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     Sammanfattning 

Facebookanvändandet ökar i alla åldrar i Sverige. 2010 var hälften 

av alla svenskar med i ett eller flera sociala nätverk (Findal, 2010). 

Användarna skickar meddelanden, skriver statusuppdateringar, 

laddar upp bilder, planerar evenemang och chattar med sina 

Facebookvänner som ofta består av en blandning av familj, släkt, 

vänner och ytligt bekanta. Med tanke på blandningen av 

Facebookvänner uppstår frågan om hur de sociala relationerna ser 

ut och fungerar på Facebook. Skiljer de sig från fysiska sociala 

relationer och i sådant fall på vilka sätt? Tidigare forskning i ämnet 

visar att på Facebook kommunicerar vi ofta med personer som vi är 

ytligt bekanta med. Fem högaktiva Facebook användare har 

intervjuats inför denna studie. Resultatet av studien visar att 

informanterna bland annat använder Facebook till att chatta, skriva 

och skicka meddelanden och att skriva statusuppdateringar. De 

kommunicerar ofta med personer som de har svaga band med eller 

inte har möjlighet att träffa ofta fysiskt. Facebookvännerna är en 

blandning av nära vänner, bekanta och familj och släkt. Denna 

blandning av vänner leder till att informanterna är restriktiva med 

vad de skriver och vilka bilder de väljer att ladda upp på Facebook. 

Samtidigt så upplever informanterna att det kan vara lättare att 

kommunicera på Facebook än i den fysiska verkligheten, genom att 

informanterna ges möjlighet att vara mer eftertänksamma där än i 

den fysiska verkligheten.  Kommunikationen på Facebook är inte 

tidsbunden och interaktionen mellan informanterna sker inte alltid 

vid samma tidpunkt. Studien visar att deras användande av 

Facebook inte minskar deras fysiska sociala relationer utan i vissa 

fall kan öka dessa. Informanterna i studien upplever Facebook som 

användarvänligt och anser att layouten och upplägget är lätta att 

förstå. 
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1. Inledning 
 

Sociala nätverkssiter är ett växande fenomen och de spelar en stor roll i användarnas 

internetanvändning  ( Findal, 2010). Vad som händer med våra sociala liv i nätverksamhället 

är att vi bygger upp gemenskaper på internet, precis som i våra fysiska sociala liv.  En del 

menar att vårt sociala liv förändras av detta (Castells, 2010) medan andra menar att det inte 

gör det (Slouka, 1996). Denna studie vill undersöka detta närmare med speciellt fokus på vad 

som karaktäriserar Facebook som socialt rum samt vad som utmärker sociala relationer på 

denna sajt enligt en grupp högaktiva kvinnliga användare i åldern 25- 40 år. Min 

metodologiska ansats kommer att utgå från fenomenologin, som innebär att studera ett 

fenomen eller koncept som delas av flera individer.  

Jag har intervjuat fem aktiva Facebook användare om deras upplevelser av Facebook som 

socialt rum, samt genomfört en litteraturstudie av Castells (2000), Granovetter (1973), samt 

Putnam (1995). Därutöver så har jag läst tidigare publicerad forskning om Facebook som 

socialt rum och om sociala relationer på Facebook. 

Det finns få undersökningar som gjorts med den åldersgrupp som jag intervjuat om denna och 

liknande frågeställningar, och detta gör denna undersökning relevant och intressant. De flesta 

undersökningar som handlar om Facebook och sociala relationer är genomförda på studenter i 

USA (se till exempel Joinson (2008) och Dwyer m.fl. (2007)). Cirka 46 procent av den 

svenska befolkningen som är över 12 år besökte sociala nätverk 2010. Det innebär  att ungefär 

3,5 miljoner svenskar aktivt är med och skapar innehåll i de sociala nätverken på Internet 

(Findal, 2010). 

 

Med denna undersökning vill jag dels se om mina informanters åsikter skiljer sig från de 

forskningsresultat som framkommit i USA och dels undersöka hur sociala relationer på 

Facebook kan upplevas av dess användare. Ett aktuellt ämne då hälften av alla svenskar var 

med i ett socialt nätverk år 2010. På vilka sätt används Facebook, och hur kan sociala 

relationer se ut där. Castells (2000: 26) beskriver som följer vår tekniskt förändrade värld: 

”De interaktiva datornäten växer exponentiellt, ger kommunikationen nya utseenden och 

kanaler, formar livet medan de formas av det”.  

 

http://wii.se/
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2. Disposition 

Dispositionen för min uppsats ser ut som följer. Uppsatsen börjar med ett bakgrundsavsnitt 

som beskriver hur och varför Facebook uppkom och på vilka sätt den svenska befolkningen 

använder Facebook och liknande sociala nätverks sajter. Mitt syfte samt frågeställning följer 

efter bakgrundsavsnittet. I delen om tidigare forskning så presenteras ett urval av de 

undersökningar som jag tagit del av med förklaringar till varför de är relevanta i min 

undersökning. Förslag till fortsatt forskning, samt vilka begränsningar som funnits tas upp i 

nästföljande del och därefter kommer metoddelen en utförlig förklaring ges till varför jag valt 

fenomenologin som metodologisk ansats samt hur själva datainsamlingen gick till. I 

resultatdelen så presenteras de relevanta resultat som framkommit i undersökningen och i 

diskussionsdelen diskuteras de viktigaste resultaten med en tydlig koppling till 

undersökningens syfte samt till de teorier som studien utgått från.  

 

3. Bakgrund 

Facebook är en social nätverkstjänst som grundades i februari 2004. I mars 2011 hade 

Facebook mer än 600 miljoner aktiva användare. Användarna kan på Facebook skapa en 

personlig profil, lägga till andra användare som vänner och utbyta meddelanden, samt få 

automatiska meddelanden när någon postar meddelanden eller media på deras profil. 

Dessutom kan användare ansluta sig till intressegrupper, som exempelvis arbetsplats, skola 

eller universitet. Facebook har fått sitt namn efter de elevkataloger som i USA delas ut till 

studenter av universitetens administration, vars syfte är att hjälpa studenterna att lära känna 

varandra bättre (http://facebook-faq.se 2011-10-15). Nedan kan läsas på Facebook : 

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

and connected (http://sv-se.facebook.com 2011-09-09).  

Facebook grundades av Mark Zuckerberg tillsammans med hans rumskamrater och 

studievänner. Till en början begränsades registreringen på webbplatsen till endast 

Harvardstudenter, men utökades senare till andra universitet och gradvis öppnades 

webbplatsen för studenter vid andra universitet i USA och Kanada och slutligen till 

allmänheten och senare resten av världen (http://facebook-faq.se 15/10- 2011). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Community
http://facebook-faq.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Harvard
http://sv.wikipedia.org/wiki/USA
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://facebook-faq.se/
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På World Internet Institute (http://wii.se 2010-05-26) presenteras aktuella data om 

svenskarnas internetanvändande och deras användande av sociala nätverk i en undersökning 

som heter Svenskarna och Internet 2010 (Finndal, 2010). 2010 var hälften av alla svenskar 

med i sociala nätverk. För de något äldre (över 35 år) har intresset för att delta i sociala 

nätverk ökat under senare år. Vanligast på kontaktlistorna på de sociala nätverken är personer 

som tillhör de närmaste vännerna som man även träffar utanför Internet. Sedan kommer 

personer som tillhör släkt och familj. I dessa avseenden är skillnaderna små mellan olika 

åldersgrupper. Men mycket vanligt är att de unga har lagt till gamla bekanta på sina 

kontaktlistor, personer som de inte längre har någon annan kontakt med än via Internet. Detta 

är mindre vanligt bland de äldre. De unga har också oftare lagt till personer som de bara har 

fått kontakt med och träffat online. De mest aktiva återfinns mellan 16 och 25 år. 54 procent 

av de unga kvinnorna gör statusuppdateringar dagligen eller någon/ några gånger i veckan. 

Det innebär att de skriver in vad de håller på med eller något som hänt dem. 54 procent 

kommenterar med samma frekvens vad andra skrivit och 22 procent postar inlägg på öppna 

diskussionsfora. 23 procent av de unga kvinnorna lägger upp digitala bilder online åtminstone 

någon/några gånger i veckan eller dagligen. En majoritet vill inte att uppgifter om en individs 

ekonomi, kalender och hälsa skall finnas tillgängligt på nätet. En mindre andel kan tänka sig 

att kontaktinformation och uppgifter om vad en person arbetar med skulle kunna vara 

tillgängligt för alla. Varför är man då med i sociala nätverk? Det beror på flera faktorer, dels 

är det enkelt att bli medlem och att skapa ett innehåll. Det stora nätverket delas upp i mindre 

grupper där varje person känner sig hemma och har ett personligt värde (Findal, 2010). 

 
 

 

4. Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka Facebook som ett socialt rum samt de sociala 

relationer som uppstår och underhålls där. Jag vill undersöka om sociala relationer på 

Facebook skiljer sig från sociala relationer i den fysiska verkligheten och på vilket/vilka sätt. 

Vad händer med våra fysiska relationerna när vi ”umgås” med vänner och bekanta på 

Facebook och varför är det så. Dessa frågor är intressanta att få ett svar på därför att vi då kan 

se om sociala nätverks sajter kan förändra vårt sätt att umgås med varandra. Min 

frågeställning i denna uppsats lyder:  

http://wii.se/
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Vad karaktäriserar Facebook som ett socialt rum och vad är utmärkande för sociala 

relationer på Facebook enligt en grupp högaktiva användare?" 

 

5. Tidigare forskning 

5.1 Teori 

Castells beskriver i sin trilogi Nätverkssamhällets framväxt (2000) vår nutid genom att se till 

den teknik som samhället utnyttjar och antar en analytisk utgångspunkt med hjälp av denna. I 

sin trilogi beskriver och förklarar Castells bland annat ekonomiska och kulturella förändringar 

som ägt rum i centrala aspekter av vårt samhälle. Putnam skriver i Bowling Alone (1995) att 

det ännu återstår att se hur Internet kommer att ändra vår syn och upplevelse av socialt kapital 

(som Putnam beskriver som själva strukturen i våra förbindelser med varandra), och om det 

finns något som kan kallas virtuellt socialt kapital. Putnam menar att det skett en nedgång av 

socialt kapital i Amerika de senaste decennierna. Han menar dock att Internet inte skapat 

nedgången i Amerikas sociala kapital, det fanns där långt innan Internets uppkomst. Han 

skriver om hur vi presenterar oss själva på Internet, och att vi där själva många gånger väljer 

hur den presentationen ser ut. Detta kan ge oss en känsla av social kontroll.  

Granovetter (1973) använder begreppen svaga och starka band när han förklarar de band vi 

har till olika människor i vår omgivning. Starka länkar har vi till vår familj och nära vänner 

och svaga länkar har vi till exempel till ytligt bekanta. Granovetter betonar nyttan av svaga 

band, och menar att om vi inte hade dem så skulle vi bli ensamma och isolerade. Våra svaga 

band hjälper oss vid till exempel jobbsökande och vid rekrytering till föreningsliv. Ny och 

aktuell information om till exempel världshändelser sprids via våra svaga länkar medan våra 

starka länkar kan hjälpa oss vid till exempel sjukdom.  

Putnam (1995) använder termerna ”bonding” och ”bridging” socialt kapital. Bonding kapital 

gör man med nära vänner, släkt och familj. Bridging är viktigt för till exempel jobbsökande 

och för att ”komma vidare”. Båda är viktiga för en individ, på olika sätt. Till exempel ett litet 

barn behöver ”bonda” med sina föräldrar, medan så gott som all rekrytering till föreningsliv 

och politiska partier (som nämnts ovan) sker via ”bridging”:  
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Granovetter skriver om svaga och starka band och Putnam om bridging och bonding socialt 

kapital. Man kan se likheter med Granovetters term svaga band och Putnams bridging (båda 

sker på ett mer ytligt plan), och likaså likheter mellan starka band och bonding (som båda är 

mer djupgående). I en artikel av Williams (2006), så redovisas en skala som heter Internet 

Social Capital Scales, ISCS. Med hjälp av denna skala, kan man mäta hur bridging och 

bonding socialt kapital fungerar online och om det skiljer sig från hur det sker i den fysiska 

verkligheten.  Se figur nedan. 

 

Online Bonding Offline Bonding 

Online Bridging Offline Bridging 

Figur 1. The matrix of social capital measures 

 

Med hjälp av denna kan man alltså använda sig av Granovetters och Putnams begrepp också 

när det gäller att förklara fenomen som sker online både vad gäller svaga/starka länkar och 

bonding/bridging. Williams menar att tidigare forskning om sociala relationer online endast 

har fokuserats på ”offline bonding” genom att fråga sig på vilka sätt som Internet kan skada 

fysiska relationer, och att man då missat att undersöka (tre) delar av ovan figur. På Facebook 

tenderar människor att ”vara vänner” med både ytligt bekanta och nära vänner.  Facebooks 

upplägg leder till att användarna mest umgås med de personer som man är ytligt bekanta med. 

Med hjälp av ovan skala finns möjligheten att undersöka både sociala relationer som vi har 

med ytligt bekanta på Facebook och i den fysiska verkligheten, och även sociala relationer 

som vi har med nära vänner on och offline.  

Undersökningar och forskningsresultat som handlar om SNS (sociala nätverks sajter) och 

framförallt Facebook visar att dess användare i hög grad använder Facebook till att ”umgås” 

och kommunicera med dem som man redan känner (till exempel släkt, vänner och gamla 

skolkamrater). Nedan följer en redovisning av utvalda delar, som är relevanta för min 

undersökning, av forskningsresultat som finns samt redovisning av en del av de 

forskningsresultat som framkommit avseende användandet av de privata inställningar som 

finns för användarna av Facebook.  
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5.2 Sociala relationer online och offline  

Vad får användarna ut av att använda Facebook, hur påverkar våra online relationer våra 

offline relationer, ökar eller minskar vårt sociala kapital i och med vårat användande av SNS 

och används Facebook för att träffa nya vänner eller för att umgås med redan befintliga 

vänner? I följande stycke så presenteras resultaten från ett antal undersökningar som 

genomförts och som behandlar just dessa frågor.  

I en studie av Joinson (2008 ) undersökte han tillfredsställelsen som användare erhåller 

genom att använda Facebook. Författaren undersökte även hur själva utseendet/layouten på 

Facebook påverkade dess användare. Då de flesta av liknande studier är genomförda på och 

med amerikanska universitetsstudenter avseende deras Facebook användande på campus, så 

var denna studie viktig och intressant att genomföra, enligt Joinson. Han kunde dock se att 

många av de slutsatser som han kom fram till i sin studie, också var de samma som tidigare 

studier kommit fram till. Undersökningen visade bland annat att antalet vänner som man har 

på Facebook, inte är positivt korrelerat med att man är mer nöjd. En orsak till detta, enligt 

Joinson kan vara att man ”umgås” och spelar spel med sina existerande vänner och att 

konstruktionen/utseendet av Facebook är sådant att det manar till att interagera med befintliga 

vänner och inte i första hand ”rekrytera” nya. Vad gäller layouten så pekar författaren på att 

konstruktörerna av denna, måste vara uppmärksamma på att människor använder Facebook av 

olika anledningar och med olika motiv. Studien visar att olika kön, åldersgrupper och 

yrkesgrupper, inte använder Facebook av samma skäl och anledning. En annan studie av 

Gangadharbatla (2008) undersöker hur medier som Facebook påverkar vår självkänsla, vår 

känsla av att höra till och varför vi använder oss av Facebook. Studien visade att studenter 

som har stort behov av att höra till (en grupp) och med hög kollektiv självkänsla, blir 

attraherade  av att vara med och tillhöra sociala medier som till exempel Facebook. De gillar 

att hitta och interagera med likasinnade och de uppskattar Facebooks upplägg med 

grupptillhörighet utan restriktioner. Författaren menar också att SNS, som till exempel 

Facebook, måste vara användarvänligt för att locka till sig dessa. Upplevelsen av kontroll och 

lätthet att navigera är till exempel viktiga för att attrahera användarna. Och detta, menar 

författaren, finns på Facebook. 

En annan studie av Pasek m.fl. (2008) undersöker huruvida sociala nätverk, som Facebook 

och MySpace, gör användarna mer eller mindre benägna att delta i sociala sammankomster i 

verkligheten. Resultaten i den undersökningen visar att Facebook användarna tenderar att vara 

mer aktiva i diverse sociala aktiviteter (offline) än de som inte använder Facebook. 
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Författarna diskuterar hur det medborgerliga engagemanget i USA avseende till exempel 

politik har minskat och huruvida sociala nätverk, som Facebook, kan öka på detta igen eller 

inte. Deras slutsats är att just Facebook i viss mån gör detta, medan MySpace däremot inte gör 

det. Förklaringen till detta kan bero på hur upplägget av det sociala nätverket är och vad dess 

syfte är.  

Ellison m.fl (2007) undersöker formandet och upprätthållandet av socialt kapital och 

användandet av Facebook. Även dessa författare drar slutsatser att sociala nätverk såsom 

Facebook, hjälper användarna att framförallt behålla sina svaga länkar. Användare 

upprätthåller, eller återskapar kontakt med till exempel före detta klasskamrater, och andra 

som de av olika anledningar förlorat kontakt med, med hjälp av Facebook. Dessa svaga länkar 

och ”bridgingen”, kan hjälpa användarna när de till exempel ska söka jobb. Ovan 

undersökning visar på skillnaden mellan “bridging and bonding social capital”. Enligt Putnam 

(1995) så hör ”bridging” socialt kapital ihop med vad som kallas svaga länkar (Granovetter 

1973) och som innebär att individer delar nyttig information och de kan även ge nya 

perspektiv på saker men oftast inte emotionell stöd. ”Bonding” socialt kapital däremot 

innebär att individer har ett nära och emotionellt förhållande, till exempel med familj och nära 

vänner. Författarna i undersökningen tillför en ny dimension av socialt kapital, nämligen 

maintained social capital, som de använder för att se om sociala online nätverk (Facebook), 

möjliggör för individer att behålla kontakt med ett socialt nätverk utan att träffas fysiskt.  

Även Wellman m.fl (2006) tittar på och diskuterar vad som händer med vårt sociala kapital 

när användandet av Internet ökar allt mer. De kommer fram till att våra sociala relationer inte 

försvinner, i och med användandet av Internet utan att de förändras. Även här tas aspekten om 

att Internet (Facebook) hjälper individer att behålla kontakt med personer som man av olika 

anledningar inte träffar fysiskt. De diskuterar Wellmans teori om ”Networked individualism”, 

och som innebär att individers användande av Internet (och mobiltelefoner), leder till en 

kommunikation som sker från person till person, och inte från hushåll till hushåll, som var 

fallet tidigare. Wellman menar att detta leder till att individer i stället för att förlita sig på en 

instans, nu måste ha flera olika och varierande kontakter för olika situationer och händelser. 

Även Sebastián m.fl (2009) undersöker om användandet av Facebook för collegestudenter i 

USA, genom attityder och beteenden, ökar deras sociala kapital, i denna studie förklarat som 

de resurser en person har genom/tack vare sina sociala interaktioner. Resultaten visar att 

Facebook inte nödvändigtvis ökar en persons sociala kapital, utan att det istället kan vara så 

att glada, nöjda och samhällsengagerade studenter är mer benägna att gå med i Facebook. 
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Men det finns ett positivt samband mellan studenternas Facebookanvändande och hur nöjda 

och socialt tillitsfulla de är.  

I en annan studie, undersöker författarna Lampe m.fl (2007) om Facebookanvändare använder 

Facebook för att hitta nya vänner, eller om de använder Facebook till att 

kommunicera/interagera med människor de redan känner. Resultaten visar att de flesta 

använder Facebook till att ”umgås” med redan befintliga vänner. De delar upp 

Facebookanvändarna i två grupper, som de kallar ”social searching” och ”social browsing”. 

Den första gruppen använder siten för att lära sig mer om människor som de har en relation 

med offline. Och den andra gruppen använder Facebook för att hitta (nya) personer som de 

vill träffa offline. Författaren menar att Facebook skiljer sig från andra SNS därför att de som 

regel brukar vara uppbyggda kring idén att man ska hitta personer online som man där till 

exempel chattar med, men som man troligtvis inte kommer att träffa i verkliga livet.  

Sammanfattningsvis kan man se att flera studier visar att SNS, som till exempel Facebook 

hjälper användarna att framförallt behålla sina svaga länkar. I en studie presenteras ett nytt 

begrepp, maintained social capital, som innebär att man kan behålla kontakten med 

människor utan att träffa dem fysiskt (till exempel gamla klasskamrater). Vidare kan man se 

att användarna i första hand använder Facebook till att ”umgås” med befintliga vänner och 

inte för att skaffa flera.  

 

5.3 Privata inställningar, vänförfrågningar och 

personlig information. 

På vilka sätt används privata inställningar på Facebook och hur benägna är användarna att 

använda dessa? Hur tänker Facebookanvändare när det gäller vänförfrågningar och hur 

privata tankar  vill man skriva på sina statusuppdateringar på Facebook? Resultat från 

forskning som berör ovanstående frågor följer här.  

 Forskarna Gross och Acquisti (2005) undersöker hur benägna studenter är att dela med sig av 

information genom att titta på hur de använder privata inställningar i sina profiler på 

Facebook. I sin undersökning så pekar författarna på olikheterna av vad de kallar sociala 

nätverk online och sociala nätverk offline. De säger att fysiska sociala nätverk är mer 

komplexa när det gäller hur svaga eller starka band personer har mellan varandra. Medan på 

virtuella sociala nätverk, till exempel Facebook, så är man antingen ”vän” eller inte. Och att 

tendensen på dessa, är att man accepterar vänförfrågningar, både från människor man har 

starka band med och från dem som man har väldigt svaga band med. De skriver även om att 
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uppläggen av sociala nätverk online passar bra för att kommunicera med de personer som vi 

har svaga band med. Författarna diskuterar även olikheter mellan sociala nätverk, vad gäller 

till exempel på vilket sätt profiler skapas och ses av andra användare. På Facebook så 

använder man sitt riktiga för- och efternamn, medan man till exempel på Match.com, har 

påhittade namn, där meningen är att dölja individens riktiga identitet. I undersökningen 

framkommer att de studenter som undersökts, delar med sig av personlig och ibland känslig 

information på Facebook, och att de privata inställningar som finns inte används i något större 

utsträckning.  

En annan studie av Lewis m.fl (2008) undersökte på vilka sätt som studenter använde de 

privata inställningar som man kan välja på Facebook. Även här påpekas att Facebook skiljer 

sig från andra sociala online nätverk, med tanke på att man presenterar sig som den man är i 

verkligheten är. Författarna tar upp frågan med faran att lägga ut information som till exempel 

namn, ålder, bostadsort och skola/yrke och vad som skulle kunna hända med denna 

information (utpressning, stalking och till och med identitetsstöld). Resultatet i denna studie 

visar att studenterna tenderar använda privata inställningar om deras Facebookvänner har det, 

om studenten är aktiv på Facebook, om det är en kvinna och studenten gillar populärmusik. 

Författarna menar att när nya sociala nätverk och ny teknik överhuvudtaget presenteras, så 

uppstår en sorts förvirring hos användarna avseende hur det nya mediet ska användas. Det tar 

ett tag innan lämpliga normer skapas för mediet, det blir en sorts invänjningsperiod.  

Dwyer m.fl (2007) jämför Facebook och MySpaces användare vad gäller deras syn på 

förtroende och sekretess/privata inställningar på dessa sociala medier. Resultatet visar att 

Facebook användare är mer villiga att dela med sig av privat information men att MySpace 

användarna oftare använder sig av siten för att möta nya vänner. Användarna i denna studie 

använde sig av Facebook för att bibehålla kontakten med gamla klasskamrater och för att lära 

känna nya klasskamrater, men inte för att online stifta nya bekantskaper.  

Sammanfattningsvis kan sägas att Facebookanvändare oftast accepterar vänförfrågningar från 

både personer som de har svaga och starka band med. Facebook är uppbyggt på så sätt att 

man presenterar sig som den man är, till skillnad från flera andra SNS (till exempel 

MySpace). Detta kan vara en fara, om denna personliga information skulle hamna i fel 

händer. Vidare visar flera undersökningar att användarna oftast inte använder de privata 

inställningar som finns.  
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6. Metod och data 

Jag anser att en fenomenologisk ansats är mest lämpad för min studie därför att jag ska 

studera en grupp av individer och deras syn på Facebook som socialt rum, i jämförelse med 

fysiska sociala rum, samt undersöka och analysera deras (eventuella) gemensamma 

upplevelser och erfarenheter. Jag anser att denna ansats bäst kan hjälpa mig att dels samla in 

adekvat data, samt analysera och svara på min frågeställning. Det fenomenologiska 

perspektivet utgår som tidigare nämnts, i ett fenomen eller koncept som delas av att flertal 

individer. Innan själva datainsamlingen påbörjas så måste själva fenomenet eller konceptet 

identifieras av forskaren. Vid användandet av en fenomenologisk ansats, så studeras ett 

fenomen som delas av ett flertal individer, och i framställningen så bör en del beskriva 

signifikanta uttalanden, som beskriver hur deltagaren/deltagarna upplevt det studerade 

fenomen, på engelska kallat textural deskription (Kvale, 2009). En del bör också beskriva 

sammanhanget som influerade deltagaren/deltagarnas upplevelse av fenomenet (structural 

description) (Kvale 2009). Av dessa båda delar, så skriver forskaren en deskriptiv del som 

presenterar själva essensen av fenomenet, och som beskriver deltagarens/deltagarnas 

gemensamma erfarenheter/upplevelser och fenomenets struktur. Målet är att läsaren ska förstå 

hur det kan kännas att uppleva fenomenet. Viktigt är också att forskaren förmedlar 

deltagarnas syn på fenomenet på bra och upplysande sätt samt att forskaren hela tiden tar 

hänsyn till och reflekterar över sin forskarroll. Det är av största vikt att forskaren bibehåller en 

neutral ställning och att de i möjligaste mån försöker att utesluta personliga erfarenheter 

(Kvale, 2009). Att helt utesluta sina personliga erfarenheter och så att säga ”nollställa” sig är 

naturligtvis inte lätt, och kritiken (och faran) med att använda fenomenologin som teoretisk 

ansats torde vara just att hantera denna svårighet.  

Vilka andra ansatser skulle jag kunnat använda mig av när jag genomförde min studie?  Jag 

anser att jag inte skulle kunnat använda mig av Grounded theory som metodologisk ansats 

(som främst är lämpad att använda när man skriver om ett stort outforskat fält med syfte att 

generera teori), eftersom det finns mycket forskning om sociala relationer och Facebook. Inte 

heller en etnologisk ansats skulle fungerat bra (som har till syfte att beskriva och tolka en 

grupp med gemensam kultur), då mina informanter inte har någon relation till varandra, utan 

de delar endast intresset att vara med och vara aktiva på Facebook. Vad gäller metodvalet 

med intervjuer, så anser jag att det var det mest lämpade valet. Jag använde mig av det som 

Kvale (2009) kallar för halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Denna sorts intervjuform kan 
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liknas vid ett vardagssamtal, men den har ett syfte och en specifik teknik. Forskaren följer en 

intervjuguide, där teman eller förslag på frågor finns. Om jag i stället skulle använt mig av till 

exempel en enkät, som informanterna skulle fyllt i, så tror jag att jag skulle missat mycket 

information, genom att frågorna är konstanta och inte flexibla och enkätform överlag är inte 

det bästa valet i en fenomenologisk ansats. 

Jag har intervjuat fem högaktiva användare av Facebook. Intervjupersonerna rekryterade jag 

via min egen Facebook sida, genom att posta ett inlägg där jag efterfrågade respondenter till 

min kandidat uppsats i Sociologi, där jag förklarade att jag ville studera sociala relationer på 

Facebook, i relation till fysiska relationer. Jag fick snabbt svar av fem individer, som var 

villiga att delta. Via Facebook bestämde vi sedan plats och tid för intervjun. Dessa 

genomfördes sedan på olika platser, bland annat i respondenternas hem och på deras 

arbetsplatser. Innan varje intervju så förklarade jag syftet med den, samt frågade om det gick 

bra att jag spelade in den med min medföljande bandspelare. I samtliga fall så gick det bra. 

Varje intervju tog cirka en timme, och samtliga intervjuer spelades in på bandspelare. 

Intervjun utgick från sju övergripande öppna teman/frågor: 

 Kan du berätta om din livssituation? 

 Vilken roll spelar Facebook i ditt liv just nu? 

 Vad anser du allmänt om Internet och dess olika användningsområden? 

 Vad är specifikt för Facebook som socialt rum anser du?  

 Vad använder du Facebook till? Hur använder du Facebook? (Hur mycket/ofta?) 

 Om du skulle jämföra dina sociala relationer på Facebook med fysiska sådana, vad 

skiljer dom åt och vad är lika?  

 Upplever du några faror/risker med Facebook?  

Ett antal underfrågor/delfrågor på ovan teman uppkom i alla intervjuer, och dessa såg lite 

olika ut beroende på vad som framkom under intervjun. Till exempel så frågade jag alla 

respondenterna hur ofta de skrev statusuppdateringar och om det fanns något som de inte 

kunde tänka sig att skriva på Facebook.  

Intervjuerna genomfördes som nämnts ovan, som halvstrukturerade livsvärldsintervjuer.  

”Den definieras som en intervju med målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonens 

livsvärld i syfte att tolka innebörden i de beskrivna fenomenen” (Kvale 2009: 19).    

Intervjun skrivs ut och blir sedan föremål för analys. Kvale (2009) skriver att intervjun är en 

social interaktion, där kroppsspråk, gester, mimik och tonfall är direkt tillgängliga för dem 

som deltar ansikte mot ansikte. När man sedan spelar in intervjun så försvinner kroppsspråk, 
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gester och mimik, det icke verbala språket. Det som finns kvar för själva utskriften är det 

endast det verbala språket. Dock så anser han att den inspelade intervjun är att föredra framför 

till exempel genom att den som intervjuar för anteckningar under samtalet och litar till sitt 

minne efteråt. Jag använde ett nytt kassettband till varje intervju och när jag skrev ut 

intervjuerna så tog jag en intervju i taget. Jag skrev ner ordagrant i löpande text vad 

respondenterna svarat på mina frågor och hade intervjufrågorna som rubriker. Sammanlagt 

blev det 39 sidor utskrift. Eftersom jag själv skrivit ut alla intervjuer, så blir reliabiliteten hög 

vad gäller att jag skrivit ut dem på lika sätt. Vad gäller utskrifternas validitet, så bör forskaren 

ha i åtanke att ordagranna återgivningar krävs och tänka på de språkliga komplikationer som 

uppstår i övergången från muntligt till skriftligt. Samtliga intervjupersoner blev informerade, 

att deras inspelade intervjuer skulle raderas så snart de inte längre behövs. 

Informanterna är alla kvinnor, och är i åldern 25- 40 år. Tre av dem har egna barn och alla är 

sambor eller gifta. Samtliga förvärvsarbetar och fyra av dem bor i lägenhet och en i radhus. 

En respondent bor i Stockholm, och de övriga fyra i närförort. Fyra av dem har en 

universitetsutbildning och den femte en gymnasieutbildning som högsta utbildning. 

Stickprovet är (troligen) inte representativt för en population och kan inte generaliseras, men 

är till hjälp för att besvara min frågeställning. 

Jag utgick från Kvales (2009) fyra centrala områden, informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskarens roll, som utgångspunkt för de etiska riktlinjer som ett 

forskningsprojekt alltid bör ha. Detta gjorde jag genom att informera intervjupersonerna om 

syftet med undersökningen, vem som kommer att läsa den samt informerade dem om deras 

konfidentialitet genom bland annat fingerade namn i uppsatsen. Kvale skriver att det händer 

att intervjupersoner, under den öppenhet och intimitet, som präglar intervjuforskningen, 

berättar och avslöjar saker som de senare ångrar att de berättade. Det är därför av största vikt 

att forskaren hela tiden reflekterar över hur långt hon ska gå i sina frågor (Kvale 2009). Det 

sista området som Kvale tar upp gäller forskarens roll i undersökningen och de problem som 

kan uppstå att vara objektiv. Kvale skriver: 

 ”Kvalitativ intervjuforskning är interaktiv forskning; genom det nära samspelet med 

intervjupersonerna löper intervjuaren särskilt stor risk att ”köpas” av dem” (2009: 91).           

 Han tar upp problemet med att intervjupersonerna kan se forskaren som en vän och att 

forskaren i sin tur kan få svårt att vara objektiv och att denna kan välja att utelämna delar av 

resultatet. Detta bör med andra ord under hela undersökningen, reflekteras över av forskaren, 

och finnas med som röd tråd i resultatet.  



13 
 

Efter utskrifterna av intervjuerna så analyserade jag texterna genom att jag läste igenom dem 

flera gånger, strök under ord och uttryck som förekom flera gånger. Detta sökande efter 

signifikanta uttalanden är en viktig del i den fenomenologiska ansatsen och strävar efter att 

hitta själva essensen i fenomenet. Ett diagram med alla frågor och svar upprättades sedan, för 

att underlätta sökandet efter ovan ord och uttryck. Därefter så skapades olika teman utifrån de 

intervjufrågor som använts och där ovan ord och uttryck sorterades in. Jag utgick sedan från 

dessa teman när jag skapade rubrikerna till resultatdelen.  

 

6.1 Begränsningar och förslag till 

fortsatt forskning 

Då SNS är ett relativt nytt fenomen, så saknas longitudinella studier på dessa och hur de 

påverkar våra sociala relationer online och offline. Då min studie är genomförd med fem 

respondenter som på många sätt liknar varandra (till exempel i ålder, bostadsort och 

utbildning), så begränsar det de generella slutsatser som kan dras av resultaten. Andra 

begränsningar som funnits är att det finns lite forskning som behandlar min åldersgrupp (de 

över 30 år) och SNS och sociala relationer. Flertalet av de studier som finns i ämnet är 

genomförda med amerikanska studenter. 

Då jag är bekant och i ett fall vän med mina respondenter, så kan det ha påverkat min neutrala 

forskningsståndpunkt, genom till exempel att det kan vara svårt att bortse från den personliga 

information jag har om dem. Jag har under hela processen med uppsatsen, tänkt på och 

reflekterat över detta, samt försökt att kliva ur den rollen (som bekant och vän), och betrakta 

både resultaten och respondenterna ur en neutral ståndpunkt.  

Förslag till fortsatt forskning är att jämföra två eller flera sociala nätverks siter, till exempel 

Facebook och MySpace och undersöka om och hur sociala relationer skiljer sig åt online. En 

annan intressant idé är att jämföra icke Facebookanvändare med Facebookanvändare och se 

om och hur deras fysiska sociala relationer skiljer sig åt.  
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7. Resultat  

Nedan följer en redovisning av resultaten från mina intervjuer samt analysen av dessa. Alla 

namn är fingerade för att säkerhetsställa deltagarnas anonymitet. Erika 38 år, Sara 39 år, 

Johanna 31 år, Camilla 40 år och Pia 25 år.  

Samtliga respondenter är positiva till Internet över lag, och använder det bland annat till att 

läsa dagstidningar (Aftonbladet och Dagens Nyheter), att söka efter information, både privat 

och i arbete, till att shoppa och för att betala räkningar. Erika uttryckte sig så här:  

”Jag älskar Internet, jag gör verkligen det, jag tycker det är helt fantastiskt”,  

och Pia sa så här:  

”Det är underbart, det underlättar hela min vardag på alla sätt.”                                     

Camilla berättar att hon har flera vänner vars bloggar hon följer och hon använder ofta 

Internet till att leta efter platser på kartor och för att titta när nästa buss eller tunnelbana går. 

Samtliga respondenter uppger att det endast är deras vänner som kan se deras profil, bilder 

och inlägg på Facebook. Flera av dem har tidigare haft en mer öppen profil, där även vänners 

vänner kunnat gå in och titta.  

 

 

7.1 Facebook som socialt rum 

Enligt utsago från flera av mina intervjupersoner, så varierar det hur mycket tid som 

spenderas på Facebook. Tre berättade att just nu var inte deras ”Facebookande” på topp, om 

man jämförde med tidigare perioder i deras liv. Alla utom en var dock dagligen inloggade på 

Facebook. Hur ofta varierade med allt från två- tre gånger i veckan till tio gånger per dag . 

Flera av dem har som daglig rutin att logga in på Facebook, dels för att kontrollera om de fått 

några meddelanden, dels för att se vilka statusuppdateringar som gjorts och stundtals för att 

chatta. Samtliga informanter använder Facebook i första hand som ett socialt nätverk där de 

kommunicerar både med nära vänner och familj men ofta också med vänner de inte annars 

skulle ha någon kontakt med. De får det som Ellison m.fl.  (2007) kallar maintained social 

capital. Min undersökning visar att Facebook kan öka en persons sociala kapital på så sätt att 

man både återupptar kontakten med till exempel gamla klasskamrater och att man också 

utökar den befintliga kontakten som man har med nuvarande vänner och bekanta. Sebastián 

med flera (2009) visar i sin undersökning att Facebook inte nödvändigtvis ökar en persons 

sociala kapital, men det kan istället vara så att det är glada, nöjda och samhällsengagerade 
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personer som går med i Facebook. Min undersökning visar att Facebookanvändare anser att 

Facebook kan öka en persons sociala kapital.  

Flertalet av informanterna beskriver Facebook som en plats att få inspiration och en stunds 

avkoppling (från den fysiska världen), och att Facebook passar de personer som är nyfikna. 

Pia säger när hon får frågan om vilken roll Facebook spelar i hennes liv just nu, att  Facebook 

inte spelar så stor roll i hennes liv, utan att hon endast använder det till att planera och sprida 

information om sitt kommande bröllop, och när det är över planerar hon att gå ur Facebook. 

Det har inte alltid varit så, utan det är det senaste halvåret som hon känt så. Hon berättar 

vidare att hon tycker att hon är ”beroende” av Facebook  att hon ”tänkte” i 

statusuppdateringar (det vill säga, när en händelse inträffar, så formulerar hon en 

statusuppdatering i huvudet). Hon är inloggad där minst tio gånger per dag. Det gör att hon 

inte kan fokusera på viktigare saker. Hon säger att hon fastnar på Facebook, hon tittar på 

vänners bilder, läser statusuppdateringar, och går till och med in och på personers profilers 

som hon inte har kontakt med och som hon av någon anledning brutit kontakten med. Hennes 

egna teorier om varför hon känner att Facebook inte betyder något är att det dels kan handla 

om en mognadsprocess och dels för att hennes närmaste familj sedan i vintras finns med på 

Facebook (och att hon därför inte längre vill vara med, kanske på grund av att hon upplever 

att hon förlorar sitt privatliv). Pia har varit aktiv på Facebook i många år, hon kunde inte svara 

på exakt hur många, men fler än fem år, och hon har genomgått en förändring i sitt sätt att 

använda Facebook. Tidigare accepterade hon vem som helst som vän (även personer hon inte 

kände), och hon kände färre begränsningar över det hon valde att skriva där. En annan 

respondent (Sara), berättar att för henne är Facebook ett sätt att hålla kontakten både med dem 

som står henne nära och de som inte gör det. Det handlar om allt från nätverk, arbete och 

kompisar. Men det viktigaste är att kunna upprätthålla kontakten, till exempel med vänner i 

USA, England, studiekamrater och personer man växt upp med. Två andra respondenter 

menar att deras ”Facebookande” går upp och ner och att de just nu är i en svacka (Erika och 

Camilla). Flera av undersökningarna som jag tagit del av bekräftar just att SNS som Facebook 

uppmuntrar till att hålla kontakten med personer som man har svaga band med , som till 

exempel Ellison m.fl (2007) skriver.  

”Just nu är det lite svacka, men Facebook för mej är ett socialt fönster, med tanke på min 

livssituation, två barn och jobb alltså, småbarnsåren över lag, det tar ganska mycket energi.” 

(Erika 38 år) 

 Johanna har sin träningsdagbok kopplad till Facebook, där all hennes träning registreras och 

kan läsas av hennes vänner. Att lägga upp bilder och skicka länkar till vänner på Facebook är 
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två andra användningssätt. Även Camilla berättar att hon uppskattar att lägga upp bilder på 

Facebook, till exempel en bild på en valborgsmässoeld eller ett helt nedsläckt rum vid Earth 

Hour. Facebook är för henne också ett sätt att hitta gamla vänner och bekanta på. Erika 

använder Facebook till att skicka meddelanden till sina vänner, som en sorts mejlfunktion, 

och när hon loggar in så kollar hon alltid senaste statusuppdateringarna. Hon anser att 

Facebook kan fungera som en sorts isbrytare, när man träffar någon bekant eller kompis, som 

man är vän med på Facebook, så kan en återkoppling till tidigare statusuppdateringar göras, 

till exempel om personen varit på en skidsemester eller skrivit om sina sjuka barn. Att det kan 

hjälpa och underlätta när vi träffar någon i den fysiska världen, om man är Facebook vänner, 

man har en gemensam nämnare.  

På frågan vad som är specifikt för Facebook som socialt rum ansåg flera av respondenterna att 

Facebook som socialt nätverk är lätt att använda och förstå sig på. Camilla berättade att hon 

tycker att upplägget är attraktivt och om man har normal datorvana, så kan man använda 

Facebook. Man kan använda Facebook till många olika saker, så som att skicka meddelanden, 

skriva och läsa statusuppdateringar, chatta och spela spel. Sara berättar att hon är med i flera 

sociala nätverk, som linked In och sociala nätverk för universitet, och hon säger att Facebook 

är ett exempel på ett bra nätverk, mycket på grund av att det är lätt att använda. Twitter har 

hon undersökt, som möjlig kommunikationskanal, men tyckte inte att det var något för henne. 

Erika berättar att för henne är det ett rum för kontakter och att hon inte känner någon press 

eller stress därinne, men att hon samtidigt inte vill vara för naken därinne, och att hon tänker 

på vilka kort hon lägger upp och vad hon skriver, och påpekar att det är 159 Facebook vänner 

som kan se vad hon gör. Att Facebook och andra liknande siter bör vara användarvänliga för 

att locka till sig användare tas upp i en studie av Gangadharbatla (2008).  

Alla fem informanterna berättar att bilderna som de själva lägger upp och som deras vänner 

lägger upp, är roliga att titta på. Camilla säger att det är ett sätt att hålla koll på varandra, på 

ett positivt sätt. Att även om man inte träffas fysiskt, så får man ändå (visuell) information om 

vad som händer i varandras liv.  

Både Camilla och Erika tycker att det är bra att man kan välja om man vill visa om man är 

inloggad eller inte. Camilla tycker det är positivt att man kan välja hus pass aktiv man vill 

vara på Facebook, genom att till exempel välja om vill skriva statusuppdateringar eller lägga 

in bilder, eller endast logga in för att läsa vad andra skriver och titta på deras bilder. Hon 

säger: 

”Man kan vara medlem och vara ganska inaktiv, men ändå aktiv om du förstår vad jag 

menar?”(Camilla 40 år) 
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En informant berättar om hennes sambos tonårsbarn, där användandet av Facebook ser ut på 

ett helt annat sätt än för henne själv. Provocerande bilder och inlägg hör inte till 

ovanligheterna, och hon funderar på om åldersgränsen (13 år) är för låg på Facebook och 

ifrågasätter också att inga kontroller görs vid registrerande av nytt konto. Pia berättar att hon 

vet flera barn som är under 13 år, och som är med på Facebook. En annan av 

intervjupersonerna (Sara) berättar att när hon först gick med i Facebook, så lade hon upp fler 

bilder än hon gör idag, hon är mer restriktiv nu med vilka bilder hon väljer att visa på 

Facebook. Detta instämmer Pia i, då hon menar att man bör tänka efter en extra gång, innan 

man lägger upp bilder på barn. Flera av respondenterna nämner också att det händer att 

Facebook konton blir kapade och som innebär att någon kan se allt man skrivit, alla bilder 

man lagt upp, och all övrig information som finns där (meddelanden till exempel). Camilla tar 

upp aspekten när någon lägger upp bilder på en person som inte finns på Facebook, och 

berättar om en släkting, som uttryckligen har sagt att han inte vill att några bilder på honom 

ska lägga upp på Facebook. Hon påpekar att man borde ha som regel att fråga personen på 

bilden om det är okej för denne att man lägger upp bilden. Lewis med flera, (2008), diskuterar 

faran med att lägga information som till exempel namn, bostadsort och ålder och vad som kan 

hända med denna (till exempel utpressning och stalkning).  

Två av informanterna nämner att de i vissa situationer använder Facebook i sitt jobb. Johanna 

kan då och då skicka en fråga till någon kollega, när hon behöver hjälp, via Facebook, och 

Sara som använder det som ett nätverk. Hon håller kontakt med före detta kollegor och 

konsulter via Facebook, och har i tanken att om hon någon gång ska byta jobb, så har hon 

kvar dessa kontakter. På en av respondenternas jobb får man inte använda Facebook, på 

Johannas jobb, så har själva företaget gått med i Facebook, och uppmuntrar de anställda att 

”vara vän” med företaget. Något hon inte gjort, och är skeptisk till att göra. Det frambringar 

lite storebror ser dig varning, som hon uttrycker det. Att det är någon på företaget som 

kontrollerar de anställda och hur mycket de använder Facebook på arbetstid.  

 

7.2 Sociala relationer på Facebook och fysiska 

sociala relationer 

Sara anser att det som skiljer sociala relationer på Facebook med fysiska relationer, är att de 

fysiska är mer begränsade på grund av tidsbrist och därför är hon restriktiv med vilka hon 

träffar, och väljer med omsorg de som hon faktiskt träffar i verkligheten. På Facebook 
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däremot så kan man umgås på ett mer ytligt sätt, och ha trevliga konversationer och 

interaktioner med personer som man inte hinner eller prioriterar att träffa i verkligheten. Pia 

svarar att hon tror att hon vågar säga lite mer på Facebook än i fysiska möten, och att det som 

är lika är att hon kontaktar de personer som hon träffar även i verkligheten. Johanna tror att 

den främsta skillnaden är att hon på Facebook har kontakt med flera personer som hon inte 

träffar fysiskt.” Det kan vara vänner som man vuxit ifrån, och det kan vara vänner som bor i 

ett annat land eller stad. Hon anser att det är ett smidigt sätt att umgås när man inte har tid att 

träffas. Erika tycker inte att Facebook överträffar fysiska möten, men att det är en arena som 

skapar fysiska möten. Beroende på ens livssituation, med till exempel jobb och små barn, och 

även personlighet, så kan man ha kontakt med folk, trots att man inte träffar dem fysiskt så 

ofta. Facebook bidrar även till att möten blir av, som kanske inte skulle ha blivit det annars, 

utan kontakten där: 

”Det kittar ihop dom fysiska mötena och gör att jag faktiskt kommer, att jag inte tappar 

massa människor, utan jag har dom kvar.”(Erika 38 år) 

Hon påpekar också att sättet man kommunicerar på, med det skrivna ordet, och att det kan 

vara en begränsning och försvåra kommunikationen. Camilla säger att hon kanske väljer sina 

ord med mer omsorg på Facebook, än vad hon gör när hon pratar med någon. Camilla tror att 

hon har mer kontakt med de vänner som bor i annan stad eller i annat land, tack vare 

Facebook, än hon skulle ha haft om det inte funnits. Hon funderar även på om inte de fysiska 

mötena med vännerna i Stockholm, minskar, tack vare att man redan träffats på Facebook. 

Denna fundering delas av Johanna, som menar, att när man möts fysiskt, så har man i bland 

inte så mycket att prata om, tack vare att man redan läst det senaste som hänt på Facebook.  

Pasek med flera (2008), visar att Facebookanvändare tenderar att vara mer aktiva i sociala 

offline aktiviteter än de som inte använder Facebook, vilket stämmer överens med mina 

resultat.  

Pia berättade att hon har kontakt med personer på Facebook som hon knappt hälsar på om de 

möts till exempel på gatan, i form av att de skriver kommentarer till varandras 

statusuppdateringar. En förklaring till detta enligt henne, kunde vara att man vågar vara mer 

öppen och att det är lättare att skriva saker än att säga det i verkligheten. Inne på samma spår 

var även Johanna, som berättade: 

”Även om jag är pratglad och social så har jag lite svårt att prata om viktiga saker, om det är 

för att berömma, skälla, eller bara tycka, så hoppar det ofta grodor ur munnen. För mig är 

det mycket lättare att skriva. Då får jag fram det jag vill ha sagt utan att bli avbruten.” 
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Johanna delar med sig av en historia: hennes mamma hade på åttiotalet ett par kollegor, en 

man från Afrika, och en kvinna från Ryssland, som tillsammans hade en son. De hade bott 

och arbetet en tid i Sverige, men fick sedan besked att de skulle bli utvisade. Johanna berättar 

att hon och hennes mamma gömde dem i ett par veckor innan polisen kom och hämtade dem. 

Ända sen dess har både Johanna och hennes mamma undrar hur det gått för dem, och så 

alldeles nyligen hörde mannen av sig på Facebook till Johannas mamma och berättade att de 

levde och mådde bra. Johanna säger: 

”Vi hade ju aldrig fått veta, man säger att världen är liten, men så liten är den ju inte, och det 

var så skönt att höra att dom lever och mår bra och att dom faktiskt kommer ihåg oss, att det 

är ömsesidigt. Så jag kanske är lite för positiv, just såna saker får man ju inte uppleva om det 

inte skulle finnas.” 

Att hålla kontakt med människor, både nära vänner och familj, men även ytligt bekanta, var 

en anledning till att vara med i och använda Facebook, enligt respondenterna. Många av 

intervjupersonerna har vänner som bor utomlands, och de betonade att Facebook var ett sätt 

för att behålla kontakten med dem. Sara berättar att Facebook möjliggör att ha kontakt med 

bekanta, som hon annars inte skulle ha någon kontakt med alls. Pia använder Facebook för att 

förmedla vad som händer i hennes liv, både till familj och till vänner. Hon berättar att många 

nöjen planeras och bokas via Facebook. Just nu planeras hennes väninnas möhippa och 

inbjudna till hennes eget bröllop i sommar får kontinuerligt uppdaterad information om denna 

händelse på Facebook. Pia säger att hon bland annat använder Facebook till att planera resor, 

bröllop och andra engagemang. Alltså aktiviteter som kommer att ske i den fysiska 

verkligheten. Studien av Pasek (2008) undersöker just huruvida sociala nätverk gör 

användarna mer eller mindre benägna att delta i sociala sammankomster i verkligheten. 

Resultatet visar att Facebookanvändare är mer benägna än icke användare, att delta i sociala 

sammankomster offline. I min undersökning så visar inte resultaten tydligt detta, men däremot 

att Facebook användande kan leda till ökat fysiskt umgänge.  

Camilla berättar att även hon håller kontakt med vänner som bor utomlands eller långt bort, 

och att en av hennes väninnor då och då reser till USA, och då skriver på Facebook vad som 

händer där, och att hon alltid går in och läser det. Hon har en teori om att det kan bero på hur 

man tar sig till arbetet hur mycket man hinner vara inloggad på Facebook. Och eftersom hon 

cyklar till och från arbetet varje dag, då missar hon vad hon kallar, naturlig Facebook tid, det 

vill säga, att gå in på Facebook på telefonen och läsa på buss, tunnelbana eller pendeltåg på 

väg till och från arbetet.  
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7.3 Kommunikation på Facebook 

Resultatet av min undersökning visar att informanterna på olika sätt är noga med vad de 

skriver på Facebook och vem som kan läsa deras statusuppdateringar, samt se deras 

personliga information. Samtliga intervjupersoner är restriktiva med vad de skriver i sina 

statusuppdateringar på Facebook, och kan inte tänka sig att skriva alltför privata inlägg. En av 

kvinnorna berättar att hon tar hänsyn till att hon har barn som Facebookvänner, och tänker 

därför extra på vad hon skriver. En annan sa att hon ibland skriver till olika ”målgrupper”, och 

anpassar inlägget efter detta.  En tredje informant berättar att även om hon är restriktiv med 

vad hon skriver, samt med vilka bilder som hon lägger upp, så vet hon att bland tonåringar 

som har Facebook, kan det se helt annorlunda ut. Både olämpliga bilder och inlägg publiceras 

på Facebook. De studier och undersökningar som jag tagit del av angående ovan, visar att 

flertalet Facebook användare inte använder sig av de privata inställningar som finns på 

Facebook. Om man använder sig av dessa, så är det ofta därför att ens vänner har privata 

inställningar. I en studie av Gross och Acquisti (2005) så pekar författarna på problematiken 

med vänner på sociala nätverks sajter, som Facebook. Nära vänner blandas med ytligt bekanta 

och gamla skolkamrater. Detta torde ju vara en uppenbar förklaring till varför de personer 

som jag intervjuat är restriktiva med vad de skriver i sina statusuppdateringar.  

Två av de intervjuade svarar att de ibland skriver inlägg som är på engelska. Detta för att 

deras engelskspråkiga vänner ska förstå. Camilla berättar att dessa vänner specifikt bett henne 

att göra detta:  

”Camilla, kan du inte skriva på engelska, så vi förstår vad du gör. Så då har det blivit så att 

jag skriver på engelska, och då har jag, kan man säga, utökat, att alla kan läsa det.”(Camilla 

40 år) 

Johanna och Pia säger båda att de i vissa situationer (till exempel roliga eller dråpliga) kan 

tänka att det här skulle bli en bra statusuppdatering på Facebook, och inte fullt uppskatta det 

som händer här och nu.  

”Man vill vara lite underhållande”(Johanna 31).                                                                  

 Pia säger att det händer att hon tänker en hel dag på vad hon ska skriva för statusuppdatering 

på Facebook. Erika berättar att det varierar hur ofta hon skriver statusuppdateringar, men det 

har hänt att hon i flera månader, dagligen gjort inlägg i sin logg. Varför vet hon inte riktigt, 

men en tanke är att det är beroende av hur hon mår och hur hennes liv ser ut. Flera av 

intervjupersonerna säger att vissa inlägg som de gör är riktade till specifika grupper av 

vänner, som Erika uttrycker det, man har en mottagare. Ibland kan det till exempel vara till 
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andra småbarnsföräldrar och ibland till personer som de vet är matintresserade. Camilla 

berättar att hon just nu, inte är så aktiv på Facebook, som hon var för fyra- fem månader sen, 

då hon var inne varje dag och skrev statusuppdateringar eller kommenterade någons inlägg. 

Hon tänker gärna efter lite innan hon skriver ett inlägg, och gillar att vara poetisk eller lite 

otydlig.  

”Man vill få dom att fundera vad man menar, så det är kul att citera en låt som man lyssnar 

på. Jag är nog ganska noga med vad jag skriver, inte vad som helst”. (Camilla 40 år).  

Känslan för henne är att hon är mer eftertänksam och att inläggen är mer genomtänkta när hon 

skriver en statusuppdatering, än när hon pratar med någon face to face. Sara och Johanna 

berättar att de tar minipauser på cirka fem- tio minuter jobbet, och loggar in på sitt Facebook 

konto. Johanna går även in en gång på morgonen hemma, och även hemma på kvällen. Pia 

tror att hon är beroende av Facebook, hon är inne i genomsnitt tio gånger per dag, och varje 

gång cirka tio- femton minuter. Hon är också den som är uttalat negativ mot Facebook, som 

hon säger:  

”Jag vill ta bort den (Facebook) så fort bröllopet är över. Just nu så känns det så. Jag tycker 

det har blivit för mycket, man berättar för mycket om sitt liv och ja, varför ska man egentligen 

göra det för så många människor. Det är över hundra personer som kan läsa det. Man har 

vänner, som kanske inte alls är ens riktiga vänner, så därför spelar det ingen större roll. (Pia 

25 år) 

Alla informanter säger att de inte kan tänka sig att skriva vad som helst på Facebook, och då 

framför allt jobbiga, och privata saker. Erika uttrycker det som om hon har en inre kärna som 

hon behåller för sig själv. Hon tycker att det är okej att skriva att man haft huvudvärk eller ont 

i ryggen, men det som kommer för nära, vill hon inte delge till alla på Facebook. Hon känner 

själv att hon inte riktigt vet hur hon ska bemöta dylika statusuppdateringar, hur den som 

skrivit statusuppdateringen vill att man ska kommentera. Johanna säger att om det påverkar en 

annan person, så skriver hon inte om det. Hon tar även upp aspekten som handlar om vilka 

man är vän med, och att det till viss del kan styra vad man kan skriva. Till exempel om man är 

Facebook vän med sin chef, så vill man inte skriva något negativt om sitt jobb. Flera av 

respondenterna säger att de blir glada om de får kommentarer på en statusuppdatering, att det 

blir en sorts bekräftelse, både på det de säger, och på att någon/några läser vad de skriver. Att 

man kan bli peppad av sina vänners kommentarer, om man till exempel skrivit att man har ont 

i ryggen. En respondent (Johanna) berättar att hon upplever att hon ofta får kommentarer på 

otippade statusuppdateringar, som hon själv uttrycker det. Hon börjar fundera kring det 

sociala spelet, och om det är så att mängden kommentarer anger hur populär man är.  
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Pia tror att det beror på en personlig mognad hos henne, som idag gör att hon inte skriver vad 

som helt på Facebook, och det faktum att hon har flera barn och släktingar som Facebook 

vänner. Hon berättar vidare att hon ibland använder vita lögner på Facebook, när hon av 

någon anledning inte kan berätta vad hon gjort och att hon gärna delger sina åsikter om allt 

möjligt, för att se vilka reaktioner hon får av sina Facebook vänner.  

Johanna uppskattar att skriva till vänner på Facebook, eftersom hon ibland tycker att det är 

svårt att prata om viktiga saker. Det kan handla om att berömma, skälla på eller bara ha en 

åsikt om något. När hon skriver kan hon bättre förmedla vad hon känner. Hon ser det som en 

trygghet att ha det nedskrivet, då kan ingen förvränga hennes ord.  

 

7.4 Facebookvänner och fysiska vänner 

Generellt så är alla fem informanter öppna i sitt förhållningssätt till att lägga till vänner på 

Facebook. Vissa begränsningar finns dock, Sara säger att hon endast vill vara kompisar med 

personer som hon har någon sorts relation med. Att de ska veta vem hon är, det är viktigt. 

Hon har medvetet valt att inte lägga till vissa personer som hon sett, och där det finns många 

gemensamma bekanta. Till exempel en person som gick i en parallellklass i ettan, är inte 

aktuell för henne att lägga till, om det är deras enda gemensamma nämnare. En annan 

respondent (Pia) berättar att hon tagit bort cirka 100 personer som hon varit vän med på 

Facebook. Det var personer som hon inte alls kände eller har någon kontakt med. Tidigare så 

accepterade hon vem som helst som vän, vare sig hon kände personen eller inte. Johanna har 

blivit mer öppen i sitt förhållningssätt avseende vilka hon accepterar som vänner på 

Facebook, till exempel genom att hon numera oftast accepterar vänförfrågningar från 

kollegor. Men hon poängterar att hon inte vill att det bara ska vara folk hon känner, utan 

verkligen tycker om:  

”Jag har sagt att det är lite förlängning av ens vardagsrum, vill jag umgås och känna den här 

personen, så kan jag ha den på Facebook.” (Johanna 31 år) 

Det kan fortfarande hända att hon tackar nej till vänförfrågningar. Erika tycker att det blivit 

lättare att säga nej till vänförfrågningar. Tidigare kunde hon låta dylika förfrågningar ligga 

obesvarade i stället för att tacka nej, men nu känner hon inte att det är lika jobbigt att inte 

acceptera dessa.  

Pia berättar att hon och en av hennes bästa vänner, fått kontakt med varandra via Facebook. 

De kände varandra ytligt innan, men så behövde Pia kontakta henne angående en inträffad 
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händelse, och efter den initiala kontakten, så blev de snabbt vänner. I dag går det inte en dag 

utan att de hör av varandra, på bland annat Facebook.  

Johanna tror att hennes fysiska relationer med ytligt bekanta till viss del ökar tack vare 

Facebook. I och med att man umgås på Facebook, genom att titta på varandras bilder, läsa 

varandras statusuppdateringar och kanske chatta då och då, så lär man känna varandra bättre. 

Och detta i sin tur kan leda till att man upptäcker att man har gemensamma intressen och på 

grund av det bestämmer att träffas i verkligheten. Hon berättar också att hon har återupptagit 

kontakten med en före detta klasskompis, som hon umgicks mycket med i högstadiet, tack 

vare Facebook. En liknande historia berättar Camilla, en tjejkompis som hon umgicks med i 

gymnasiet, som hon sedermera tappade kontakten med, men som hon numera, via Facebook, 

har träffat flera gånger. Erika tror att hon skulle tappa kontakten med flera av hennes ytligt 

bekanta om de inte var Facebook vänner. Hon nämner småbarnsår, jobb och en tidigare 

livskris, som orsaker till att inte hinna och orka träffas. Men tack vara Facebook, så har hon 

ändå haft kontakt med dessa personer, som hon nu faktiskt hinner och orkar träffa. Detta 

kallar forskarna Ellison m.fl (2007) maintained social capital.  

Sammanfattningsvis så visar resultaten i min egen undersökning att det finns lite olika åsikter 

om vem man var villig att lägga till som vän. En av respondenterna berättade att hon tidigare 

accepterat alla vänförfrågningar som hon fått, vare sig hon kände personen eller inte. Men att 

hon nu tagit bort över 100 facebookvänner och nu endast ville ha vänner där som hon känner. 

Detta instämde övriga respondenter i, och flera av dem påpekade att de vill ha någon sorts 

relation med sina Facebookvänner. Man kan använda Facebook till många olika saker, så som 

att skicka meddelanden, skriva och läsa statusuppdateringar, chatta och spela spel, sa en av 

respondenterna och en annan sa att hon tycker att Facebook är lättanvänt om man jämförde 

med liknande sociala nätverks siter. Joinson (2008) visar i sin studie att antalet vänner som 

man har på Facebook inte är positivt korrelerat med att man är mer nöjd och författarna säger 

att en orsak till detta kan vara att man ”chattar”, spelar spel, skickar meddelande och ”umgås” 

med sina redan existerande vänner. Målet är inte att få så många (nya) vänner som möjligt.  

De resultat som jag kom fram till i min undersökning visar att respondenterna i första hand 

använder Facebook för att interagera med personer de redan känner. Men en av 

respondenterna har ”lärt känna” en person via Facebook, innan hon träffade denna person i 

verkligheten. Och om man ser till att alla respondenterna har gamla klasskamrater som 

Facebookvänner, så kan ju det i viss mån ses som nya vänner (eftersom det kan ha varit 15- 

20 år sedan de träffades). Ellison och Lampe (2006) redovisar resultat från en studie som 

handlar om huruvida människor använder Facebook för att hitta nya vänner eller för att 
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använda det för att kommunicera med redan befintliga vänner. Resultatet visar att Facebook 

skiljer sig från andra sociala nätverks siter, så så sätt att användarna i första hand interagerar 

med redan befintliga vänner. Detta stämmer in på min undersökning, resultaten visar att 

deltagarna i första hand gör just detta.  

 

8. Diskussion och slutsatser 

För att återgå till uppsatsens frågeställning om vad som karaktäriserar Facebook som socialt 

rum och vad som utmärker sociala relationer på Facebook så visar min undersökning att 

Facebook används till en rad olika ändamål. Bland annat skriver deltagarna 

statusuppdateringar, läser vänners statusuppdateringar, chattar, skriver och läser meddelanden 

samt tittar på vänners foton. Deltagarna i studien har Facebookvänner som är nära vänner, 

familj, släktingar och bekanta. Alla utom en person är dagligen inloggade på Facebook. De 

sociala relationerna som deltagarna har på Facebook präglas av en viss ytlighet på så sätt att 

de inte skriver alltför personliga statusuppdateringar och att de ofta kommunicerar med 

personer som de inte av olika skäl (till exempel tidsbrist) inte träffar i den fysiska 

verkligheten.  

Granovetter (1973) menar att svaga länkar är sådana vi har till personer som vi inte känner väl 

och kanske inte träffar/kommunicerar med ofta, till exempel en gammal klasskamrat eller en 

ytligt bekant. Och starka länkar har vi till vår familj och nära vänner. På Facebook har vi 

vänner som vi i den fysiska verkligheten har både svaga och starka band med. Mina resultat 

visar, som nämnts flera gånger, att respondenterna inte kan tänka sig att skriva vad som helst i 

sina statusuppdateringar, till exempel något alltför personligt. En förklaring till detta kan vara 

blandningen av vänner som finns på Facebook. Man vill inte dela med sig av jobbiga tankar, 

känslor och händelser till de personer som man har svaga band. Detta stämmer även överens 

med vad Gross och Acquisti (2005) pekar på i sin studie. Nämligen att sociala nätverks siter 

som till exempel Facebook passar bra för att kommunicera med de personer som vi har svaga 

band med. Man kan också se kopplingar till Goffmans termer front- och backstage (1959), där 

han menar att när vi befinner oss på frontstage så styrs vi av två aspekter, uppträdande och 

seder. Och när vi befinner oss backstage, så har vi ingen publik (som alltid finns på 

frontstage), och vi behöver inte ”uppträda”. I detta fall kan vi se Facebook som frontstage, där 

vi uppträder med en alltid närvarande publik. 



25 
 

Castells (2000) skriver om virtuella gemenskaper och om att dessa inte ser ut på samma sätt 

som fysiska gemenskaper avseende kommunikation och interaktion. Dynamiken kring dessa 

virtuella gemenskaper härmar inte någon form av gemenskap och de är oftast uppbyggda 

kring svaga band. Fördelarna med dessa anser Castells är att de inte är tidsbundna, de har 

snabb spridning samtidigt som de är personliga och de ger utrymme för medlemskap i flera 

olika gemenskaper. Efter att ha gjort denna undersökning är jag benägen att till viss del 

instämma i Castells åsikter. De är speciella på så sätt att interaktionen mellan användarna inte 

alltid sker direkt här och nu, som vid fysiska möten. En person skriver en statusuppdatering, 

som en Facebookvän flera timmar eller dagar senare kommenterar. Min undersökning visar 

däremot att de vänner man har på Facebook inte bara är sådana som man har svaga band med, 

men däremot att de är de vännerna man oftare kommunicerar mer med där. De får det som 

Ellison m.fl (2007) kallar maintained social capital när de kommunicerar med vänner som de 

annars inte skulle ha någon kontakt med. Kan det vara så att Facebook utökar vårt sociala 

kapital genom att vi umgås med personer som vi inte umgås med i den fysiska verkligheten? 

Eller sker dessa kontakter på bekostnad av våra fysiska relationer? Sébastian (2009) visar att 

Facebook inte nödvändigtvis ökar en persons sociala kapital, men det kan istället vara så att 

det är glada, nöjda och samhällsengagerade personer som går med i Facebook. Resultaten från 

min undersökning visar att Facebook kan leda till ökat umgänge med personer som man 

kanske inte annars skulle ha interagerat med, både på Facebook och i den fysiska 

verkligheten.   

Både min egen undersökning samt de studier om tidigare forskning som jag läst visar att 

Facebook används för att koppla av och för att få användaren att må bra. De krav och 

förväntningar som finns i fysiska sociala relationer saknas eller ser annorlunda ut. Att 

kommunicera med det skrivna ordet blir inte samma sak som att träffas face to face. Man kan 

vara mer eftertänksam och om det mot förmodan skulle uppstå någon schism, så kan man med 

ett knapptryck ta bort en person från ens vänlista. Man kan dock reflektera över själva 

kommunikationen på Facebook. I vissa fall är den direkt genom att användarna spelar spel 

eller chattar med varandra, men den är också indirekt genom att en person gör ett inlägg i sin 

egen eller någon annan användares logg/vägg och där gensvar på inlägget kan dröja alltifrån 

minuter till timmar till att inte alls få några kommentarer på det som skrivits. Hur hanterar 

användarna detta, och är själva ”målet” med inlägget att få kommentarer? Resultatet från min 

undersökning visar att respondenterna i vissa fall vänder sig direkt till en person eller 

”målgrupp” med sina inlägg men i vissa fall är inläggen inte riktade till någon speciell.  
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Jag anser att kommunikationen som sker på sociala nätverks sajter ser annorlunda ut än den 

gör i den fysiska verkligheten. Användaren väljer själv hur denne vill framställas, vad denne 

skriver och svarar på, samt kan, om denne så önskar, med endast en knapptryckning radera 

personer från sin vänlista. Precis som Putnam skriver så inger detta en känsla av säkerhet och 

social kontroll och en känsla av all interaktion sker på lika villkor. Samtidigt som det pågår ett 

socialt spel, där tankar om vem som får flest svar på sina inlägg och vem som har flest vänner 

finns i bakhuvudet på användarna.  

Castells (2000: 407) skriver ”En central distinktion i gemenskapsanalysen är den mellan 

svaga och starka band. Nätet lämpar sig särskilt väl för utvecklandet av en mängd svaga 

band. Svaga band är värdefulla när det gäller att till lågt pris ge information och skapa 

möjligheter. Nätets fördelar är möjligheten att knyta svaga band med främlingar, i ett jämlikt 

interaktionsmönster där sociala egenskaper inte så lätt begränsar eller blockerar 

kommunikationen” .  

Castells menar att de svaga band som vi har med människor på till exempel Facebook kan 

leda till ökad kontakt med personer som vi annars inte skulle ha kontakt med och uppmuntra 

till bredare sociala kontakter. Klimatet är mer öppet och tillåtande online och ger därmed 

utrymme för mer uppriktighet. Av det som framkommit i min egen studie så finns belägg för 

att kontakt via och på Facebook leder till att man träffar personer i den fysiska verkligheten 

som man annars inte skulle träffat och flera av deltagarna nämnde också att de bland annat 

använde Facebook för att ”nätverka”. Värt att reflektera över är ändå att användaren väljer 

själv hur denne vill presenteras på Facebook. Man är fri att utelämna vissa saker och 

understryka andra på sätt som är fördelaktigt för en själv. Även fast användarna på Facebook 

är ”sig själva” så bestämmer denne själv hur mycket/lite information som delas.  

Rainie m. fl(2006), menar att Sociala Nätverks Sajter, som Facebook, har ändrat vårt sätt att 

kommunicera. Tidigare så skedde denna från hushåll till hushåll men på till exempel 

Facebook så sker den från person till person. Detta skapar en sorts individualism, samtidigt 

som man tillhör en kollektiv gemenskap med sina vänner. Kommer Facebook och andra 

sociala nätverks siter förändra våra sociala relationer i framtiden genom att vi behåller 

kontakten med fler personer vi möter i våra liv? Kommer Facebook utöka våra relationer 

genom ett ökat fysiskt umgänge med våra ”svaga länkar” eller kommer kommunikationen till 

största del begränsas till online möten? Mer forskning kring detta kan i framtiden ge oss en 

större insikt och kunskap avseende hur sociala relationer på nätet påverkar oss. 

Forskningresultat som finns idag tyder på att Facebookanvändare tenderar att vara mer socialt 
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aktiva offline. Huruvida Facebook är här för att stanna, eller i framtiden bli utbytt mot något 

”bättre”, återstår att se.                            
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