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Sammanfattning 

Vänskap inom det sociala nätverket Facebook innebär en ny form för vänskap där de 

traditionella kännetecknen som spontanitet och förtrolighet får mindre betydelse. När 

vänskaper får rätta sig efter en formell struktur får det konsekvenser för hur relationen ser ut. 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur Facebook-användare själva ser på 

vänskapsformen och att belysa detta ur ett maktperspektiv. Frågeställningarna besvaras med 

hjälp av en genomgång av relevant teori och forskning, kompletterat av empiriskt material i 

form av observationer och intervjuer. Resultaten analyseras utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Avsnittet ger svar på hur användarna själva uppfattar vänskap på Facebook. 

Studien visar på att användarna anpassar sitt beteende mer i sina relationer på Facebook än 

vad de gör annars. Umgänget på Facebook beskrivs som en bekantskap snarare än vänskap 

och medvetenheten om detta gör att tonen blir opersonlig. Interaktionen påverkas av sociala 

koder för vad som anses passande. De beteendemönster som urskiljs hos användarna visar på 

att de rättar sig efter vissa ideal som författarna försöker relatera till makt.  

Nyckelord 

Facebook, Vänskap, Ideal 
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Inledning 
 

Facebook svepte över Sverige 2007. Internetsidan innebär en ny form av socialt umgänge och 

på Facebook publiceras vardagsmänniskans liv på ett sätt det tidigare endast gjort för kända 

personer i samhället. Enligt en sammanställning av data från Facebook Ads och SCB finns ca 

3,5 miljoner användare i Sverige och för personer mellan 18 och 25 år är över 80 % 

registrerade användare (http://www.joinsimon.se/facebook-sverige-2010/). Vi konstaterar att 

detta innebär ökad insyn i individers liv och en medvetenhet i vänskapsrelationer som inte 

funnits tidigare.  

Vad innebär denna medvetenhet för användarna själva och hur hanteras öppenheten? Fokus 

för vår studie är att ta reda på hur människor tänker när de använder Facebook. I studien 

kommer användarnas egna uppfattningar om vänskap på Facebook att jämföras med relationer 

inom traditionell vänskap och relationer inom olika nivåer av organisationer. Facebook som 

socialt nätverk blir intressant eftersom det engagerar en så pass stor del av samhället att det 

omöjligen kan låta bli att påverka vårt sätt att umgås med vänner och bekanta.  

När vardagslivet visas upp på detta sätt tänker vi oss att skillnader blir tydligare, även 

skillnader relaterade till makt. I hur vi ser ut, vilka fritidsintressen vi har, vilka vänner och hur 

många vi har finns en god grund för jämförelse och identifikation för den enskilde. 

Tidigare studier med beteendevetenskaplig inriktning har gjorts på området och vi refererar 

till en som fastställer att användarnas Facebook-vänners utseende och sätt att kommunicera är 

viktiga för hur de själva uppfattas.  

Vi kommer att reflektera över vad en öppen och medveten vänskapsform kan tänkas få för 

effekter på samhällets klasskillnader. I Pierre Bourdieus Praktiskt Förnuft (1995)  använder 

han sig av det lilla, individens smak, för att förklara det stora - olika samhällsgruppers olika 

makt. Han utgår ifrån de som är sämre lottade och vi tolkar det som att han menar att 

möjligheten till att förbättra sin situation och få mer makt är just medvetenheten om vad som 

skiljer den rikes smak från den fattiges. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur vänskap på Facebook uppfattas av användarna 

själva. Vi vill fånga in hur användarna resonerar gällande sina vänskapsrelationer och hur de 
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presenterar sig i sin profil för att sedan tolka detta utifrån det antagandet Pierre Bourdieu gör 

om samhällets maktförhållanden. 

Våra huvudsakliga frågeställningar är: 

 Hur uppfattar aktiva användare Facebooks vänskapsform jämfört med vardagslivets? 

 Finns det ideal på Facebook som påverkar hur användarna väljer att presentera sig 

själva? 

 Kan idealen förstås utifrån maktförhållanden i samhället? 

Vi har valt att avgränsa studien på så sätt att vi endast intresserar oss för aktiva användare av 

Facebook. Dessa definieras som människor som använder sitt konto ofta och regelbundet samt 

har lagt upp bilder och information om sig själva i sin presentation. Ytterligare avgränsningar 

har gjorts gällande forskningsområdet. Vi har valt att fokusera på de aspekter av vänskap på 

Facebook som har sin utgångspunkt i den teori och tidigare forskning som vi valt ut. Andra 

intressanta aspekter kunde exempelvis ha varit att diskutera konsekvenserna för individers 

integritet när så många människor delar med sig utav sitt privatliv på Facebook. Detta dök 

upp i våra intervjuer men då det inte var en del av syftet har vi inte undersökt detta närmare.  
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Teori och tidigare forskning 
 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för vad som utmärker vänskap, nätverk och 

organisation. Facebook är en mötesplats där vänskapsrelationer är i fokus men som till 

skillnad från traditionell vänskap innehåller inslag av organisering. För att placera vänskap på 

Facebook i sitt sammanhang vill vi fastställa vad för slags relationer det är. Därför jämförs de 

med relationer inom nätverk och organisationer.  

 

Traditionell vänskap  

Inom den sociologiska forskningen har man traditionellt sett avgränsat sig till att studera de 

närmaste vänskapsrelationerna. Dessa relationer har krav på att uppfylla starka känslomässiga 

band, empati, ömsesidig sympati och förståelse. Allan (1979) betonar variationen i 

vänskapsrelationer även om den idealiserade bilden av nära vänner är den som oftast 

diskuteras. Med variation menar han att många relationer existerar utan de krav som 

människor ofta ställer på sina närmaste vänner, men att dessa ändå bör räknas som 

vänskapsrelationer. 

Allan (1979) beskriver den närmaste vänskapen som en personlig relation som inte är 

beroende av kontexten utan existerar mellan individer som upplever att de kan vara sig själva 

och väljer att umgås av fri vilja. Att vänner väljer att umgås av fri vilja innebär att de inte är 

beroende av organisationer eller institutioner, de formella ramarna som de står för kan bidra 

till att personer lär känna varandra men är inte avgörande. Det är inte givet att vänskap 

uppstår inom formella ramar och det som skiljer en vän från t.ex. en kollega är att den är unik 

och inte utbytbar. Vänskapen är inte formell vilket innebär att den inte inleds eller avslutas 

med några symboliska ritualer för detta.  

Med nära vänner ska man dessutom kunna slappna av och inte behöva göra sig till, det är den 

genuina personligheten som släpps fram till skillnad från den som kommer fram i mer 

formella sammanhang. Nära vänners relationer ska hålla i långa perioder och ska ha överlevt 

stora förändringar i individernas livsomständigheter. Det är vänskaper som har en stödjande 

funktion exempelvis i perioder av personlig kris.  
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I relationer till bekanta eller det som Allan (1989) kallar för mateship blir den sociala 

kontexten viktigare, relationens gränser fastställs utifrån det sammanhang man umgås i. 

Bekanta är utbytbara på ett sätt som nära vänner inte är och detta gör relationen skör. 

Ahrne och Sundberg (2006) definierar vänskap som en informell relation mellan människor 

som känner igen varandra, och gärna träffas och pratar lite om de råkar mötas och har tid. En 

sådan syn på vänskap kan innefatta allt från mycket nära vänner till bekanta.  

Processen inkluderar en inledning av vänskapen, att den upprätthålls och eventuellt avslutas. 

För att fånga in vänskap och vad den består av jämför författarna den med formella relationer 

som kräver överenskommelser och beslut, t.ex. en anställning eller medlemskap i en förening. 

Det görs en skillnad på vänskap och släktskap. Det sociala utrymmet för vänskap uppstår när 

släktskap, hierarki och territorium har räknats in. Den vanliga synen på vänskap som 

människor i allmänhet har är att den är fri och självvald. Men den kan också ses just som en 

institution för att denna syn på hur vänskap ska vara, är något som delas i samhället.  

För att vänskap ska uppstå och upprätthållas så kräver det en substans, dvs. en viss aktivitet 

som utgör fokus för vänskapen. En sådan aktivitet kan t.ex. vara att man läser samma 

gymnasieprogram eller är medlemmar i samma basketbollförening. Vänskap kan inte uppstå 

ur ingenting utan kräver alltså en gemensam fokus, vare sig man har sökt sig till det själv 

(fritidsaktivitet) eller hamnat i det oavsiktligt (t.ex. på grund av sin sysselsättning). 

Regelbundenheten som finns i att man t.ex. har en gemensam aktivitet är viktig för att behålla 

vänskapsrelationer (Ahrne och Sundberg, 2006). 

En princip för gränsdragning mellan vängrupper är homofili, dvs. att kontakter mellan 

människor med likartade egenskaper sker oftare än kontakter mellan människor med 

olikartade egenskaper. Vänskap mellan nära vänner är mer beroende av strukturella likheter 

för att överleva än vad vänskapen mellan bekanta är. Då relationen inte enbart vilar på en viss 

social kontext, ifrågasätts skillnader gällande social bakgrund i större utsträckning. Detta kan 

förklara varför nära vänskapsrelationer oftast uppstår mellan människor med stora likheter. 

Denna likhet är viktigast för följande faktorer: kön, ålder, etnicitet, religion och utbildning. 

Det vill säga att likheter gällande dessa egenskaper utgör principer för nätverksbildande. Detta 

får konsekvenser för hur individers åsikter formas eftersom vi tenderar att ventilera våra 

åsikter med dem som har liknande egenskaper som oss själva (Allan, 1989). 
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McPherson m.fl. (2001) menar att homofili gällande vårt beteende t.ex. att umgås med 

människor med liknande intressen härleds tillbaka till de grundläggande egenskaper som 

skapar homofili. Med andra ord söker vi oss i första hand inte till människor med liknande 

intressen utan det är istället pga. våra liknande egenskaper som vi hamnar i vänskapsnätverk 

där liknande intressen uppstår. En annan aspekt av homofili är att inom ett nätverk gäller att 

kontakter med likartade människor ökar sannolikheten för att nätverket ska bestå. Denna 

forskning visar att ju längre en individ är från nätverkets centrum desto troligare är det att de 

lämnar nätverket. Kontakter med människor som formellt och informellt befinner sig i 

centrum håller längre.  

Ahrne och Sundberg (2006) skriver att vänskap tar slut genom att den ”rinner ut i sanden” för 

att den förlorat sin substans. Om den gemensamma aktiviteten upphör, så upphör också 

vänskapsrelationen, men det är inte något man uttalar eller bekräftar som avslutat.  

Vänskap organiseras 

Vänskapsrelationer kan sägas utgöra delar av större nätverk. Ahrne och Brunsson (2010) 

beskriver nätverk som en existerande ordning som man inte behöver vara medveten om att 

man är del av. Ordningen mellan aktörer inom nätverk uppfattas alltså som självklar och inte 

som konstruerad trots att den är ett resultat av interaktion som skett över en längre tid. Ett 

nätverk innehåller informella relationsstrukturer som länkar sociala aktörer. Sociala aktörer 

kan vara individer, grupper eller organisationer. Normer reglerar relationerna inom nätverken. 

Nätverk är icke-hierarkiska och upprätthålls genom ömsesidighet, tillit och socialt kapital.  

Organisation å sin sida utmärks av tydligt medlemskap, hierarki, regler, övervakning och 

sanktioner. Dessa byggstenar är utmärkande för formella organisationer. En viktig 

konsekvens av detta är att organisationer är resultat av aktörers beslut och så uppfattas de 

även av medlemmarna själva. Reglerna som finns är uttalade och nedskrivna. I en 

organisation uppfattar medlemmarna ordningen som ett resultat av beslut, vilket får 

konsekvenser för hur den upprätthålls. Då blir det tydligare att organisering är ett försök att 

skapa en viss ordning. När detta är uttalat är det inte längre självklart utan ordningen är möjlig 

att ifrågasätta (Ahrne och Brunsson, 2010). 

Beslut förklarar även den rådande ordningen eftersom det blir lätt att förklara hur en hierarki 

uppstått genom att medvetna beslut lett till den rådande ordningen. Men detta betyder även att 

ordningen är mer skör inom organisationer. Handlingar och beslut kopplas till speciella 
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beslutsfattare vars legitimitet kan ifrågasättas. Ordningens legitimitet hör samman med de 

beslut som beslutsfattarna har tagit. Skörheten ligger i att individer vill fatta egna beslut. I 

formella organisationer är det tydligt vem som bär ansvaret, både lagligt och moraliskt. 

Organisering utanför organisationer koncentrerar också ansvaret, skillnaden till nätverk är att 

ansvaret inte är koncentrerat där. Det gör det väldigt oklart vem eller vilka som är ytterst 

ansvariga (a.a.). 

Det formella medlemskapet är utmärkande för organisationer. Men för nätverk gäller att när 

man vet vilka medlemmarna är, så upphör det att vara ett äkta nätverk. Utmärkande för ett 

äkta nätverk är alltså att det finns en oklarhet i vilka som är medlemmar i det. När vissa 

organisatoriska beståndsdelar saknas och endast några få existerar samtidigt, är det inte en 

formell organisation. Ahrne och Brunsson (2010) föreslår att man ska förstå detta som en 

partiell organisationsform där vissa av organisatoriska element existerar men inte alla. Detta 

menar de har konsekvenser på så sätt att om vissa element saknas så blir det svårare för 

beslutsfattare att upprätthålla den önskade ordningen. Omvänt menar de också att om vissa 

organisatoriska element introduceras i ett nätverk så förändras nätverkets karaktär. 

Exempelvis kan det som på Facebook finnas medlemskap men saknas en uttalad hierarki med 

beslutsfattare. Öppet medlemskap leder till att man blir medveten om ordningen man är del 

av. Med andra ord blir man medveten om att man är med i ett nätverk, och även vilka andra 

som ingår i nätverket. Samtidigt som det är otydligt vilka beslutsfattare som finns, är man 

ändå medveten om det faktum att man är del av en viss ordning (Ahrne och Brunsson, 2010). 

Det finns grundläggande normer för beteende på Facebook t.ex. att man inte får vara hotfull 

eller på något sätt störa någon annan användare. Men normerna som styr beteendet är inga 

strikta regler eftersom de är informella och inte är nedskrivna. De är alltså inte tvingande som 

de formella regler som finns inom kompletta organisationer. Därför menar vi att Facebook 

kan beskrivas som en partiell organisation eftersom det öppna medlemskapet medför att det 

inte är ett rent nätverk, samtidigt som det saknar andra viktiga element som bör finnas i en 

komplett organisation. Vidare tänker vi oss att ordningen på Facebook speglar en 

samhällsordning och att beteendemönstren på Facebook kan kopplas till ideal grundande på 

samhällets maktförhållanden.  

Hur intryck formas på Facebook 

En stor del av Facebook är att det fungerar som ett sätt för människor att presentera sig själva 

utifrån hur de vill uppfattas. Presentationen består bl.a. av att visa upp bilder, lista sina 
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intressen, meriter etc. Användarna väljer dessutom vilka som ska synas på den egna 

profilsidan, genom att skicka ut och acceptera vänförfrågningar.  

I en experimentell studie (Walther m.fl., 2008) som har undersökt hur intryck skapas på 

Facebook menar författarna att värderingen av en Facebook-profil är relaterad till hur 

användarens beteende uppfattas även utanför Facebook. Individen väljer själv hur hon eller 

han vill presentera sig men intrycket som förmedlas är även beroende av vad ens vänner har 

valt att lägga upp för bilder och vad de skriver i kommentarer som hamnar på den egna 

profilsidan. Med fokus på vännernas utseende menar författarna att bedömningen av hur 

attraktiv en viss användare är, påverkas av hur attraktiva dennes vänner är. Deras resultat 

stödjer antagandet att ju bättre utseende en profilägares vänner har desto mer socialt attraktiv 

uppfattas han eller hon vara. Ett mått för utseende togs fram för undersökningen genom att 

foton som värderats av en fokusgrupp sedan använts i studien som exempel på sämre, neutralt 

och bättre utseende för män respektive kvinnor.  

Walther m.fl. (2008) har även undersökt hur vänners kommentarer på en profilsida påverkar 

hur personen uppfattas. Resultaten visar att positiva kommentarer från vänner får positiva 

konsekvenser för hur profilanvändarens sociala attraktivitet, kompetensnivå och trovärdighet 

uppfattas. Omvänt gäller för negativa kommentarer men med ett svagare samband. I 

experimentet utfördes fokusgruppintervjuer där deltagarna fick värdera vilka slags 

kommentarer som uppfattades negativt eller positivt. Exempelvis visade det sig att 

kommentarer som reflekterade extravagant eller moraliskt tvivelaktigt beteende värderades 

negativt.  

Studien visar att man värderas utifrån sin presentation och att man dessutom inte bara bedöms 

utifrån den egna presentationen på sin Facebook-profil, utan även utifrån de vänner man har. 

Dels utifrån vännernas utseende, men även utifrån deras kommentarer som speglar 

profilanvändarens uppfattade beteende (Walther m.fl., 2008). Med tanke på detta är det vår 

uppfattning att interaktionen på Facebook inte är fri från samhällsstrukturen i övrigt. 

Resultaten från denna studie visar på att den enskilde individen är oförmögen att helt på egen 

hand positionera sig i förhållande till andra. För att trovärdigheten i hur en användare väljer 

att presentera sig själv till viss del beror på hur andra uttrycker sig om den personen.  

Betydelsen av Facebook i samhället 
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Att se på Facebook som en partiell organisation innebär att vissa organiserande delar finns 

men inte alla. En uttalad hierarkisk ordning finns inte men då det finns över 3,5 miljoner 

användare i Sverige är det rimligt att anta att Facebook reflekterar den ordning som finns i 

samhället i övrigt. För att förstå hur samhällets ordning återspeglas i Facebook vill vi använda 

oss av Pierre Bourdieus begrepp doxa (1995) och hur sociala situationer alltid är konstruerade 

trots att vi inte är medvetna om det. Följande citat belyser hur makten koncentreras hos en 

privilegierad grupp.  

Doxa är en särskild ståndpunkt, de dominerandes ståndpunkt, som framställs och genomdrivs 

som en allmängiltig ståndpunkt; det är den ståndpunkt som intas av dem som dominerar 

genom att dominera staten och som befäst sin ståndpunkt som allmängiltig genom att skapa 

staten. (Bourdieu, 1995: 109).  

De dominerade utgörs av de med sämre förutsättningar i samhället och de dominerande av de 

med bättre förutsättningar. Bourdieu menar att normen för en viss social situation är 

konstruerad av de som vunnit makten genom tidigare konflikter mellan privilegierade och 

utmanare från andra sociala klasser, som vunnits av de tidigare. Han menar att t.o.m. de 

närmaste relationerna vi har är en konstruktion med syfte att behålla maktskillnader mellan 

grupper. I våra relationer uttrycker vi sociala positioner genom våra aktiviteter och tillgångar, 

vilket medför att vi jämför det vi har och gör med andra individer. Dessa markörer gör att vi 

kan uppfatta oss själva i relation till andra och acceptera vår plats i maktstrukturen. Sociala 

positioner uttrycker inte några inneboende egenskaper som individer eller grupper av 

individer har, utan istället utgör de ett sätt att skapa åtskillnad.  

Poängen hos Bourdieu (a.a.) är att skapandet och återskapandet av maktstrukturen sker genom 

handlingar som individen inte utför i detta syfte. Han betonar att själva konstruktionen inte 

medvetandegörs utan istället styr individen på en omedveten nivå. Den sociala ordningen 

upprätthålls genom principer för att se och göra skillnad mellan samhällsgrupper. Han menar 

att allt ifrån materiella ägodelar till fritidsintressen utmärker vilken grupp man tillhör och att 

preferenserna kan kopplas till hur mycket inflytande grupperna har i samhället. Dessa tankar 

blir relevanta för oss då Facebook till stor del bygger på att användarna offentliggör just detta. 

Facebook skulle i enlighet med Bourdieus tankar kring skolväsendet, familjen och 

rättsväsendet kunna tänkas medverka till att upprätthålla och återskapa skillnader emellan 

olika grupper. På Facebook visar användare upp bilder, intressen och vänner. Ägodelar och 

upplevelser, den egna livsstilen, görs tillgängligt för andra att ta del av. Värderingen av det 
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som visas upp kan förstås utifrån ideal satta av de med bättre förutsättningar. På grund av 

detta kan idealen bättre och lättare uppnås av dem med dessa privilegier. Studien av vänners 

inflytande visade att det ger hög status att uppfattas som socialt attraktiv. Vad som gör en 

användare socialt attraktiv är en aspekt av ett ideal vi vill undersöka genom att intervjua 

användare om hur de väljer att presentera sig själva. 

Utifrån detta perspektiv kan Facebook betraktas som ett konstruerat socialt rum där villkoren 

för hur hög status uppnås är satta av de med bättre förutsättningar i samhället. Sett till 

Facebook som en partiell organisation medför detta att det blir tydligare för individer med 

sämre förutsättningar vilka dessa villkor är och bli medvetna om dem. Med ökad medvetenhet 

om vad hög social status innebär, det vill säga vilka ideal som råder, blir det lättare att 

påverka sin egen position. Utifrån Bourdieu borde de med bättre förutsättningar, som lever i 

det sammanhang där normerna skapas, vara de som bäst kan använda Facebook på ett sätt 

som gynnar dem. Konkret sagt kan de avgöra vad som medför hög status och visa upp 

aktiviteter och tillgångar som övriga eftersträvar.  

I en partiell organisation som Facebook, där ordningen inte är självklar medför ett öppet 

medlemskap att människor blir mer medvetna om de nätverk de är medlemmar i och vilka 

nätverk andra är medlemmar i. Det blir lättare för individer att inse att ordningen man är en 

del av är en produkt av beslut, vilket medför att man kan fatta andra beslut som kan förändra 

ordningen. En annan konsekvens av att individer blir medvetna om vilka som ingår i deras 

nätverk är att gränserna för nätverket blir tydliga (Ahrne och Brunsson, 2010). Gränserna för 

vänskapsgrupper blir kända på Facebook och när man kan leta sig vidare till sina vänners 

vänner blir det tydligt vilken grupp man tillhör. Det kan få betydelse för vänskapens karaktär 

och vilka man beslutar sig för att bli vän med.  

Vi ser kopplingar mellan principen om homofili och Bourdieus maktdiskussion, på så sätt att 

homofili förklarar hur olika grupper bildas. En aspekt av diskussionen om att det finns 

skillnader mellan grupper (t.ex. gällande makt) är att gruppsammansättningar bygger på 

likheter (McPherson m.fl., 2001).   
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Metod 
I denna studie har vi använt oss av både observation och intervjuer. Syftet med 

observationerna var att bättre förstå hur olika personer använder Facebook och vi fokuserade 

speciellt på hur de formade presentationen av sig själva. Detta gjorde vi genom att titta på 

deras bilder, kommentarer, antal vänner och intressen. Observationerna utfördes vid ett och 

samma tillfälle. De var det första vi gjorde efter att vi läst in oss på teori och skrivit 

forskningsfrågor. På så sätt hjälpte dessa oss att få en bättre förståelse för vårt ämne. 

Observationerna gav oss en del av underlaget till att utforma intervjufrågorna på så sätt att de 

utgjorde en förstudie inför huvudstudien som var intervjuerna (Aspers, 2007). 

Syftet med intervjuerna var att förstå hur individerna själva resonerar om sitt användande av 

Facebook. Vi ville dels förstå hur de faktiskt använder sajten. Detta genom att ställa frågor om 

vad för sorts bilder, kommentarer etc. som de tycker är passande och inte. Vi ställde även 

frågor om deras personliga erfarenheter av att använda Facebook. Exempelvis bad vi dem ge 

oss konkreta exempel på olika beteenden som de tyckte var passande och inte. De blev 

tillfrågade om hur de förhöll sig till sina vänner och hur de valde ut vilka som fick vara deras 

vänner på sajten. Dessutom var vi intresserade av att få en helhetsbild av deras syn på 

Facebook, genom att ställa frågor om vilka allmänna tankar och åsikter som de har om det.  

Vi använde oss av en intervjuguide med konkreta frågor. Men under själva intervjuerna 

använde vi dessa frågor förhållandevis fritt och ställde nya frågor utifrån hur konversationen 

med intervjupersonen gick. Intervjuerna utfördes under fyra separata tillfällen. Detta 

medförde att vi hade möjligheten att utveckla frågorna efterhand och lägga till ett par som vi 

tyckte var viktiga för våra syften. 

Teori och tidigare studier har format vårt syfte och våra övergripande frågeställningar i 

studien. Utifrån syfte och frågeställningar utformades därefter intervjufrågorna. Resultaten 

från de empiriska observationerna var viktiga komplement för formuleringen av 

intervjufrågor eftersom de gav oss en idé om hur vi kunde konkretisera frågorna utifrån våra 

intresseområden. I kodningen och analysen har vi främst uppmärksammat mönster som 

återkommer i de empiriska resultaten, utan att dessa mönster måste utgå ifrån på förhand 

valda teoretiska begrepp. Därför anser vi att tillvägagångssättet i studien har varit både 

deduktivt och induktivt. Det övergripande syftet har dock inte varit att generera ny teori 

(Aspers, 2007).  
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Undersökningsdeltagare   

Inledningsvis började vi med att observera fem slumpmässigt valda öppna profilsidor för att 

få en uppfattning om hur användare presenterar sig själva på Facebook. Dessa profiler var på 

tre män och två kvinnor i skilda åldrar. 

Urvalet gick till på så sätt att vi utgick ifrån ett existerande Facebook - konto som är ett 

personligt konto för en av oss. Detta för att kunna få tillgång till andra användares profilsidor. 

Eftersom vi inte ville använda profiler som tillhörde nära vänner till oss själva så utgick vi till 

en början ifrån att observera mera avlägset bekanta. Då en av oss i varje fall inte alls kände 

den personen så gick det bra att skriva ned vilka intryck denne fick av profilen utan att färgas 

av förhandsinformation om personen. Två av de observerade profilerna var på personer som 

ingen av oss kände innan. Dessa letade vi oss fram till genom vänners vänner till det konto 

som vi använde oss utav. Det innebar att vi båda kunde observera dessa profiler utan 

förkunskaper om de individerna. Nackdelen var att vi inte fick tillgång till hela deras profiler 

och alltså var begränsade till den information som ägaren av profilen hade tillåtit personer 

utanför deras vänskapskrets att få ta del av. Det fanns då inte lika mycket att observera på 

deras sidor som på de andras. 

Därefter gjorde vi ett antal intervjuer och vi valde intervjupersonerna utifrån ett kriterieurval 

med kravet att de skulle vara aktiva Facebook–användare. Med aktiva menar vi användare 

som har bilder på sin profilsida, skriver kommentarer och har listat intressen för andra att ta 

del av. Det var också ett bekvämlighetsurval på så sätt att vi hittat våra intervjupersoner i vår 

omgivning, på arbetet och via bekanta. Med tanke på att syftet med intervjuerna var att förstå 

hur de resonerar om sitt användande av Facebook så ansåg vi att det inte var ett problem att vi 

var bekanta med dem. Detta eftersom vi inte var Facebook-vänner med dem, utan kände dem i 

andra sammanhang. Vi ansåg alltså att vi hade tillräcklig distans till dem för att kunna 

intervjua dem i denna studie. Intervjudeltagarna var inte samma personer som vi utförde 

observationerna på. Totalt utfördes fyra intervjuer där en av deltagarna var kvinna och resten 

var män. Samtliga intervjupersoner var studenter mellan 20 och 25 år gamla. Det var inte en 

avsiktlig avgränsning men innebär att de reslutat vi fått kan tänkas gälla speciellt för denna 

åldersgrupp. Tidslängden för de enskilda intervjuerna varierade mellan 30-45 minuter.  

Datainsamling 
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För att förstärka vikten av våra resultat har vi som tidigare nämnts samlat in data på flera sätt. 

Utöver att vi utgått ifrån teori som belyser problemområdet har vår datainsamling inkluderat 

observationer och intervjuer. Detta har vi gjort för att kunna utgå ifrån fler perspektiv när vi 

tolkar materialet och på så sätt säkrare kunna uttala oss om våra resultat.  

Under observationerna förde vi anteckningar över det vi uppmärksammade. Till en början 

letade vi brett efter hur användarna presenterade sig själva och upptäckte efter ett par tre 

profiler att vissa inslag var återkommande. I de sista två observationerna fokuserade vi mer på 

dessa återkommande inslag och försökte hitta likheter och skillnader mellan dessa. Under 

tiden vi observerade förde vi löpande diskussioner om våra egna föreställningars betydelse för 

vad vi uppmärksammade. För att undvika att observationerna skulle färgas för mycket av våra 

åsikter fokuserade vi på vad som faktiskt syntes på en bild eller i en kommentar och skrev ned 

det. 

Intervjuerna inleddes alla med en kort genomgång av uppsatsens syfte och information till 

intervjupersonerna. Informationen innehöll forskningsetiska hållpunkter som att de fick 

godkänna att intervjuerna spelades in på band, att materialet kommer att vara anonymt, att de 

när som helst fick ställa frågor till oss eller avbryta intervjun samt information om att 

uppsatsen kommer att publiceras och finnas tillgänglig att läsa igenom i januari 2011. 

Tre av intervjuerna genomfördes på avskilda platser och en på ett café, det senare var inte att 

föredra då det förekom en del störningar som gjorde att intervjupersonen fick fokusera mer på 

att prata tydligt. Intervjumaterialet gick dock att använda. 

Analys  

Samtliga intervjuers bandupptagning har transkriberats med syftet att återge citaten så nära 

dess ursprungliga form som möjligt. När intervjupersonerna har haft ett visst sätt att uttrycka 

sig på så är det detta som har skrivits ned. Detta gör materialet mer tillförlitligt för att läsaren 

får möjlighet att ta ställning till vad som faktiskt har sagts. Däremot har vi anonymiserat 

materialet på så sätt att vi bytt ut specifika uppgifter som riskerar att avslöja 

intervjupersonernas identitet.  

I kodningsarbetet och i skrivandet av denna metoddel har vi tagit hjälp av Patrik Aspers 

Etnografiska metoder (2007). Den gav oss vägledning till utförandet av kodningen och 

förtydligade för oss vilken slags analysmetod som använts så att vi kunde redogöra för detta. 

Kodningen har gått till så att vi börjat med att läsa igenom materialet i sin helhet för att få en 
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uppfattning om dess bredd och hur det står sig i förhållande till våra forskningsfrågor. Teman 

har sedan skapats utifrån de huvudområden som besvarar frågeställningarna. Dessa teman har 

sedan definierats med hjälp av underkoder som främst skapats utifrån datamaterialet. På så 

sätt har vi använt både teori och empiri i kodningen. Analysen består i att vi utifrån dessa 

teman har presenterat relevanta resultat under rubriker baserade på de tidigare valda koderna . 

Anledningen till att vi valde att utgå ifrån frågeställningarna när vi skapade teman är för att vi 

ansåg att det blev lättare att fokusera på det datamaterial som var viktigast för oss, och även 

för att det underlättade att behålla den struktur som beskrivs i studiens syfte. 
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Resultat och analys 
 

Presentation av Facebook 

Facebook är en nätbaserad gemenskap som grundades år 2004 av Mark Zuckerberg, en 

amerikansk student vid Harvard. Användare kan skapa sin egen profil, lägga till vänner och 

skicka personliga meddelanden till varandra. Sedan 2007 äger Microsoft 1,6 % av aktierna i 

företaget för hela 240 miljoner US dollar, vilket ger en uppfattning om värdet och storleken 

på företaget. (NE, 2010). Det finns ett flertal funktioner på Facebook, vi har valt att inte 

observera de oändligt många applikationer som finns utan istället fokusera på funktionerna för 

att skapa profilsidan, skaffa vänner och de som ger insyn i vad som sker på vännernas sidor. 

Den egna profilen skapas på så sätt att användarna publicerar bilder, dels en bild som syns 

med namnet alla gånger du gör något på Facebook, det är profilbilden. Utöver det finns 

möjligheten att skapa album med flera bilder. Det går att registrera namn till bilderna du 

lägger upp genom att välja antingen dig själv eller dina vänners profiler. Då publiceras bilden 

på vännernas profilsida med, detta kallas att ”tagga”. Användarna ombeds att lista sin 

information gällande kön, civilstatus, ålder, sysselsättning och fritidsintressen. På profilsidan 

finns en funktion som kallas ”väggen” där användarna kan skriva egna kommentarer, där 

också alla publikationer av bilder och de kommentarer som görs på andras konton syns. 

Användarna kan kommentera sin ”status” som då syns tillsammans med namnet och 

profilbilden.  

Väggen och statusfältet är öppna för andra att kommentera, de kan även ”gilla” kommentarer 

eller bilder som läggs upp genom en knapptryckning. Det syns då på profilsidan vem som 

gillat vad och när detta skedde. Användarna kan också gilla grupper av olika slag och på så 

sätt ”bli medlemmar” i dem. På den egna informationssidan syns det sedan vilken musik eller 

vilka politiska grupper som användaren tycker om. Vid inloggning på Facebook möts 

användarna av en sida som kallas ”news feed” där ens vänners senaste uppdateringar syns, där 

kan man ta del av nya bilder, vilka som blivit vän med vem och kommentarer mm. 

Det finns möjlighet att göra restriktioner gällande vem som får se vad och hur mycket av den 

egna profilsidan som syns för andra. Det är valfritt om användarnas namn skall synas för 

andra än de registrerade vännerna men de flesta går att söka på. Allt som läggs upp ägs av 

Facebook inc. 
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Observerade profiler 

Vi observerade fem olika profiler på Facebook. Nedan följer en kort beskrivning av dessa 

profiler, där personerna av forskningsetiska skäl har fått vara anonyma.  

Den första profilen tillhörde en ung kvinna i 20-årsåldern som vi har valt att kalla för Sari. 

Hon hade lite över 500 vänner. Hon hade lagt upp många bilder där de flesta var 

semesterbilder på henne tillsammans med en grupp av andra människor. Vi tittade på vad hon 

hade skrivit i sin senaste statusuppdatering och på hennes vänners kommentarer på det. Vi 

tittade även på vilken information som hon hade valt att lista om sig själv. Vi såg exempelvis 

att hon hade skrivit upp några band som hon tycker om att lyssna på och gått med i några 

grupper.  

Nästa profil tillhörde en man i 30-årsåldern som vi kallar för Marko. Han hade över 600 

vänner. Hans profilbild visade inte hans ansikte utan den var på en surfare i mitten av en stor 

våg. Dessutom fanns där en logga som tillhörde ett idrottslag. Hans övriga bilder följde 

samma tema dvs. det var mest strandbilder eller bilder på honom och andra som surfade. På 

hans vägg såg vi att han hade lagt upp videoklipp på sig själv när han gjorde olika aktiviteter 

t.ex. hoppade fallskärm. Bland intressen hade han listat lite kortfattad information inom de 

flesta områden dvs. musik, filmer etc. Grupperna bestod mest av skämtsamma politiska 

ställningstaganden och stöd för olika idrottslag.  

Den tredje profilen vi observerade var en sådan som vi endast hade begränsad tillgång till. Vi 

kunde se hans profilbild där man såg hans ansikte. Han var en ung man i tonåren som av oss 

fick namnet Alan. Han hade 490 vänner. Han hade listat vilken skola han gick på och även 

listat namnen på sina föräldrar och syskon. De bilder vi såg var mest glada semesterbilder. De 

intressen han hade valt att lista var bl.a. vilka tv program och aktiviteter som han tyckte om. 

Den fjärde profilen tillhörde en man som fick heta Sebastian. Han hade också ca 490 vänner 

och var i övre 20-årsåldern. Hans profil stod ut i våra observationer på så sätt att han hade en 

allvarlig profilbild som man kunde se att han hade tagit själv. Hans andra bilder var också 

mest på honom själv i inomhusmiljö, ett barn som antagligen var hans son fanns med på några 

bilder. Här hade vi också begränsad tillgång till hans konto vilket innebar att vi inte kunde se 

hans kommentarer. Han hade inte listat någon information om sig själv utöver att han var 

man. De intressen han listat var lite inom de flesta kategorier dvs. musikintressen, tv-program 
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etc. Grupperna var antingen humoristiska politiska ställningstaganden eller handlade om 

idrottslag. 

Den sista profilen tillhörde en kvinna i 40-årsåldern som vi kallade för Carolina. Hon hade 

minst antal vänner, 125 stycken. Det första vi uppmärksammade på hennes sida var en 

kommentar i fältet där man kan beskriva sig själv där det stod: I feel good. Hon hade lagt upp 

väldigt många bilder men dessa stod ut på så sätt att hon hade många ansiktsbilder på sig själv 

som såg likadana ut. Hon hade flera bilder från sin vardag t.ex. familjebilder och bilder på 

sina husdjur. Hon har skrivit mycket information om sig själv och listat väldigt mycket under 

varje intresseområde som man kan skriva om. Hon har alltså listat väldigt många olika sorters 

intressen, inte bara ett fåtal som de andra profilerna som vi har observerat. Hon har 

exempelvis skrivit upp humoristiska citat. Hon har även listat sina utbildningsmeriter och sitt 

yrke. Det som var intressant med denna profil var att den inte gav ett ensidigt positivt intryck. 

Exempelvis så fanns där en ledsen gubbe i en av hennes statusuppdateringar och hon hade 

skrivit att hon var sjuk vid ett tillfälle.  

Vänskapsrelationerna 

I våra observationer uppmärksammade vi att samtliga användare hade över 100 vänner och de 

flesta hade runt 500. Detta att nätverket är väldigt stort är en tydlig skillnad mellan vänskap på 

Facebook och traditionell vänskap. I intervjuerna bad vi intervjupersonerna förklara varför de 

använder Facebook. Återkommande i svaren är att man anser att det är lättare att hålla 

kontakten med fler personer oftare än vad man annars skulle ha möjlighet till.  

Det är lätt att få tag på folk på Facebook. Man kan ha bra kontakt med många som man 

annars inte har kontakt med. Man har hittat många vänner som man inte haft kontakt med på 

flera år och det är kul. Även om man inte pratar med dem varje dag så är det ändå kul att ha 

den möjligheten att om det skulle va’ nånting så kan man alltid höra av sig och det blir 

mycket lättare. (Intervju 2) 

Facebook innebär en mer regelbunden, kontinuerlig kontakt med folk som man kanske inte 

annars har kontakt med. (Intervju 4) 

Under observationerna märkte vi att användarna har stora nätverk men att de har mer kontakt 

med vissa. Det var personer som återkom i bilder och som oftare skrev kommentarer på 

användarnas sidor. Intervjuerna visade att de större nätverken innebär att samtliga av våra 

intervjupersoner gör en uppdelning mellan vänner och bekanta. Vänner beskrivs som de som 
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står en nära och som man har kontakt med oberoende av Facebook. Med bekanta menas allt 

från gamla vänner som man träffar mera sällan till personer man bara träffat på någon gång.  

Genom Facebook har jag väl bara människor jag känner på något vis och vissa känner man 

riktigt bra, de är nära vänner. Men vissa kanske bara är skolkamrater så det är stor skillnad 

på dem. (Intervju 1) 

… det är ju alltifrån mina absolut bästa vänner, jag har ju de jag träffar ibland, polares 

polare som jag har träffat på fest.  Jag har ju i jobbet och bekantas bekanta. (Intervju 3) 

… dem som man har i sin bakgrund som det finns en viss nostalgi över. Folk som man växt 

upp med och gick i skolan med. Sen så är det dem som jag har träffat när man vart ute och 

rest. Och så liksom lagt till några som man inte kan träffa på något annat sätt. Sen är det väl 

såna som man använder Facebook för att till exempel göra upp om när man ska ses eller 

snacka om plugget. Det är väl liksom dem ungefär grupperingarna som finns. (Intervju 4) 

Hur man väljer att lägga till och acceptera vänner beror på vilken inställning man har till 

vänskap på Facebook. När vi ställde frågan om hur de avgör vilka som ska vara deras vänner 

på Facebook svarade våra intervjupersoner på olika sätt, de flesta ansåg sig behöva ha någon 

slags relation till sina Facebook-vänner. De accepterade inte vänförfrågningar från personer 

de inte kände till, att vara Facebook-användare räckte inte som anledning. Den användare som 

avvek accepterade vänförfrågningar från personer han inte kände till och förklarade detta med 

att hans yrkesroll gör honom till en offentlig person. 

Jag lägger till någon som jag känner och någon som jag har träffat. 

Fråga: Ok, räcker det om du har träffat den bara en gång eller? 

Svar: Ja, om jag har träffat den personen en gång men vet att det kommer vara någon jag 

kommer träffa på flera gånger och längre fram. (Intervju 1) 

Vi frågade även hur de avgör vilkas vänförfrågan som de ska acceptera eller inte.  

Det är samma kriterier som för att lägga till någon, om jag vet att det är en person jag 

kommer ha kontakt med långvarigt eller är någon jag kommer träffa på rätt så ofta.  (Intervju 

1) 

Om jag känner personen eller känner någon som känner den eller om jag har haft någon 

kontakt med den personen. Nu återigen det här med kinesisk, det finns jättemånga studenter 
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som addar bara för att man har ett kinesiskt namn så här någon Wang Lin (skratt) jag vet inte 

ens vem det är! Då ignorerar man tror jag, det gör jag. Man vill ha sina närmaste men ändå 

har man ju lite vänners vänner, men jag tror att det räcker där.” (Intervju 2) 

Vi ställde även frågan om de själva har tagit bort vänner från sina kontakter och hur de 

resonerar då. 

Ja. Folk som jag aldrig har pratat med liksom och som aldrig pratar med mig. Det behöver 

inte vara att jag är arg utan det är bara att vi är inte vänner...på något plan. (Intervju 4) 

Undantaget var en av våra intervjupersoner som använde sin profil på Facebook både privat 

och i jobbet. Att han är ett undantag såg vi också genom våra observationer, där väldigt få 

hade valt att lista sin sysselsättning trots att det finns med som ett alternativ i presentationen. 

För vår intervjuperson medförde detta att han var mindre restriktiv till att acceptera vänner. 

Jag tackar ju aldrig nej till en vänförfrågan på Facebook, det är ju annorlunda. 

Fråga: Hur kommer det sig? 

Svar: Det känns mest kutym att göra det. Jag har många på Facebook som jag inte ens har 

träffat men som känner folk jag känner. Men jag brukar själv aldrig lägga till folk som jag 

aldrig har träffat eller ens umgås med. Men det är väldigt många som lägger till mig för att vi 

har gemensamma vänner. Det känns som en social kutym att tacka ja för att annars så känns 

det så ohyfsat liksom. Jag har den känslan i alla fall att man gör så. (Intervju 3) 

Sättet man umgås på Facebook beskrivs som att man håller sig uppdaterad om händelser i 

andras liv. På de observerade kontona handlade detta mestadels om att visa bilder, dela med 

sig av videoklipp, skriva kommentarer. 

Ofta när man ska dra ihop hemmafester eller dra ihop någon utekväll är det så lätt att bara 

dra ihop ett Facebook-event. Dels är det vardagligt socialt prat men också andra saker. 

Events, fester. (Intervju 3)  

Facebook är ett enkelt sätt att se vad som händer i andras liv... Att dela upplevelser. (Intervju 

4) 

En anpassad vänskap 
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En aspekt av vänskap på Facebook är att umgänget är tillgängligt för alla ens vänner att ta del 

av, detta kan bli problematiskt då man har fler än sina närmaste vänner på Facebook. 

Observationerna visade överlag på en tydlig medvetenhet gällande vad som visades upp och 

vilka kommentarer som syntes på användarnas konton.  

I våra observationer noterade vi att Sari gav ett ensidigt positivt intryck och att detta gällde 

alltifrån bilderna som hon hade valt att lägga upp men också i diskussionerna som hon förde 

på “väggen”. Även vännerna och deras kommentarer bidrog till att forma detta intryck 

eftersom vi inte hittade några negativa uttalanden. Diskussionerna som fördes var 

skämtsamma och relativt korta meningsutbyten om någonting specifikt, t.ex. om något som 

profilägaren hade skrivit i sin status. Det fanns inga personliga diskussioner om henne och 

hennes liv eller tankar och åsikter. Detta gav oss ett väldigt positivt intryck men vi upplevde 

också att vi endast fick se en sida av hennes personlighet.  

Markos profil gav ett liknande intryck. Som tidigare nämnts så hade även han mest sådana 

bilder som visade honom i sociala situationer som fokuserade kring en aktivitet såsom 

surfing. Dessutom handlade kommentarerna på hans vägg också mest om detta. Han hade lagt 

upp flera videoklipp på sig själv där han hoppade fallskärm och dylikt. Diskussionerna med 

hans vänner var oftast kortfattade kommentarer om dessa upplevelser som han hade delat med 

sig av.  Det fanns alltså en viss distans i både Saris och Markos profiler på så sätt att det inte 

fanns så mycket av deras egna tankar och åsikter där. De visade upp sina intressen och 

händelser som de varit med om men det fanns inga egna reflektioner kring dessa saker. De 

utbyten som de hade med vänner var istället av mer kortfattad och allmän karaktär, ofta i en 

munter och skämtsam ton. Båda dessa profiler var sådana som vi hade full tillgång till och 

båda hade ett väldigt stort kontaktnät på Facebook med över 500 vänner.  

När frågan ställdes till våra intervjupersoner uppgav samtliga att de anpassar informationen 

om sig själva för att andra kan se den. 

… alla kan ju se det på Facebook så det är dumt att lägga upp något som blir fel. (Intervju 1) 

… man får ju tänka på att det är ett väldigt stort nätverk, att arbetsgivare och kollegor 

kommer kunna se det. (Intervju 1)  

Jag har ingenting som jag tycker är jätteprivat på min Facebook-sida för jag vet att det är så 

många som ser det. Bilder sprids och allt möjligt... Däremot om man har en lite mer privat 
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inställning till vilka man släpper in som vänner, då kan man lägga upp mer riktigt privata 

saker på sin sida. Men jag släpper in alla och har inte så mycket privat. (Intervju 3) 

Jag har polare som lägger upp bilder på mig och som taggar mig och sen så avtaggar jag 

mig själv på bilder som jag inte vill vara med på och som annars syns på min sida. (Intervju 

3) 

Men… ja, det tror jag nog för annars så har man ju inte såhär konstiga eller viktiga grejer att 

säga till någon över Facebook. Med någon som man är nära då håller man sig säkert till den 

fysiska kontakten. Man ses hellre än att man tar det över Facebook, om det är något viktigt. 

(Intervju 2) 

En anledning till varför användarna anpassar informationen är att man kan få just den 

negativa återkoppling som vi inte hittade på de observerade kontona. En av 

intervjupersonerna beskriver konsekvenserna för en vän som inte anpassat informationen: 

Men jag har till exempel en kompis som lägger upp om allt och då kan man ju få 

kommentarer och så... 

Fråga: Hur menar du då? 

Svar: Ja men lägger man upp allt så kan man ju få positiva kommentarer och negativa 

kommentarer på det och om han får negativa kommentarer då blir han arg. Och det är ju det, 

lägger man upp alltför personliga saker kommer det ju leda till att någon kommenterar fel 

och då kommer den personen att ta illa upp. 

Fråga: Ok och det är något som är självklart för dig att det är så, att man tar hänsyn till det? 

Svar: Ja (Intervju 1) 

Intervjupersonerna anpassar sig också för att kontakterna på Facebook även inkluderar 

bekanta och personer man har olika sorters relation till. Nedan pratar en intervjuperson om de 

restriktionsmöjligheter som finns om man inte vill att alla ens Facebook-vänner ska ha 

tillgång till samma information.  

… det skulle kanske vara nån släkting exempelvis i Kina som också har Facebook som man är 

kompis med, som man vet är en skvallerbytta, tyvärr. Eller man har också pappas kompis, 

några har Facebook. Innan hade jag gjort så att man lät vissa människor se vissa saker. Man 

kan ju välja vem som ska få se vilka album och så vidare. Det hade jag förut när jag hade lite 
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fler album men nu har jag tagit bort alla album och låter alla se allting och sållat lite bland 

det som är taggat. För det känns lite falskt… (Intervju 2) 

Men om frågan var vad skillnaden är på Facebook och offline, eller IRL, in real life eller vad 

man ska kalla det så tycker jag att det... För mig så är jag mer privat, jag kan tillåta mig själv 

att vara mer privat. För om man är hemma hos någon och sitter och fikar eller umgås liksom, 

så vet man ju att de man pratar med och de man drar stories med. Ja folk berättar det vidare 

men det är ändå, spridningen på nätet är en helt annan. Man har inte kontroll över det. Om 

man säger någonting privat till någon i verkliga livet så kan man ju be dem, alltså det är 

förtroende liksom, så kan man ju lita på att det är förtroende. Men man kan inte lägga upp 

något i förtroende på Facebook.(Intervju 3) 

Tydligt är också att användarna är medvetna om en anonym åskådare. De utrycker detta på 

olika sätt, t.ex. genom att nämna samhällsbevakning och arbetsgivare men också människor 

som helt enkelt är ute efter att göra andra illa. De utrycker alla en oro inför risken att dessa 

anonyma åskådare ska få tag på information och även om de inte uttrycker att detta direkt 

påverkar deras sätt att uttrycka sig på Facebook, borde vetskapen i sig påverka de val de gör. 

… jag googlade en kompis namn på Facebook. Då kom hans profilbild upp på Google och det 

visste han ju inte ens om. Typ sådana grejer att vi har så lite kunskap om vad vi egentligen 

gör. Jag är också lite nojig att vi är ju bevakade i det här samhället som vi lever i. Bara att 

många kan utnyttja det…ta bilder, ta information. Så att det är ändå lite risky. (Intervju 2) 

På Facebook finns det ju sätt att begränsa åtkomsten till sin egen profil, så det finns ju sätt att 

skydda sin integritet men det verkar inte finnas någon marknad för det. Som jag sa tidigare så 

lägger jag till alla som vänförfrågar mig bara vi har en gemensam vän och då ser man ju alla 

mina intressen och så. Jag stör mig faktiskt inte på det, men jag stör mig på när staten får 

signalspana på min datakommunikation, det stör mig enormt. Det kanske är lite inkonsekvent, 

ja det är fler med mig som stör sig men man godkänner ändå ganska frivilligt, omfattande 

övervakning av ens personliga liv på Facebook. Lite inkonsekvent, men jag tycker att det är 

intressant och jag gör ju det. (Intervju 3) 

Jag kan nog säga att det värsta som jag har sett på Facebook är ett helt nytt begrepp men 

Face-rape:a. Då var det några som hackat sig in på, eller jag vet inte hackat, men fått tag på 

lösenordet och tagit sig in på någon persons konto som dem kände. Lagt upp sexbilder på den 

personen och gjort allting offentligt och skickade ut länken till alla medlemmarna. 
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Fråga: Vad tänker du om att den möjligheten finns? 

Svar: Det är ju inte så bra men framförallt så är det ju det här med att det finns inget skydd 

mot att bara kopiera en bild och lägga upp den någon annanstans. Så även om profilen blev 

blockerad och bilderna tagits bort så var det liksom redan i etern… det var redan ute på 

internet.(Intervju 4) 

Tabubelagda beteenden 

Observationerna visade att information konsekvent utelämnades och vi fick känslan av att 

vissa bilder, kommentarer osv. inte hör hemma på Facebook. Vi såg exempelvis väldigt få 

negativa statusuppdateringar, med undantag av ett fåtal som mest kretsade kring att personen 

var sjuk. Vi såg väldigt få personliga meningsutbyten mellan de observerade Facebook-

användarna och deras vänner. Kommentarerna och diskussionerna på väggen var mest i 

skämtsamma ordalag och alltså inte särskilt personliga eller informationsrika. De skrev t.ex. 

inte om sina känslor eller delade med sig av reflektioner kring sina upplevelser.  

Det som vi observerade på Facebook var alltså mestadels ganska generella, positiva 

kommentarer och bilder som visade på gemenskap och andra attraktiva sociala sammanhang.  

Endast Carolina uttryckte sig både positivt och negativt om vad som hände i hennes liv. Det 

var den profil som vi uppfattade som mest verklighetstrogen. De negativa kommentarer som 

hittades på andras profiler var framförallt av skämtsam karaktär. När vi ställde frågor om 

vilka situationer eller beteenden som intervjupersonen ansåg opassande att visa upp på 

Facebook så var det vissa saker som återkom i svaren som vi fick.  

Onykterhet 

Bilder på fyllan, någon som kanske visar sig helt packad, någon som skriver lite vad den 

personen tycker och tänker. Det finns vissa saker som man borde hålla för sig själv. Det kan 

jag tycka. Då sitter man och skäms för den personen. (Intervju 1) 

… men jag går alltid igenom bilderna för att kolla om det skulle vara något. Om jag gör bort 

mig någon gång och det fångas på bild skulle jag nog avtagga mig själv från det. Men det har 

inte hänt än så länge, men såhär pinsamma saker där man gör bort sig skulle jag vilja ta 

kontakt med den personen och se till att de tar bort den bilden. 

Fråga: Kan du ge ett exempel på något som du tycker är att göra bort sig? 
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Svar: Ja, om jag hamnar dyngrak, avklädd på en parkbänk. Ja (skratt) det behöver inte vara 

så extremt men åt det hållet, om man gör bort sig på fyllan. (Intervju 3) 

Pinsamma situationer 

Ja, det var en bild. Jag sminkade mig och jag hade en tröja på mig men jag hade bara trosor 

och inga byxor. Hon tänkte ju inte på det, hon lade upp bilden men jag har ju inga byxor på 

bilden! Men egentligen är det ju samma sak om man går och badar, då har man ju nästan 

ingenting på sig heller men... 

Fråga: Vad tror du skillnaden blir då? Varför reagerar du på att hon lade upp den bilden? 

Svar: Man vill inte vara byxlös (skratt) på någon bild. Återigen det här att man måste tänka 

på vem som ska se de här bilderna. Tyvärr man, eller jag i alla fall, tänker väldigt mycket på 

vem som ser det och mest för vad de ska tycka. För jag tänker på mina föräldrar, att de inte 

ska behöva höra nånting som de inte vill. Och varför ska jag ha en bild där alla kan se att jag 

är utan byxor? Någonstans måste det finnas en privat... (Intervju 2) 

Uppmärksamhetssökande 

För jag kan ofta stöta på jargong: ja men gud vad mycket de håller på, på Facebook eller gud 

vad mycket de håller på och gullar bara för att de är nykära eller deras festbilder. Kom igen 

liksom. 

Fråga: Vadå, som att det blir lite pinsamt då eller? 

Svar: Nja eller mer såhär, det är jättekul att du är däckad varje fredag men vi behöver inte se 

bilder av det varje lördag. Och det kan jag känna absolut, att det kan vara en något dissande 

jargong emot de som delar med sig ”för mycket” på Facebook. (Intervju 3) 

Profilpresentation 

Även om det inte finns några nedskrivna, gemensamma regler för beteendet på Facebook så är 

våra intervjupersoner överrens om att det finns normer att rätta sig efter. Några mönster som 

vi ser är att man visar upp sociala tillfällen som fester, semestrar och vardagliga 

fritidsintressen. De flesta av profilerna som vi observerade hade lagt upp bilder av detta slag. 

Sari och Markos bilder var mest slående i det avseendet eftersom båda enbart hade just 

semesterbilder, festbilder och bilder på aktiviteter av olika slag. På många av deras bilder var 

det fler än bara de själva som fanns med och det var oftast olika grupper av människor som 
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var med på de olika bilderna. Även Alan hade mest bilder på familjesemestrar av olika slag 

t.ex. strandbilder och bilder från en skidsemester. Sebastian och Carolina hade dock andra 

sorters bilder. De gruppbilder som de hade var mest på dem och deras familjemedlemmar i 

vardagliga situationer. I våra intervjuer framkom det också att det mest var positiva bilder på 

sociala tillfällen eller fritidsaktiviteter som visades upp. 

Ja, först och främst är det bilder man kan dela med sig till andra som inte har möjlighet att 

träffa en. Det kan vara familjebilder eller kanske någon rolig händelse, men mer än så blir 

det väl inte. Någon specifik situation eller något event. (Intervju 1) 

Senaste har nog varit när jag har vart ute och rest någonstans. Så är det egentligen bara 

resbilder som jag lägger upp. (Intervju 4) 

Fråga: Din profilbild, hur ser den ut? 

Svar: Det är en headshot på mig, på mitt ansikte....jag har plattat hår. Det är en bild från 

London. Mitt ansikte syns bara på bilden. Plattat hår och så ser man inte så mycket mer 

förutom att jag har lätt smink.  

Fråga: Är du glad eller ledsen? 

Svar: Glad. Ledsen! (skratt) Såhär emo…nej, jag är jätteglad. Jag är glad, tänderna syns inte 

men jag ler (litet skratt). (Intervju 2) 

Fråga: så vilken bild skulle du vilja att andra får av dig, vilken bild tycker du är utmärkande 

för dig? 

Svar: Glad och positiv, det är viktigt. (Intervju 1) 

Trots att Facebook används i sociala syften att hålla kontakten och vara uppdaterad i 

människors livshändelser så är ändå den interaktion som sker där allmänt hållen dvs. lite 

distanserad och opersonlig. När vi ställde frågor om hur de kommunicerar på Facebook så 

uttryckte våra intervjupersoner att de oftast gör det på ett lättsamt och roligt sätt.  

Det är lite det man snackar om. Om helgen, vad man har gjort i helgen. Ska vi ta en fika? 

(Intervju 3) 

Ganska korta, avslappnade kommentarer. Det beror ju helt på vad det är för klipp, vad för 

bilder, vad för typ av status eller om man haft någonting som man refererar till. 
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Fråga: Så om du kanske har någon åsikt om någonting så skriver du dit något eller? 

Svar: Inte om det skulle vara en väldigt allvarlig åsikt utan jag tror att det mest är ganska 

ytligt det man skriver. 

Fråga: Varför skulle du inte skriva en allvarlig åsikt? 

Svar: Jag tar helt enkelt inte Facebook på allvar. (Intervju 4) 

Ett sätt att få reda på mer om vilka åsikter profilägarna hade i olika frågor var genom 

grupperna som de valt att gå med i. Detta var som ett indirekt sätt att få reda på deras åsikter, 

utan att personen själv skrev något mera utförligt om det. Däremot var de många gånger 

uttryckta på oseriösa sätt. Exempel på några grupper som de hade gått med i var t.ex. 

Sverigedemokraterna i riksdagen - nej tack, Vi vill inte betala för att använda Facebook och 

Kan det här kärnkraftverket få fler fans än Maria Wetterstrand?  

Vem som helst kan starta en grupp på Facebook och man behöver inte vara aktiv medlem utan 

det räcker med en knapptryckning så visas gruppen på ens profil. Att gå med i grupper är 

alltså ytterligare ett sätt att forma sitt intryck på Facebook. Det finns olika sorters grupper, 

vissa kan vara riktiga organisationer såsom t.ex. Amnesty International som är etablerade i 

verkligheten. Men även i dessa fall så kan man gå med i en grupp för exempelvis Amnesty 

International på Facebook utan att vara medlem eller donator i verkligheten. Grupper används 

alltså kanske främst som allmänna ställningstaganden och i en av våra intervjuer var det en 

person som nämnde detta i ett sammanhang där vi frågade om vad denne hade för allmänna 

åsikter om Facebooks roll i samhället: 

...det är ett medel där man kan sprida saker. För företag pratar man om att ett av de bästa 

sätten att marknadsföra sig är via word of mouth. Här har du ju en extremt snabb word of 

mouth förmedling att använda... Sen verkar det som att varenda knäppskalle som råkar starta 

en grupp i rätt ögonblick får en miljard människors uppmärksamhet och kan kalla sig för c-

kändisar efter ett tag och va’ lyckade för att dom startat en grupp på Facebook. Man kan 

starta en grupp på Facebook mot rasism och bli en förebild i samhället. Sen kan man undra 

vad de har presterat egentligen men syns man och hörs man så... (Intervju 4) 

I observationerna uppmärksammade vi framförallt en användare som mer verklighetstrogen 

än de andra som uteslutande visade upp just fester, semestrar och spännande aktiviteter. 

Carolinas sida upplevdes inte lika formad, hon listade en mängd intressen av olika slag och 
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hade både seriösa och oseriösa inlägg. Även hennes bilder stack ut från de andras på så sätt att 

hon hade ett tiotal ansiktsbilder som såg likadana ut och flera bilder på sin katt och sambo. 

Det som gör att vi upplever hennes sida som mindre anpassad är att hennes sida utgör en 

kontrast till de andras eftersom den inte bara visade upp en eller ett par representativa bilder 

från de sociala situationer vi tidigare nämnt.  

I flera av våra intervjuer nämner personerna exempel på beteenden som de själva inte skulle 

ägna sig åt men som de har märkt att andra gör. Vi ställde frågan till en av intervjupersonerna 

om han tyckte att det fanns något ideal på Facebook som folk försöker sträva emot. 

Ja, det är ju samma ideal som i världen i övrigt. Man ska vara vacker och lycklig. Dessutom 

är det extremt selektivt i vad som ändå läggs upp där. Vissa är ju sådana som gråter ut på 

Facebook men det allra mesta är ju saker som händer som folk vill dela med sig av. Att få 

glädje. Och det är bra saker som händer, alltså göra någonting kul. (Intervju 4) 
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Diskussion 
Våra resultat visar att Facebook-användare gör en skillnad mellan sina närmaste vänner och 

bekanta, att interaktionerna anpassas till de bekanta eftersom informationen är tillgänglig för 

samtliga personer med tillgång till användarnas konton. I våra intervjuer användes inte 

restriktionerna för att reglera vilken information som var synlig för vem utan istället utgick 

användarna ifrån att de var bevakade även av dem som inte alltid ville dem väl. Trots att 

användarna överlag uppgav att de behövde ha en relation i det verkliga livet för att bli vänner 

på Facebook så var förtroendet inte tillräckligt starkt för att de helt skulle kunna slappna av 

och vara sig själva. Vi har uppmärksammat anpassningar efter sociala koder som för våra 

intervjupersoner inte skilde sig mycket åt. Dessa sociala koder kan tänkas ha sitt ursprung i 

ideal som vi egentligen inte har möjlighet att uttala oss om. Vi har kunnat ta fasta på den 

positiva, lättsamma sociala användaren som den socialt attraktiva. Vi tänker oss att det socialt 

attraktiva idealet speglar samhällsidealet men att detta också kan skilja sig åt för olika 

samhällsgrupper. 

Hur uppfattar aktiva användare vänskapsformen 

på Facebook jämfört med vardagslivets? 

Allan (1989) skriver om vänskap och mateship. Våra resultat visar att det är bekantskaper 

snarare än vänskaper användarna har på Facebook. Våra resultat visar att användarna är 

medvetna om hur de beter sig, efter som de har vänner i varierande relationer som alla kan 

iaktta varandra. Därför anpassas användandet till de som inte står en närmast. I Allens (1979) 

beskrivning av nära vänskaper ställs bland annat krav på starka känslomässiga band, 

ömsesidig sympati och förståelse. Användarna ställer snarare motsatta krav på sina Facebook-

vänner där det privata och personliga förväntas hållas utanför. Interaktionen kretsar kring 

sociala event, vilka bilder och kommentarer som de visar upp. Att relationerna är beroende av 

sociala kontexter för att de ska hållas levande är ytterligare ett argument för att det handlar om 

bekantskap utifrån våra teoretiska definitioner.  

I våra resultat säger flera av intervjupersonerna att det inte finns något förtroende på 

Facebook och att det därför inte passar sig att skriva någonting privat där. De menar att om de 

har någonting privat att säga så passar det sig bättre när man träffas i det verkliga livet. 

Skillnaden ligger i att råka befinna sig bland bekanta eller att välja att umgås med vänner. På 

Facebook är man inte säker på vem man interagerar med hela tiden, vilket gör att det mesta 
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man pratar om på Facebook är mest småprat. Användarna pratar om hur de uttrycker sig på 

”väggen” och hur det är offentligt trots att det är riktat till en person, andra användare 

uppmanas att kommentera eller ”gilla” det som skrivs. Vad som uttrycks där är begränsat och 

liknades i våra resultat vid det småprat som kan hållas i t.ex. fikarum på skolor eller 

arbetsplatser. 

Vi anser att principer för homofili gäller som i verkliga livet då användarna uppger att de har 

samma umgängeskrets bara att den är större. De användare vi intervjuat blir vänner med 

personer de anser sig ha en relation till. Facebook fungerar alltså inte som ett nätverkande på 

så sätt att man tar kontakt med en person endast för att de har ett Facebook-konto, det behöver 

finnas en anknytning även om denna anknytning inte behöver vara stark. Våra resultat visar 

att delade åsikter om vad som bör visas upp på Facebook är viktigt. Användarna pratar om 

värderingar gällande den personliga integriteten och att ens vänner bör anpassa sig till 

uppfattningen om att det privata och personliga ska hållas utanför Facebook. Vi förstår det 

som att de vänner användarna ”umgås” med på Facebook, de som lägger upp bilder och 

skriver kommentarer, oftast följer de sociala koder som våra användare uttrycker men att det 

också finns de som inte gör det. Vi tänker oss att de sociala koderna kan skilja sig åt och att 

det finns en större ömsesidig förståelse för vad som är accepterat när den sociala bakgrunden 

är den samma.  

McPherson m.fl. (2001) skriver hur åsikter formas och att det inte är pga. att man har en viss 

åsikt som man umgås med vissa personer utan att man pga. likheter i den sociala bakgrund, 

hamnar i sammanhang där åsikter ofta delas. Vi har inte undersökt fältet tillräckligt för att 

uttala oss om sociala koder som kanske kan vara mer tillåtande men uppmärksammade i 

observationerna att det fanns olika sätt att uttrycka sig som säkert kan förstås utifrån hur olika 

sociala grupper interagerar på olika sätt. Vårt urval består av unga studenter, som även om de 

inte känner varandra delar vissa uppfattningar om vilka konsekvenser ett öppet och mer 

personligt förhållningssätt kan innebära. 

Vi upplever det som att en del av användarnas syfte med att kommunicera är att forma ett 

visst intryck. De bilder, kommentarer, intressen och grupper som man visar upp på in 

profilsida hjälper till att forma detta intryck. Det handlar inte så mycket om ömsesidig dialog 

utan mycket av det som sker i umgänget på Facebook handlar om att visa upp den man vill 

vara. I observationerna såg vi att det var väldigt korta meddelanden, av skämtsam karaktär, 

som kretsar kring händelse eller statusuppdateringar. Detta bekräftades senare av våra 
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intervjupersoner som var överens om att tonen på Facebook inte ska vara för personlig, utan 

istället positiv och lättsam. Aktiviteter som visas upp är de som användarna själva upplever 

som attraktiva. En slutsats som vi drar är att konsekvensen av att vänskap organiseras på 

Facebook är att relationen blir mindre innehållsrik. Kvantitet gällande att ha många vänner 

och mycket att visa upp blir mer viktigt än att relationerna är av hög kvalitet med förtroende 

och intimitet. 

I en komplett organisation styr formella regler beteendet (Ahrne och Brunsson, 2010), vilket 

kan begränsa men också innebära en viss trygghet för den enskilde individen. Våra resultat 

visar på en osäkerhet, kanske rent av rädsla beträffande vem som kan ta del av informationen 

som utbyts och att den informationen kan missbrukas på olika sätt. Dels upplever sig 

användarna övervakade av en okänd åskådare, som t.ex. staten eller företag med oklara 

intressen. Men också av de personer man har valt att inkludera som vänner på Facebook. Det 

blir viktigt att inte göra sig sårbar för att det kan innebära att man uppfattas negativt. I 

intervjuerna nämndes andra användare som var för personliga och inte kontrollerade bilder 

och kommentarer tillräckligt mycket. De uppfattades t.ex. som uppmärksamhetssökande av 

någon och våra intervjupersoner tog tydligt avstånd från deras beteende. 

Vi förstår det som att ett sätt att reglera beteendet inom en partiell organisation kan vara att 

skapa sociala koder för beteende. Detta existerar i nätverk och vänskaper med men då 

informationen som utbyts på Facebook alltid är nedskriven blir de sociala koderna tydligare 

där. Eftersom beteendet på Facebook är öppet och tillgängligt blir det lättare att se vilka 

beteenden som är accepterade av de flesta och jämföra dem med sådana som avviker. Det vill 

säga att om man har många vänner på Facebook så har man tillgång till många olika 

människors konton och kan se deras information och interaktion med andra. På så sätt kan 

man bli mer medveten om hur olika sorters information kan uppfattas av andra. Detta kan i sin 

tur påverka vad man väljer att visa upp på den egna presentationen. Även diskussioner om 

andras diskussioner på Facebook kan bidra till att forma den egna åsikten om vad som passar 

och inte passar där. I en av våra intervjuer så nämndes det t.ex. att det fanns en viss 

nedlåtande jargong om sådana som väljer att visa upp för mycket. En sådan jargong kan 

delvis förklara den personens attityd till sitt Facebook - användande som något som inte ska 

vara för personligt och allmänt hållet. Våra intervjupersoner verkar finna en trygghet i att 

förhålla sig till en social kod där alltför personliga åsikter och handlingar sparas till vänskapen 

utanför Facebook. 
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I den sociala kod som våra intervjupersoner beskriver är det inte uppskattat att visa upp 

användarnas okontrollerade sidor. Trots att användarna inte använder Facebook i 

arbetsrelaterade syften kan vi se genom deras uttalanden att de ändå anpassar sig efter det 

faktum att information också kan användas för att bedöma ens person och ens lämplighet i 

fråga om arbete. De beteenden som våra intervjupersoner anser kan uppfattas som pinsamma, 

t.ex. att vara onykter, vill de helst censurera eftersom de är medvetna om att en anonym massa 

kan se det. På Facebook kan ens privata person bli bedömd i efterhand, t.ex. att en chef eller 

kollega sitter nykter och ser på personens bilder från en utekväll till skillnad från att ha stött 

på personen i fråga när de varit i samma tillstånd. 

Även pinsamma situationer som att ha för lite kläder på sig på en bild nämndes som exempel 

på att en Facebook-vän gått emot det accepterade beteendet och publicerat något som inte 

borde finnas tillgängligt för någon annan. Vi uppfattar det som om användarna kontrollerar att 

deras sociala koder efterföljs genom sanktioner som att tala om för en vän att de har lagt upp 

något opassande eller ta bort sitt namn från t.ex. en bild så att den inte syns på den egna 

profilsidan. Man kan jämföra detta med kompletta organisationer på så sätt att där är det 

enklare att vara konsekvent när det finns en tydlig hierarki med beslutsfattare som har rätt att 

se till att reglerna efterföljs och att reglerna är nedskrivna gör det tydligare att se vad som 

faktiskt gäller (Ahrne och Brunsson, 2010). 

Ahrne och Sundberg (2006) menar att vänskaper kan anses avslutade när substansen i 

relationen upphör. Våra observationer visade på att flertalet användare hade så många som 

500 vänner eller fler. Det går att ta bort vänner på Facebook men med hänsyn till de stora 

antal vänner som de observerade kontona har drar vi slutsatsen att det inte bara är personer 

man har levande relationer till som behålls. När man blir vänner på Facebook ingår man en 

formell överenskommelse, det tas ett beslut om att acceptera eller lägga till en annan 

användare som vän.  

Våra resultat visar dels på att användarnas vängrupper hålls stora men också att hälften av 

våra intervjupersoner valt att säga upp vänskaper på Facebook. Detta motiverades med att 

relationen endast bestod av att synas på varandras Facebook sidor eller att man hade 

förtroende för personen i fråga. Gemensamma aktiviteter saknades helt och användarna 

ifrågasatte bekantskapens äkthet. Som Ahrne och Brunsson (2010) skriver, finns det en 

skörhet i att beslutsfattandet tydliggörs. Sett till Facebook som en potentiell partiell 
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organisation kan bekantskaper bli mer ifrågasatta just för att det är tydligt att ett beslut om att 

vara bekanta har tagits. 

Finns det ideal på Facebook som påverkar hur 

användarna väljer att presentera sig själva? 

Vi tycker oss se att de observerade och intervjuade användarna rättar sig efter ideal när de 

agerar på Facebook. De mönster vi har sett gällande hur användarna presenterar sig själva är 

framförallt dessa att ge ett positivt och lättsamt intryck men att detta samtidigt ska vara 

kontrollerat. Att vara socialt attraktiv är relativt men det vi observerat är att t.ex. bilder som 

läggs upp är från sociala positiva tillfällen. Användarna har friheten att lägga upp alla möjliga 

motiv så länge de inte är kränkande för någon annan. Det är viktigt att visa upp att man är en 

social och utåtriktad person som mår bra av att delta i gemensamma aktiviteter med vänner, 

och även det att man har vänner utanför Facebook.  

För våra intervjupersoner var vissa sociala aktiviteter bra att visa upp och andra mindre bra. 

Resebilder var självklara inslag men att finnas med i bilder från helgens krogrunda var inte 

lika uppskattat. I det rätta sättet att bete sig ingår också att följa de sociala koderna vi tidigare 

nämnt. Walther m.fl. (2008) visade på vikten av ens Facebook-vänner för den egna 

presentationen, deras utseende och sättet de kommenterar på bidrar till att forma uttrycket för 

användarna. Det kan jämföras med den förväntan våra intervjupersoner har på att vännerna 

ska följa samma sociala koder som de själva. 

Kan idealen förstås utifrån maktförhållanden i 

samhället? 

För att operationalisera Bourdieus teori (1995) om hur vi i vardagen uttrycker olika 

maktpositioner i samhället har vi försökt beskriva vilka ideal som råder. Resultaten har inte 

gett oss tillräckligt med material för att kunna uttala oss om skillnader mellan de med mer och 

de med mindre resurser i samhället. Vårt urval är relativt snävt där endast studenter mellan 20 

och 25 år deltagit. I observationerna kunde vi se skillnader i typen av aktiviteter och tänker 

oss att dessa ger uttryck för makt åtminstone gällande ekonomiska resurser. 

Den ökade medvetenheten som den här formen för vänskap medför kan göra det lättare för de 

enskilda användarna att veta vilka ideal som gäller och anpassa sig efter det. När man blir mer 

medveten om vilka beteenden som betraktas positivt och negativt blir man mer medveten om 
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sin egen situation och får därmed större valmöjligheter att göra något åt det. Möjligheten i 

Facebook, blir sett ur denna synvinkel att människor möts och på så sätt utvecklas. 

En risk med den här typen av öppen bekantskap kan däremot vara att de ideal som redan 

existerar i samhället förstärks genom att man blir medveten om vad andra har. På så sätt kan 

Facebook fungera som just den begränsande faktor som Bourdieu pratar om när han 

konstaterar att den underlägsne medborgaren förblir passiv för att ett liv med mer resurser inte 

ligger i hans föreställningar om sitt eget liv. När man blir medveten om vad andra har så blir 

man också mer medveten om var man själv passar in. Det kan t.ex. vara begränsande att se 

andras semesterbilder om man själv inte befinner sig i en position där man har råd att göra 

liknande upplevelser. 

En kommentar ifrån våra intervjupersoner handlade om hur man på Facebook alltid strävar 

efter samma ideal som i samhället i övrigt – att vara rik, vacker och lycklig. Den 

experimentella studie vi har tagit del av visar att just utseende och att framstå som positiv 

ingår i begreppet socialt attraktiv. 

Förslag på fortsatt forskning  

Vi har velat placera in Facebook i ett större samhällsperspektiv genom att fråga oss hur 

maktskillnader mellan grupper kan återspeglas där. Detta är ett rätt unikt perspektiv på detta 

fenomen. Däremot har det varit svårt för oss att diskutera detta på det sätt vi utgav oss för att 

vilja göra eftersom det kräver mer tid, större variation i bakgrunden hos studiedeltagarna och 

mer djupgående intervjuer med dem för att kunna få till en mer givande diskussion. Men vi 

tänker oss att detta kan vara grunden för ytterligare studier med liknande fokus. Kommande 

studier på området kunde jämföra olika socioekonomiska samhällsgrupper för att försöka 

uttala sig om skillnader i hur olika klasser i samhället använder Facebook och vilka ideal de 

rättar sig efter. Finns klassamhället överhuvudtaget på Facebook? Detta är intressant och 

kunde ge mer tyngd åt diskussioner om olika användares olika maktresurser. 
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