

”världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät där 
hundratals miljoner datorer kommunicerar enligt kommunikationsprotokollen inom TCP/IP-
familjen.” 

Från början användes nätverk nästan enbart inom det militära och inom sammankopplade 

universitet. Sedan 90-talet används Internet även privat och då främst inom 

användningsområdena e-post och publicering av information på webben. Saker som tidigare 

gjordes för hand görs nu istället på Internet, till exempel deltagande i diskussionsgrupper, 

sökande efter material och så vidare. Internet används även vid spridning av video och ljud 

samt vid direktkontakt som exempelvis chatting och forum.3

Det dagliga användandet av Internet ökar. År 2003 var endast 25 % av befolkningen i Sverige 

dagliga användare. År 2007 var det 49 % och idag är denna siffra uppe i 62 %, vilket 

motsvarar 78 % av Internetanvändarna. Idag har nästan alla som har tillgång till Internet, 

tillgång hemma. Endast 2 % av befolkningen i Sverige har tillgång endast på arbetet. Däremot 

är det 24 % av befolkningen som bara har tillgång till Internet i hemmet. Därmed har 

tyngdpunkten i svenska folkets Internetanvändning, som tidigare låg på arbetsplatserna, flyttat 

över till hemmen. Det finns nästan tre gånger så många communitymedlemmar idag, jämfört 

med år 2007. En snabb ökning som visar att Internet har blivit en del av många svenskars 

vardagsliv. Att använda Internet ingår idag i de dagliga rutinerna för många. Jämför vi med 

tidigare år har tiden som de svenska användarna av Internet ägnar åt att vara online, också 

ökat. Det gäller över alla åldrar. 4

 

Det har länge diskuterats hur personlig integritet och personuppgifter ska skyddas och  

te åren har gränsen mellan privata och offentliga angelägenheter 

 
3 Nationalencyklopedin, www.ne.se/internet 
4 Svenskarna och Internet, 2009

http://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_Internet_20091.pdf
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kraftigt förskjutits till det offentligas fördel. Genom att titta på det som skrivs på social medier 

kan jag konstatera att de mest intima detaljerna i både kända och okända människors privatliv 

betraktas som offentlig information. På grund av TVs stora roll i samhället har gränsen mellan 

vad som är privat och offentligt blivit alltmer otydligt. I en kultur där det visuella står i 

centrum är det nästintill omöjligt att skilja offentligt från privat. Något som också bidragit till 

att sudda ut gränslinjen mellan offentligt och privat är chattar, hemsidor och bloggar. Dessa 

sociala medier ger en direkt inbjudan till att ta del av det vi anser vara personers mest hemliga 

tankar och känslor. Enskilda människors privatliv har blivit en angelägenhet som diskuteras i 

offentliga samtal.5

 

Detta är ett aktuellt ämne då vi lever i ett samhälle fullt av sociala nätverk, och många av oss 

använder dessa på ett eller annat sätt. Definitionen av sociala medier är viktigt att ta upp för 

att vi ska vara överens om vad jag menar när jag skriver om det. Jag förklarar sociala medier 

som kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra 

genom till exemple text, bild eller ljud. Det finns en rad olika sociala medier, bland annat 

Facebook, Twitter och Myspace, nedan kommer jag ge en kort beskrivning av dessa exempel.  

 

Facebook är en webbplats för nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande, sidan startades 

2004 av amerikanen Mark Zuckerberg. Facebook utgörs till stor del av användarprofiler, vilka 

kan bestå av bland annat kontaktuppgifter, CV samt digitala fotoalbum. Profilerna knyts 

samman till olika nätverk, kommunikationen sker främst genom textmeddelanden.6  På 

Facebook kan man vara vän med människor både i Sverige och runt om i världen. För att 

kunna bli vän med en person skickar man en så kallad ”vänner förfrågan” till en person, sedan 

väntar man på att bli ”accepterad” som vän av den personen. Du kan välja att avgränsa din 

profilsida så att endast några av dina vänner ser alla bilder samt de du skriver. Andra 

funktioner som går att använda på Facebook är statusuppdateringar, många går dagligen in 

och skriver om vad de gör eller liknande på sin profilsida som sedan syns för alla ens vänner.  

 
MySpace liknar Facebook, sidan startades 2003 och går ut på att användare lägger upp 

personliga profiler med text, bild och ljud, vilka med hjälp av ett söksystem knyts samman till 

nätverk. MySpace förknippas i allt större utsträckning med musik; tidigare okända artister 

      
5 Hvifelt och Nygren, 2007 
6 Nationalencyklopedin, www.ne.se/facebook 
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sägs ha slagit igenom via MySpace, och etablerade artister och skivbolag har egna sidor.7

 

Twitter är en webbaserad tjänst för socialt nätverkande, startad 2006. Twitter utgörs av 

mikrobloggar på vilka användaren publicerar textmeddelanden, tweets, bestående av högst 

140 tecken. 8

 

 

1.3 Syfte och problemställning 

Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för hur lärare ser på sitt användande av 

sociala medier utifrån sin yrkesroll samt se om det är svårt att skilja mellan privatpersonen 

och yrkesrollen på sociala medier. Anledningen till att jag valde lärare är för att enligt min 

uppfattning bör lärare vara bra förebilder för eleverna på skolan och därför är det extra 

intressant att se hur just lärare hanterar denna situation. 

 

Min huvudfrågeställning är: 

 

Hur ser lärare på sitt användande av sociala medier utifrån sin yrkesroll? 

 

För att kunna besvara denna fråga kommer jag att beröra andra underfrågor som: 

• Hur ser relationen mellan lärare och elever ut på sociala medier?  

• Hur särskiljer lärare yrkesrollen och privatlivet?  

• Hur medveten är lärare om hur de framställer sig på sociala medier? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Nationalencyklopedin, www.ne.se/myspace 
8 Nationalencyklopedin, www.ne.se/twitter 
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2. Teori  
De teorietiska utgångspunkter jag använder mig utav utgår från frågeställningen som handlar 

om att ta reda på hur lärare ser på sitt användande av sociala medier utifrån sin yrkesroll samt 

ta reda på om det är svårt att skilja mellan privatpersonen och yrkesrollen på sociala medier. 

Genom de valda teoretiska perspektiven anser jag kunna stödja och styrka min forskning på 

ett bra sätt för att uppnå en ökad tillförlitlighet.  

 

2.1 Symbolisk interaktionism 

Den symboliska interaktionismen kan förklaras som att man ser människan som en 

symbolförmedlande varelse, som i interaktion med andra skapar sitt medvetande och sin 

jaguppfattning.9 Den bygger sina resonemang främst på Charles Horton Cooley och Gerge 

Herbert Mead som var föregångare inom den klassiska symboliska interaktionismen. Cooley 

menar att människan är en social produkt, där individers identitet skapas i samspel med andra. 

Han menar att människor är en del av samhället och att individen och samhället måste ses 

som en enhet som skall studeras tillsammans.10 Mead intresserade sig för hur jaget utvecklas, 

han menar att jaget skapas genom att vi överför andras syn och attityd på oss själva och gör 

åsikterna till våra egna.11

 

2.2 Framställandet av sig själv 

Erving Goffmans dramaturgiska teori anser jag passa denna forskning då han förklarar hur 

man antar olika roller i olika sammanhang. Denna teori utgår mycket från hur vi som 

individer väljer att framställa oss själva. Goffman undersöker hur individer presenterar sig 

själva och sin aktivitet inför andra i en vanlig arbetssituation. Hur man styr och kontrollerar 

den uppfattning som de andra bildar sig om en och vad man kan och inte kan göra medan man 

genomför sitt framträdande inför dem. Detta är högst relevant för min studie då jag fokuserar 

på vad som är privat vad vi väljer att visa för andra, med andra ord hur vi väljer att framställa 

oss inför andra.12

 

 

 

   
9 Angelöw och Jonsson, 2000 
10 Ibid 
11 Ibid 
12 Goffman, 2004 
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där individen upprätthåller ske
                                                       

2.3 Rollteorier 

Goffamns dramaturgiska teori jämför livet med en teaterföreställning, med roller och publik 

som nödvändiga delar för att kunna förstå hans problematik. Individen spelar tillsammans 

med sina medspelare roller, och anpassar i sin tur sina roller efter hur medspelarna spelar sina. 

Medspelarna kan också ses som publik i sammanhanget, då också de bedömer och iakttar 

individens framträdanden.13 Det är viktigt att individen anpassar sitt framträdande efter 

rådande normer i olika situationer. Detta eftersom publiken förväntar sig att normer och 

manus följs, minsta felsägning i detta sammanhang kan ge konsekvenser så som att bli 

avslöjad och blottad i sitt skådespel.14

 

Det Goffman menar är att vi skiftar mellan olika masker beroende på situationen.15 Detta 

innebär att vi väljer vilka drag hos oss själva som vi vill framhäva från situation till 

situation.16 Det ligger i människans natur att kunna skifta masker, dock tillåts man inte göra 

detta framför publiken.17

 

Det finns en del begrepp som Goffman tar upp som är nödvändiga att förklara för att förstå 

hans dramaturgiska teori bättre, dessa är framträdandet, fasaden och den personliga fasaden. 

Under framträdandet framförs en viss aktivitet av en individ och inför en speciell publik som 

individen har inflytande över. I detta framträdande är det fasaden som visas upp. Denna 

innefattar utrustningen som individen medvetet eller omedvetet använder i sammanhanget.18  

En del av fasaden beskrivs som den personliga fasaden och identifieras med individen själv. 

Det kan vara egenskaper som utseende, kläder, kön och ålder.19

 

Det perspektiv Goffman använder sig av är teaterföreställningar och de begrepp han brukar är 

av dramaturgisk stil. Liksom skådespelare gör vi olika föreställningar och framträdanden. 

Goffman skiljer mellan en främre och bakre region, det som sker på scen och det som sker 

bakom scen. På scenen framträder vi på ett sådant sätt som vi vill framstå inför andra.20 Det är 

net som situationen kräver. Det är även där han vill visa att han 
 

13 Ibid 
14 Engdahl, 2001  
15 Goffman, 2004 
16 Ibid 
17 Ibid 

 18 Ibid
19 Ibid 
20 Angelöw och Jonsson, 2000 
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kan gestalta de rådande normerna.21 Goffman delar sedan upp dessa normer i två kategorier, 

den ena rör det sätt på vilket den agerande behandlar sin publik medan han talar till den, eller 

är engagerad i det utbyte av gester som är en ersättning för talet. Dessa normer refererar man 

ibland till som hövlighetsnormer. Den andra normgruppen har med att göra hur den agerande 

uppför sig medan han befinner sig inom syn eller hörhåll för publiken men inte nödvändigtvis 

är upptagen av att tala till eller med den. Denna normgrupp refereras till som 

anständighetsnormen.22

 

I den bakre regionen kan den agerande lägga ifrån sig sina repliker och vila från sin fasad 

samt kliva ur sin roll för en stund. Goffman jämför denna region med kulisserna bakom en 

scen.23 Bakom scenen, i den bakre regionen utspelar sig det icke stilenliga beteendet som att 

rapa, peta i näsan, svära och så vidare.24 Det Goffman menar är att det förekommer en slags 

skiljevägg som skiljer den främre regionen från den bakre. Dörrarna mellan dessa två regioner 

är stängde, de hemligheter som finns i bakre regionen får inte avslöjas för publiken.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Goffan, 2004 
22 Ibid 
23 Ibid 
24 Angelöw och Jonsson, 2000 
25 Goffman, 2004 
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3. Tidigare forskning  
Det finns en hel del forskning kring sociala fenomen på Internet, i synnerhet Facebook trots 

att det är ett relativt nytt medium. Jag har valt att undersöka artiklar som handlar om just 

Facebook, självprestation, gränser och roller på Internet.  

 

3.1 Privat eller offentlig på Internet 

I studien Identity construction on Facebook: Digital empowerment in anchored relationships. 

som Zhao.S, Grasmuck S och Martin J gjort fokuserar författarna på det sociala nätverket 

Facebook. Det unika, som de menar med denna undersökning är att ingen är anonym. Vilket 

leder till andra identiteter och självpresentationer. Det visar sig att många av dem som deltar i 

undersökningen presenterar sig själv och sin identitet underförstått för publiken. Detta yttrar 

sig genom att bilder och foton är mer representativa än ord för identiteterna, "they show rather 

then tell".26

 

Studien grundar sig på 63 personers Facebook konton, vilka har analyserats och begrundats av 

författarna. Enkäter angående identitetskonstruktion har också skickats ut till denna 

urvalsgrupp.27 Zhao, Grasmuck och Martin fick flera resultat när datainsamling och analys av 

materialet var gjort. Studiens avsikt var att se hur identiteter skapas och presenteras på icke 

anonyma Internetsidor som Facebook. Förutom hur identitetskonstruktioner går till märkte 

även författarna att spridningen av sig själv på Facebook såg olika ut. Funktionen på 

Facebook är sådan att alla vänner, skolkamrater och kollegor inom nätverket ska kunna ta del 

av den information som läggs upp. Denna funktion går dock att ändra i viss mån. Du kan till 

exempel välja att bara dina vänner ska kunna ta del av dina bilder. Det går även att gömma 

viss information från andra på ditt konto, så som ålder, mejladress och annan information som 

du inte vill att andra ska se. Denna funktion av privat kontroll ger Facebook användare en 

möjlighet att presentera olika självbilder till olika personer på Internet.28

 

Det visade sig att det fanns tre primära sätt att konstruera sin identitet via Facebook. Ett sätt 

var att genom bilder presentera vem användaren var och hur denna skulle uppfattas. Detta 

sätt, menar författarna, visar identiteten på ett underförstått sätt. I motsats till denna 

vände sig av text. Detta skedde genom en självberättande text 

 
26 Zhao, Grasmuck & Martin, 2008 
27 Ibid 
28 Ibid 
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samma rum och arbetade med

                                                       

där personen presenterar sig själv och sin omgivning. Sedan fanns ett tredje sätt att konstruera 

och presentera sin identitet bland urvalsgruppen. Intressen, kultur och nöjen var begrepp som 

stod i fokus i denna grupp. Även genom att tillhöra vissa grupper kunde identiteterna stärkas.  

Denna undersökning riktar sig enbart till hur identiteter konstrueras på Facebook.29  

 

3.2 Internetbaserade självpresentationer  

DiMicco och Millen har skrivit en artikel där de har undersökt självprestationen hos 

yrkesverksamma, och sett om denna har förändrats från tiden när de var 

universitetsstudenter.30

 

Författarna till undersökningen har gjort en analys av de anställdas profilsidor på Facebook, 

och tittat på information som lagts upp samt sett över personens aktivitet och användning. De 

kom fram till att det finns en stor skillnad mellan självprestationen på Facebook. De delade in 

dem i olika grupper, den första gruppen hade en mer personlig profilsida, de hade fler vänner 

och uppdaterade sin status oftare. De kände heller ingen oro över att vara så personliga på 

Facebook trots att arbetskollegor och chefer kunde se, de menade att Facebook är i ett 

sammanhang utanför arbetet och därmed inte har med deras roll som anställda att göra. Den 

andra gruppen var mer orolig kring exponeringen och valde därför att begränsa den 

informationen på sina profilsidor. De publicerade därför endast arbetsrelaterad information 

och hade mestadels arbetskollegor som vänner.31 Den sistnämnda är den nyaste gruppen av 

människor på Facebook, de har en väldigt begränsad profil och presenterar endast 

professionell information om sig själva. 32

  
 

3.3 Gränserna öppnas 

”Privatliv och internet- som olja och vatten” är en rapport om hur Internet öppnar gränser för 

att sprida information. Rapporten visar att IT-samhället har ändrat individers livsvillkor och 

att skyddet för den personliga integriteten behövs mycket mer33. Detta går tillbaka en bra tid i 

historien. I det gamla jordbruksamhället levde människor fysiskt nära varandra. Många sov i 

 samma saker på samma plats. För individen var det svårt att 

 
29 Ibid 
30 DiMicco och Millen, 2007 
31 Ibid 
32 Ibid 
33 Olsson, 2000 
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undandra sig andras blickar och uppmärksamhet. Den sociala kontrollen var oftast kvävande 

stark och samtidigt självklar.34

 

 I och med urbaniseringen, den utvecklade industrialismen och en ökande materiell standard 

ändrades förutsättningarna för personvärn. Det blev nu möjligt att dra sig undan. I storstaden 

kunde man gå runt en hel dag utan att bli igenkänd av någon. Lägenheterna blev så stora att 

till och med barnen kunde få egna rum. Individen har förutom detta fått möjlighet att leva i 

flera, nästan helt separerade sociala miljöer.35 Det kan exempelvis vara arbetsplatsen, 

idrottsklubben, politiska partiet och så vidare. I dessa miljöer kan man utveckla olika delar av 

sin personlighet och i viss utsträckning välja framtoning, välja ”personlighet”.  

När IT-samhället uppkom utvecklades ett svagare ”personvärn” som beskrivs som ett skydd 

för privatlivet genom att vi blir mer och mer tillgängliga och med det mer övervakade. Denna 

övervakning är både på gott och ont då man lätt kan komma åt personer överallt och där 

människor lättare kan lokaliseras.36

 

Arbetsgivare har länge velat kontrollera sina anställda, tidigare i form av kameror, idag 

använder sig arbetsgivare av internet i stor mån för att få tillgång till den information de vill 

ha. Sociala medier har blivit en stor del av Internet som serverar personlig och förhållandevis 

lättillgänglig information.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 Ibid 
35 Ibid 

 36 Ibid
37 Ibid 
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angränsade jag mig till endast 

                                                       

4. Metod och data  
4.1 Val av metod 

Jag har valt att använda den kvalitativa metoden med intervjuer, eftersom jag anser den vara 

mest lämpad då den fångar intervjupersonens livsvärld.38 Syftet är att beskriva och förstå det 

den intervjuade upplever, tycker och tänker, vilket jag kommer kunna göra med hjälp av 

denna ansats.39 Den vetenskapssyn jag har valt är fenomenologi, då den utgår ifrån 

informantens livsvärld, samt försöker förstå fenomenet utifrån aktörens egna perspektiv. 

Fenomenologin klargör både det som visar sig och det sätt de visar sig på. Denna ansats 

beskriver i detalj innehållet och strukturen hos individernas medvetenhet.40

 

4.2 Förförståelse 

Detta är ett aktuellt ämne just nu, det står mer och mer i tidningar om hur folk bli avskedade 

från arbeten på grund av något de publicerat online. Det finns helt klart både för- och 

nackdelar med medlemskap i sociala medier. Jag själv är medlem på olika sidor och har 

därför en stor erfarenhet om ämnet. Detta med egen erfarenhet är både på gott och ont, jag 

tror att jag förstår de intervjupersonerna berättar om eftersom jag är insatt i ämnet. Samtidigt 

tror jag att mina egna erfarenheter hindrar mig att tänka i nya banor och kanske bidrar till att 

jag missar viktiga delar. Kvale skriver att det är i princip omöjligt att inträda den sociala 

verkligheten oförutsättningslöst. Vi som människor har alltid en förväntan och en bild av det 

vi närmar oss.41  Förförståelsen är bra att ha med sig till en viss mån, den hjälper oss att 

hantera situationer så att vi förstår hur vi ska relatera till saker och ting, men jag är väl 

medveten om att inte låta den styra mig för mycket. 

 

4.3 Urval 

Mitt urval i denna studie är lärare som är aktiva på sociala medier. Jag har avgränsat mig till 

att studera lärare i Stockholm och ännu mer specifikt i Solna. Jag har valt att koncentrera mig 

på en skola, och då blev det Råsunda Skola som är den största skolan i Solna. Anledningen till 

att jag valde endast en skola är för att om jag enbart gör runt 5 intervjuer på varje skola så är 

det en aning lite material för att kunna jämföra skolor och ha hög tillförlitlighet. Därför 

en skola. Eftersom jag vill undersöka sociala medier på Internet 

 
38 Kvale, 1997 
39 Ibid 

 40 Ibid
41 Ibid 
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räckte med dessa intervjuer. S
                                                       

är det viktigt att intervjupersonerna är medvetna om vad sociala medier är och att de själva 

använder det. Detta gjorde grunden för mitt urval och på så sätt begränsade jag mig också en 

aning. Jag har inte valt att begränsa mig till någon specifik ålder då jag inte ser detta som 

relevant för min studie. Anledningen till att jag valde lärare är för att jag tycker relationen 

mellan lärare elever och är intressant då det ständigt finns en press hos lärarna att vara bra 

förebilder. Jag har gjort fem stycken intervjuer med tre kvinnor och två män. Magnus och 

Malin arbetar på tidigaredelen (åk1-5), Agneta och Peter arbetar på senaredelen(åk 6-9) i 

skolan, den femte personen, Anna arbetar som lärare på senaredelen. 42

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Jag började med att läsa in mig på ämnet genom tidigare forskning, media och internet. När 

jag hade valt ämne och bestämt syfte tog jag kontakt med intervjupersonerna. Jag jobbar extra 

på denna skola och passade på att dra nytta av detta. Genom att jag redan hade en fot inne i 

verksamheten kunde jag mejla runt till olika lärare och se om de passade in i urvalsgruppen. 

Det vill säga om de var aktiva på sociala medier. Det var många som var villiga att ställa upp 

på intervjuer, dock var det inte helt enkelt att hitta en tid som passade informanterna. Efter 

mycket fram och tillbaka lyckades jag boka in möte med 5 personer. 4 av dessa arbetar som 

lärare och en av dem arbetar som biträdande rektor och lärare på skolan. Skälet till att det 

endast blev 5 intervjuer är för att lärare är väldigt upptagna och svåra att boka tid med, de har 

oftast mycket jobb och befinner sig hela tiden i olika salar.  

 

För att uppnå syftet använde jag mig av semistrukturerade intervjuer, informanten fick prata 

öppet och jag ställde eventuella följdfrågor. Detta innebär att intervjuerna formas mer som 

vardagliga samtal. Genom detta riktas fokus på samtalsämnet och strukturen får minde 

betydelse. I många fall får denna metod den intervjuade att känna sig mer bekväm med 

situationen och är tillåten att tala fritt kring ämnet. Denna teknik tillåter även mig som 

intervjuare att komma upp med nya frågor under själva intervjun rörande området, som i sin 

tur kan vara ytterst intressanta.43 Jag hade skrivit en intervjumall som jag hade med mig för 

att inte missa viktiga och relevanta delar.  

 

Efter att ha gjort dessa 5 intervjuer kände jag att jag hade fått ut mycket information och det 

om Kvale skriver så intervjuar man så många man behöver för 
 

42 Namnen på informanterna är påhittade för att hålla dem anonyma 
43 Lantz, 2007 
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inom studien och fick deras g

                                                       

att få reda på de man vill veta, det finns ingen idealistisk, eftersträvansvärt antal 

intervjupersoner som bör intervjuas.44 Intervjuerna spelades in på en bandspelare för att sedan 

transkriberas. Inspelningen var ett självklart alternativ då jag missar massa information genom 

att endast anteckna. Inför varje intervju gavs information om syftet samt etiska aspekter, efter 

intervjun gavs även möjligheten att ta del av det färdiga materialet. Från början var meningen 

att studien skulle handla om sociala medier i allmänhet. Efter att ha gjort intervjuerna 

framkom det att Facebook är det sociala mediet informanterna använder sig mest av.  

 

Den analysmetod jag har använt mig av är Kvales meningskoncentrering, denna går ut på att 

man skapar huvuddimensioner utifrån de teman som finns. Därefter skapar man 

underkategorier för varje tema. Genom dessa underkategorier underlättas analysarbetet då 

man kategoriserar de citat som passar bäst ihop med rätt kategori.45

 

Bearbetningen av materialet gick till på så sätt att jag gick igenom allt transkriberat material 

för att få en större insikt i materialet. Därefter skapade jag olika kategorier med rubriker som 

jag tyckte passade för att svara på mitt syfte samt frågeställning. Sedan färgade jag de olika 

citaten i de transkriberade material som jag ansåg svarade på frågeställningen. Detta ägnade 

jag mycket tid åt då det var viktigt att hitta texternas kärna och unika drag. Varje respondent 

hade sin egen färg så att jag inte skulle blanda ihop vem som sagt vad. Jag lade sedan in de 

relevanta citaten till passande kategori. På detta sätt fick jag en bra översikt över vad varje 

person faktiskt hade sagt och om det passade i den kategori jag placerat den i.  

 

4.5 Etik 

Från början till slut påverkas forskningsprocessen av etiska ställtaganden. Därför är det viktigt 

att tänka igenom olika aspekter innan man påbörjar sin studie. Det är av yttersta vikt att ha 

samtycke med samtliga undersökningspersoner innan man påbörjar undersökningen samt 

förklara syftet med studien.46 Kvale skriver även att forskaren bör utlova konfidentialitet 

gentemot undersökningspersonerna, detta innebär att privat data som kan identifiera 

undersökningspersonen inte ska redovisas.47 Detta klargjorde jag tydligt för berörda personer 

odkännande. Gällande utskriften måste konfidentialiteten också 

 
44 Kvale, 1997 
45 Ibid 

 46 Ibid
47 Ibid 
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säkras, jag har varit noggrann med att beakta de intervjuades muntliga uttalanden och deras 

anonymitet. Inga namn eller liknande ting kan avslöja vilka personer som har varit med i 

studien.48

 

4.6 Verifiering 

Verifieringen är något som måste tas hänsyn till under hela studien. Såväl reliabilitet som 

validitet är viktigt att hela tiden försöka eftersträva. Nedan kommer jag förklara vad 

begreppen innebär samt hur jag har gjort för att åstadkomma detta.  

 

Reliabilitet  

Att ha en hög reliabilitet i en undersökning är viktigt då detta tyder på att undersökningen är 

gjord med stor noggrannhet och baserad på tillförlitlig data.49 När det gäller denna 

undersökning är noggrannheten stor och datakällorna väl utvalda. Kunskap om det ämne som  

undersökningen rört har varit stor hos informanterna, vilket också var ett kriterium för  

deltagande. Intervjuerna utgick från strukturerade frågor. Samtidigt behövdes inte vissa frågor 

ställas då intervjuerna utvecklades till samtal. Detta kan medföra att om en annan oberoende 

person skulle göra samma undersökning skulle resultatet kunna bli annorlunda. Det finns 

dock inga tvivel om att informanternas sanningshalt är hög.   

 
Validitet  

För att en undersökning ska vara tillförlitlig och utförd på ett korrekt sätt krävs inte bara en 

hög reliabilitet. Detta i sin tur spelar ingen roll om den mäter eller förklarar något annat än 

vad undersökningen är avsedd till att göra. En undersökning måste alltså ha hög  

validitet, och mäta det den är avsedd att mäta.50 För att denna undersökning ska ha en hög 

validitet har informanterna valts ut efter vissa kriterier. Detta för att de verkligen ska kunna 

svara på de frågor som rör det fenomen studien avser. För att få ut så mycket som möjligt av 

materialet har det transkribetats och tolkats noggrant. Ämnets känslighet har varit låg vilket 

har medfört att informanterna öppnat sig och svarat på allt. För att försöka hålla en hög 

validitet har alla frågor varit lättformulerade så att informanterna verkligen ska förstå syftet 

med frågan.  

 
48 Ibid 

 49 Ibid
50 Ibid 
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5. Resultat        
I detta avsnitt kommer jag presentera uppsatsens resultat med anknytning till frågeställningen 

som är att se hur lärare ser på sitt användande av sociala medier utifrån sin yrkesroll samt att 

se hur relationen mellan lärare och elever ser ut på sociala medier och hur mycket rollerna 

mellan dess krockar.  

 

5.1 Syftet med användandet  

Varför använder lärare sociala medier, då de är medvetna om att de blir offentliga i och med 

användandet? Det har framkommit av intervjuerna att de flesta av informanterna använder i 

första hand Facebook i kommunikationssyfte, det är ett lätt och snabbt medium. Magnus 

berättar att han har rätt mycket vänner så väl i Sverige som världen om, det är då ett bra sätt 

att hålla kontakten med dem som man inte träffar så ofta. Agneta förklarar syftet med 

användandet av sociala medier på följande vis:  

 

”Ja det är väl det här med att hålla kontakt och en viss del nätverkande, kunna göra 

festinbjudningar, picknickinbjudningar mycket event som är så lätt att nå ut till så många så 

snabbt. Den är ju ganska bra den funktionen. Att ha kontakt med såna man kanske känner lite 

mera ytligt som inte är nära kompisar som man kanske inte ringer i första hand men ändå har 

någon form av kontakt med ibland kan det ju vara någon som man vet kanske skulle passa för 

ett jobb eller ja vad det nu kan vara.” / Agneta 

 

5.2 Privatliv och yrkesrollen 

Mina informanter var relativt eniga om att det är viktigt att kunna få vara privat, samt att det 

är viktigt att skilja på ens privatliv och arbetsliv. Det har framkommit att rollen som 

yrkesverksam lärare inte alltid är lätt att kombinera med rollen som privatperson, denna 

balansgång blir mer och mer svårhanterlig i och med användandet av sociala medier.  

Detta handlar inte bara om att ständigt vara bra förebilder utan även om olika roller. När 

lärarna tar steget in på skolan på morgonen sätter de direkt på masken som en yrkesverksam 

lärare, delar av privatpersonen lämnar de utanför. Hur lyckas informanterna separera dessa två 

världar när de är ute som offentliga personer på social medier? Anneli förklarar hur viktigt 

hon tycker det är att eleverna inte ska kunna se vad hon skriver på Facebook, då hon ser det 
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som en privat sida och en privat värld.  En annan av mina informanter förklarar detta på 

följande vis:  

”mina elever skulle jag aldrig vilja ha som vänner, men det finns inget som jag inte vill visa 

men på nått sätt vill jag skilja på privatliv för jag har ju en annan roll när jag är i 

klassrummet än vad jag har när jag är privat” /Magnus  

 

Att det finns en medvetenhet kring den eventuella rollkonflikten framkommer väldigt tydlig 

av intervjuerna. Flera av intervjupersonerna förklarar att de är återhållsamma i sitt 

användande av sociala medier. Detta för att de vet hur pass stor press de ständigt har på sig att 

svara bra förebilder. Anna förklarar konflikten mellan yrkesrollen och privatperson såhär: 

 

”(…)som vuxen har du rätt att vara precis hur privat du vill med dina vänner som du bjuder 

in men om du är vuxen och bjuder in elever så måste du särskilja ditt privatliv(…) lägga ut 

bilder från festen när du sitter och dina polare och har druckit hur mycket som helst, det 

känns inte okej så därför som vuxen måste du liksom särskilja lite, vill du kunna använda 

Facebook helt fritt tillsammans med dina vänner och bekanta, ja då kanske man inte ska 

släppa inte dina elever som vänner.” /Anna 

 

Som jag nämnde ovan handlar detta om såväl roller som förebilder. Yrkesrollen lärare har en 

otroligt stor press på sig att vara bra förebilder för eleverna. De har ständigt ögonen på sig 

från alla håll och minsta misstag kommer att noteras. Detta är något som lärarna är mycket 

medvetna om. I kommande del går jag in djupare på hur lärare framställer sig, om de kan 

koppla av och vara privatpersoner eller om yrkesrollen krockar så pass mycket att de ständigt 

måste bära med sig en del av ”lärarmasken” i vardagen.  

 

5.3 Framställandet av sig själv 

Som jag nämnde tidigare är respondenterna oerhört medvetna om vad de lägger ut på sina 

profilsidor. De vet att allt som finns ute på internet kan många se. Idag finns ofta möjligheten 

att begränsa sig så att endast de man vill kan se ens profil och de man publicerar. På så sätt 

kan man styra över hur man framställer sig och för vilka. Detta är något som Agneta har tagit 

fasta på, hon tillhör en av de som släpper in sina elever på sin Facebook sida samtidigt som 
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hon vill hålla ett avstånd till dem. Agneta berättar att hon klarar detta genom att begränsa sin 

profil sida så att eleverna bara ser en viss del av henne. På så sätt kan hon använda sin 

Facebook sida även privat utan att eleverna får ta del av allt för mycket av hennes privata liv. 

En annan som också tagit del av funktionen att kunna begränsa sin sida är Magnus, han 

berättar hur han har ändrat sin sida för att inte alla ska kunna se allt: 

 

”Asså jag gick igenom ganska noga här med bilder och så vad som kan visas för de som inte 

är mina kompisar så det har jag gått igenom flera gånger faktiskt just för att mina vänner får 

se alltig men sen tror jag att det är så att de som inte är mina vänner inte kan se allt.” / 

Magnus 

 

Det är påtagligt att lärare lever med en ständig medvetenhet om att de blir bevakade. Det blir 

klarligen svårt att vara privat och lämna lärarrollen på skolan, då den präglar ens beteende 

även privat. Anna beskriver hur de som pedagoger har ett ansvar att vara bra förebilder: 

”(…) som pedagog måste du alltid tänka dig för, för du är alltid i allt vad du gör, inte bara 

säger, en förebild för dina elever” / Anna 

 

”(…) om man jobbar som lärare kan man ju inte vara helt utflippad och säga massa konstiga 

saker de går ju inte för alla vet ju att man jobbar som lärare också.” / Malin 

 

När jag frågade mina respondenter om de anser att deras arbetsplats och yrkesroll påverkar 

hur de framställer sig på sociala medier så fick jag svar som: 

 

”(…)jag hade nog varit lite annorlunda för fem år sen kanske innan jag blir lärare om jag 

säger så. I större delen av mitt liv så har jag ju jobbat inom skola och barnomsorg så att litet 

har man ju tänkt på de(…)/ Magnus 

”Ja nu gör det ju de eftersom jag har massa elever så då skriver jag kanske inte en status som 

jag hade gjort till min bästa kompis” / Peter 
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Eftersom medvetenheten kring vad man lägger ut är väldigt stor så finns det ingenting mina 

respondenter har publicerat som de har ångrat eller som har skapat problem för dem.  

 

”(…)jag har ju rensat allting, jag hade massa saker i början men de har jag tagit bort, jag 

vill inte lämna ut mig så, i början va de kul men nu känner jag bara nej” /Magnus 

 

Oavsett om man begränsar sin profilsida eller ej, tycks det hos samtliga vara lite känsligt att 

vara vän men sin chef på Facebook. Innan har jag nämnt att lärare är medvetna om hur de 

framställer sig och det är framförallt medvetna om vad de lägger ut på sina profilsidor. Trots 

denna medvetenhet förklarar Agneta att hon vill kunna skriva det hon känner för utan att det 

ska misstolkas av hennes chef:  

 

”(…) vill jag skriva att det var en jobbig dag så ska jag inte behöva få det bakvägen sen för 

det kan ju faktiskt vara helt okej att skriva, stressig jobbig dag.” / Agneta 

 

När det kommer till att vara vän med sina kollegor är det fler respondenterna som backade 

och sa att de vill de inte, de vill kunna skilja på privatliv och arbete och de gör de genom att 

inte ha massa andra lärare som vän på sociala medier. Malin förklarar hur hon inte vill att alla 

kollegor ska se vad hon gör och skriver: 

 

”Nej jag vill faktiskt inte vara vän med alla kollegor, de finns ju ibland sånt där ”vänner 

förslag” som kommer upp men då brukar jag inte lägga till, nej för man vill ju inte att alla 

ska veta vad man håller på med eller vad man skriver.” / Malin 

 

Summan av detta är att dessa lärare är otroligt medvetna om hur de framställer sig och vill 

vara bra förebilder i den mån det går. De har ständigt yrkesrollen i bakhuvudet och tänker sig 

för både en och två gånger innan de skriver något på sociala medier. Några väljer att ha sina 

elever som vänner på framförallt Facebook och lyckas balansera detta genom att begränsa sin 

profil sida. 
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5.4 Elev och lärarrelationen på sociala medier 

Hur vidare man som lärare förmår att vara vän med sina elever eller ej är inte en helt enkel 

fråga. Mina respondenter skiljer sig en hel del i sina åsikter om detta. Anna tycker till 

exempel inte att de gynnar eleverna att ha dem som vänner på sociala medier. Hon menar att 

det skapa en förvirring, först är de vänner och pratar på sociala medier och sedan visar man 

som lärare upp en annan sida när man ska sätta betyg och bedöma eleven. Hon menar att 

eleven inte kommer kunna ta den vuxna på allvar, och kommer ha problem att hantera 

maktrelationen som faktiskt finns mellan en elev och lärare. Anna förklarar även hur hon tror 

att fler är med på hennes tankesätt:  

 

”Man kan säga såhär då generellt sett om man nu tänker på oss lärare i förhållande till våra 

elever så tycker vi nog majoriteten åtminstone ledningsgruppen att de är mindre bra att 

lärare bjuder in elever eller elever och lärare har kommunikation om lärare dessutom 

använder Facebook privat(…)” /Annn 

”(…) gentemot elever gäller det ju att ha en professionell hållning så att man inte blandar 

ihop de här med att bli för mycket kompis(…)” /Anna 

 

Som jag nämnde innan ser inte alla detta fenomen som något negativt, några av informanterna 

ser situationen ur ett annat perspektiv, de menar att det kan finnas fördelar med att vara vän 

med eleverna på sociala medier. Peter till exempel, menar att barnen får lära känna honom på 

ett annat sätt. Han menar att det blir lättare att undervisa i klassrummet när eleverna har fått 

pratat med läraren på andra platser än i skolan. Det finns fler positiva delar med att vara vän 

med eleverna på Facebook menar Peter. Han förklarar hur kommunikationen med eleverna är 

både snabbare och lättare via sociala medier: 

 

”(…)nu så har jag ju godkänt 600 elever då som jag har som vänner så jag använder så jag 

använder den till att de kan ställa frågor till mig och ofta är det jag som kan ta kontakt med 

dom för de tittar ju sin Facebook varje dag det är en enkel väg att få kontakt med elever, 

skickar man på dagen så svara de senast på kvällen.” /Peter 
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Anna menar däremot att det kan följa svåra konsekvenser av att vara vän med sina elever på 

sociala medier som Facebook. Hon menar att som lärare är du fortfarande i en 

ansvarsposition, du har ett åtagande och det finns lagar och regler som styr hur du ska förhålla 

dig till andra. Anna förklarar att hon tror att de är hårfint ibland vart gränsen går, och det blir 

betydligt mycket svårare om man är privat med sina elever på till exempel Facebook. En 

annan som är inne på samman spår som Anna är Magnus, han håller med om att man inte bör 

ha sina elever som vänner på sociala medier:  

 

”men jag tror att de blev att jag tänkte lite mer på det när jag blev lärare men jag skulle ju 

aldrig ha en elev som kompis på Facebook. En gång va de faktiskt en förälder som la till mig 

som vän på facebook men då skrev jag ett mail och förklarade att jag inte kunde tacka ja för 

att jag ville separera på privatliv och arbetsplatsen och det förstod hon ju helt.”/ Magnus 

 

 
5.5 Sammanfattning 

Informanterna ser sig själva som medvetna om exponeringen på sociala medier och uttrycker 

det därför inte som något problem. De är dock väldigt noggranna med att begränsa sina 

profiler så att endast deras vänner kan se allt, detta oavsett om de har sina elever som vänner 

eller ej. Samtliga informanter anser det är viktigt att separera på arbetsliv och privatliv men de 

gör de på olika sätt.  

 

Det finns olika sätt att hantera de olika riskerna som uppstår i och med användandet av sociala 

medier. En av riskerna är att vara vän med sina elever, några anser detta vara fel och andra ser 

inga problem i det. Vad som är rätt och fel finns inget svar på, de har alla samma mål i 

slutändan, att vara bra förebilder för eleverna på skolan oavsett om det är på fritiden som 

privatperson eller i yrkesrollen som lärare.    
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6. Analys 
I analysen kommer jag att tolka och analysera de empiriska observationerna för att försöka 

komma fram till svar på frågesällningen och syftet. Jag kommer att tolka mina observationer 

med hjälp av tidigare forskning samt de teorier som tidigare behandlats. 

 

 
6.1 Att hantera olika roller  

Tidigare har jag tagit upp hur yrkesverksamma tvingas ta hänsyn till sina olika roller i och 

med användandet av sociala medier. Att vara arbetstagare innebär direkt att man har minst två 

olika roller, en som privatperson och en som arbetstagare. Goffman tar upp två viktiga 

begrepp, den främre och bakre regionen som kan hjälpa oss att förstå innebörden av liknande 

roller. För att friska upp läsarens minne förklarar jag kort begreppens innebörd. Den främre 

regionen är den del där individen agerar, det är även där han vill visa att han kan följa de 

rådande normerna samt upprätthålla skenet situationen kräver.51

Jag ser arbetsplatsen, skolan i detta fall, som en främre region. Informanten har där en 

specifik yrkesroll och tvingas följa de rådande normerna. Även användandet av sociala 

medier kan ses som en sysselsättning i en främre region, man är då en slags rollfigur och 

skriver för sin publik. De flesta av informanter har berättat att de endast använder sociala 

medier för privata syften. De är ett ställe där de vill vara privata och begränsar därför sina 

sidor så att endast deras vänner kan se allt. Enligt Goffman skulle detta ses som en bakre 

region. Där den agerande kan lägga ifrån sig sina repliker, vila från sin fasad samt kliva ur sin 

yrkesroll roll för en stund.52  

 

Trots detta framkommer det tydligt att informanterna ser sysselsättningen på sociala medier 

som en främre region. Då man är offentlig när man har ett medlemskap på dylika sidor. Det är 

en plats där de agerar och där de strävar efter att försöka balansera de olika rollerna som de 

måste ta hänsyn till. Det har genom denna undersökning framkommit att informanterna har 

skapat personliga tillvägagångssätt för att anpassa sig till de olika rollerna.  

De tillvägagångssätt som informanterna utformat kan ses som olika typer av 

anständighetsnormer. Enligt Goffman upprätthåller dessa normer individers goda uppförande 

 
51 Goffman, 2004 
52 Ibid 
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så länge de är medvetna om att de är iakttagna.53 Informanterna använder sig av detta då de 

medvetet väljer att inte publicera något för privat på sociala medier. De är mycket medvetna 

om vad de har för bilder och vad de skriver för kommentarer. Informanterna vill vara 

professionella och framställas på ett bra sätt så att de är goda förebilder. 

 

 

6.2 Självprestation 

Det är påtagligt att en stor del av hur man framställer sig på sociala medier handlar om vilka 

förväntningar informanterna tror att andra har på dem. Flera av lärarna i min studie förklarade 

att de förväntas vara professionella samt att de inte helt och hållet kan ta av sig ”lärarmasken” 

och vara helt privat. En del av läraryrket präglar även vardagen. Utifrån dessa förväntningar 

väljer de även att presentera sig på sociala medier. Detta förklarar Goffman med att det är 

viktigt att individen anpassar sitt framträdande efter rådande normer i olika situationer. 

Eftersom publiken förväntar sig att normer och manus följs, minsta felsägning i detta 

sammanhang kan ge konsekvenser som att bli avslöjad och blottad i sitt skådespel.54  

 

Att det finns en medvetenhet kring den eventuella rollkonflikten framkommer väldigt tydlig 

av informanterna. Rollen som yrkesverksam är inte alltid lätt att kombinera med rollen som 

privatperson, denna balansgång blir ännu svårare i och med användandet av sociala medier, i 

synnerhet när man väljer att vara vän med sina elever. Denna konflikt skulle Goffman 

förklara som att vi skiftar mellan olika masker beroende på hur vi upplever situationen.55 

Vilket innebär att vi väljer de drag hos oss själva som vi vill framhäva baserat på 

situationen.56 Trots att arbetsplatsen och sociala medier är främre regioner betyder inte de att 

man vill framhäva samma sidor hos sig själv i båda dessa regioner, vilket framkommer tydligt 

i resultatdelen.  

 

Tidigare forskning av Zhao.S, Grasmuck S och Martin J visar att möjligheten att begränsa sin 

profilsida ger en känsla av privat kontroll, de ger Facebook användare en möjlighet att 

presentera olika självbilder till olika personer på Internet.57 Detta är precis vad informanterna 

 
53 Ibid 
54 Engdahl, 2001 
55 Goffman, 2004 
56 Ibid 
57 Zhao, Grasmuck och Martin, 2008 
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har tagit fasta på. De är ute på sociala medier som offentliga personer så länge de har en 

möjlighet att få välja hur mycket de vill visa samt hur de framställs. DiMicco och Millen som 

har skrivit artikeln om självprestation skulle säga att informanterna tillhör den grupp som är 

mer oroliga kring exponeringen och därför väljer att begränsa informationen på sina 

profilsidor.58  Det framgår tydligt att informanterna är otroligt medvetna om hur de framställs 

och använder därför sociala medier, speciellt Facebook väldigt restriktivt. För att inte hamna i 

situationer där de riskerar att tappa respekt som lärare. 

 

6.3 Lärare gentemot elever 

Att vara restriktiv i användandet av sociala medier verkar vara självklarheter för 

informanterna. Det vore då orimligt att inte ifrågasätta varför vissa lärare gör valet att ge 

elever tillgång till profilen, när det samtidigt verkar krävas restriktivitet i framförandet. 

Sociala medier är enligt informanterna själva en plats där de är sina privata jag. Trots detta 

har de utformat tillvägagångssätt för att inte bli för privata, vilket är en mycket intressant 

motsättning som är värd att lyfta fram.  

 

Informanterna är inte särskilt eniga i vad det anser om att vara vän med elever på sociala 

medier. Anna är en av dem som inte tycker att de gynnar eleverna att ha dem som vänner på 

sociala medier. Hon menar att det skapas en förvirring hos eleverna, först är de vänner med 

läraren som privatperson och pratar på sociala medier, sedan visar läraren upp en annan sida, 

nämligen yrkesrollen när den ska sätta betyg och bedöma eleven. Goffman dramaturgiska 

teori hjälper oss att förstå denna konflikt bättre, han menar att under framträdandet framförs 

en viss aktivitet av en individ och inför en speciell publik som individen har inflytande över. I 

detta framträdande är det fasaden som visas upp. Denna innefattar utrustningen som individen 

medvetet eller omedvetet använder i sammanhanget.59   

Framträdandet kan jämföras med när en lärare har lektion för sina elever, då är han inne i 

yrkesrollen och en viss maktposition uppstår genast. Det Anna menar är att när man växlar 

mellan yrkesrollen och privatperson så skapas en viss förvirring hos eleverna. Detta menar 

hon inte alls gynnar barnen och man borde försöka undvika denna situation genom att inte 

vara vän med eleverna på sociala medier. Goffman menar att vi skiftar mellan olika masker 

 
58 DiMicco, MJ och Millen, 2007 
59 Goffman, 2004 
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beroende på situationen.60 Detta innebär att vi väljer vilka drag hos oss själva som vi vill 

framhäva från situation till situation.61 Det ligger i människan natur att kunna skifta masker, 

dock tillåts man inte göra detta framför publiken.62
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7. Diskussion  
I detta avslutande kapitel kommer jag kort redogöra för de resultat jag har kommit fram till. 

Detta för att skapa en förståelse för hur lärare faktiskt ser på sitt användande av sociala medier 

utifrån sin yrkesroll samt hur relationen mellan elev och lärare påverkas.  

Eftersom man har olika roller, som privatperson och som yrkesverksam är informanterna 

mycket återhållsamma i vad de publicerar på sociala medier, detta för att undvika en eventuell 

rollkonflikt. Det har blivit uppenbart att denna situation blir svårare i och med användandet av 

sociala medier. Förr har det inte varit lika svårt att skilja mellan det privata och offentliga, nu 

är det dock inte lika lätt när du vill vara både privat och offentlig på sociala medier. Generellt 

finns inget uttalat problem med offentligheten, trots detta har de skapat tillvägagångssätt för 

att undvika den. Detta är en väldigt tydlig motsättning eftersom informanterna skyddar sig 

själva med hjälp av dessa tillvägagångssätt.  

 

Återkommande i denna studie har varit lärares syn på att ha elever som vänner på sociala 

medier. Vi har tydligt sett att åsikterna skiljer sig en hel del. Vad som är rätt eller fel har jag 

inget svar på då båda sidorna hittills har lyckats hantera situationen väl. Jag tror att mycket 

handlar om att lyckas separera privatpersonen och yrkesrollen, så att det gynnar både elev och 

lärare, då tror jag man som lärare har hittat rätt taktik. Det tycks även vara denna taktik många 

av lärarna använder sig av, då de som har sina elever som vänner har begränsat profilsidorna. 

Sociala medier medför alltså både för- och nackdelar för lärarna. Nackdelar är att lärarna får 

svårare att vara privata samt att de är mer restriktiva i sitt användande på grund av pressen på 

att alltid vara bra förebilder. Trots dessa nackdelar ses sociala medier som ett positivt 

kommunikationsmedel. Det ses som en möjlighet att upprätthålla kontakter världen över, och 

genom olika tillvägagångssätt lyckas lärarna använda sociala medier utan att det leder till 

problem.  

 

7.1 Övriga reflektioner 

Efter att ha kommit fram till en slutsats så är jag inte särskilt förvånad över de ”problem” som 

informanterna ser med användandet av sociala medier. Det vore konstigt om lärare, som är 

pedagoger inte tänkte sig för innan de publicerade bilder och kommentarer på internet.  
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Vad det gäller urvalets betydelse för resultatet så tror jag att skolan kan ha påverkat resultatet. 

Råsunda Skola som jag besökte har inte någon policy för hur hanteringen av sociala medier 

bör skötas. Detta varierar säkerligen från skola till skola, på vissa arbetsplatser kanske sociala 

medier ses som något negativt och då hade resultatet definitivt sett annorlunda ut. Jag tror inte 

heller att medvetenheten hos informanterna hade varit lika stor om jag hade undersökt en 

annan yrkesgrupp än lärare. Det som är viktigt med denna studie är att se både för och 

nackdelar med sociala medier samt se hur detta kan eskalera i framtiden om vi inte är 

medvetna hur vi själva vill framställas. Det vore intressant att fortsätta forska kring detta 

ämne, man skulle kunna göra en studie utifrån elevers synvinkel. Hur upplever elever att 

sociala medier påverkar deras prestationer samt framställning i skolan? . 
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Bilaga 1 
 
Intervjumall 
 

Viktig information innan intervjun: 

Uppgifterna kommer att behandlas helt anonymt. De kommer att användas endast i min 

kandidatuppsats. Namnet på respondenten kommer inte att visas i uppsatsen. Jag kommer inte 

heller att redovisa specifika uppgifter om varje person, så man utifrån dessa kan avgöra vem du 

är. Syftet är att få material till min uppsats, för att sedan kunna analysera detta. Ni har rätt att 

dra er ur intervjuprocessen när som helst, då deltagandet är helt frivilligt.  

 

1. Vilka olika slags sociala medier använder du dig av och hur ofta?   

 

2. Hur ser du på sociala medier?  

• Hur ser man på användningen av sociala medier på din arbetsplats?  

• Hur ser användandet av sociala medier ut bland dina kollegor och chefer? 

• Är du ”vän” med dina kollegor och chefer på sociala medier? 

• Hur tror du dina kollegor ser på användandet av sociala medier?  

• Hur tror du din chef/dina chefer ser på användandet av sociala medier? 

• Finns det någon uttalad eller outtalad policy på din arbetsplats när det gäller 

sociala medier? Hur ser den ut i så fall? 

 

3. Anser du att din arbetsplats och yrkesroll påverkar hur du framställer dig på sociala 

medier? Hur i så fall?  

 

4. Finns det saker du väljer att inte publicera på din profil? 

 

5. Hur viktigt är det för dig att vara privat på sociala medier?  

• Om du väljer att vara privat, hur gör du det då? 

• Finns det någon/några du absolut inte vill ska se din profil? 

• Hur viktigt är det för dig att separera arbetsliv och privatliv? 
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6. Kan du se några konsekvenser som kan uppstå i och med användandet av sociala 

medier?  

• Har du stött på några problem i det du har publicerat på din profilsida?  

• Har du någon gång agerat på ett sätt som du sedan ångrat? I så fall hur?  

• Hur ser du på att vara offentlig, som du faktiskt är på sociala medier?  

• Vilken vits ser du med att använda sociala medier?  

 


