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Abstract 
The aim of our study was to examine the meaning of the social media Facebook for young 
people who are in the age of 16 to 25 years. We wanted to gain an understanding in the 
youths´ thoughts and beliefs of how Facebook exists and plays a role in their lives. As a result 
from this research, we discussed how social media might affect the future of journalism.  
   
We formed our thesis based on research of the digital network society, social networks, the 
youth culture, and how the target group; the young people use and experience social media. 
We made a questionnaire for 36 high school students, and three of these participated in a 
focusgroup-discussion. We combined and analyzed the response from the questionnaire and 
the focus group in our final result, and discussed patterns and relations between the 
youngsters´ answers. 
 
Our result shows that Facebook mostly is regarded to be a virtual meetingplace, where these 
young people can interact and communicate with each other. They mostly communicate with 
their friends from the real-life, and youths´ use Facebook as a tool when they want to find out 
what people in their surrounding do. The questionnaire result also shows that Facebook can be 
seen as an information channel, where the young people can get gossip and offer each other 
invitations to common events.  
 
From this study, we can point out that the social network is practically of great importance in 
young peoples’ lives. The questionnaire of Facebook and how young people´s habits are 
affected implies that it is important to use the social network discussion while analysing the 
convergence between so called; “old” and “new media”. Young people steer and direct the use 
of media, and that is the reason why the understanding about their thoughts of social media is 
significantly important. One could practically say that youngsters can affect the future of 
journalism, and the design and development of media. 
 
Key words: young people, Facebook, social media, virtual communication, the convergence 
of media, digital network society, journalism 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



Innehållsförteckning 

1. INLEDNING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR............................................................................ 5 
1.1 INLEDNING .......................................................................................................................... 5 
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................. 6 

1.2.1 Avgränsning ............................................................................................................... 6 
 
2. BAKGRUND ....................................................................................................................... 7 

2.1 INTERNETANVÄNDNING............................................................................................................ 7 
2.3 FACEBOOK ........................................................................................................................... 8 
2.4 BEGREPP OCH DEFINITIONER..................................................................................................... 9 

2.4.1 Traditionella medier..................................................................................................... 9 
2.4.2 Nya medier................................................................................................................. 9 
2.4.3 Sociala medier .......................................................................................................... 10 
2.4.4 Verklighet ................................................................................................................. 10 
2.4.5 Virtuell verklighet ...................................................................................................... 10 
2.4.6 Ungdomar ................................................................................................................ 11 

 
3. TEORIER OCH TIDIGARE FORSKNING ........................................................................... 12 

3.1 NÄTVERKSSAMHÄLLET ........................................................................................................... 12 
3.2 SOCIAL INTERAKTION............................................................................................................ 13 
3.3 SOCIALA MEDIER OCH NÄTVERKSGEMENSKAPER ............................................................................ 14 
3.4 KOMMUNIKATIONSTEORI ........................................................................................................ 15 
3.5 UNGDOMSKULTUR ................................................................................................................ 16 
3.6 UNGDOMARS MEDIEVANOR ..................................................................................................... 17 

3.6.1 Pionjärer online......................................................................................................... 17 
3.6.2 Verktyg som upprätthåller relationer ........................................................................... 18 
3.6.3 Plats för identitetsskapande ....................................................................................... 19 
3.6.4 Relationer online och offline ....................................................................................... 20 
3.6.5 Baksidan med Internet och sociala medier................................................................... 21 

 
4. METOD ............................................................................................................................ 23 

4.1 ENKÄTUNDERSÖKNINGEN ....................................................................................................... 24 
4.1.1 Pilotundersökningen .................................................................................................. 25 

4.2 FOKUSGRUPPEN................................................................................................................... 25 
4.3 SAMMANSTÄLLNING AV EMPIRISKT MATERIAL................................................................................ 27 
4.4 ANALYSMETOD .................................................................................................................... 28 
4.5 METODDISKUSSION .............................................................................................................. 29 
4.6 GILTIGHET OCH TILLFÖRLITLIGHET ........................................................................................... 30 

 
5. RESULTAT OCH ANALYS ................................................................................................. 31 

5.1 NYFIKENHET, VÄNNERS PÅVERKAN OCH VILJAN ATT ”HA KOLL” ........................................................... 31 
5.2 SAMMA VÄNSKAPSKRETS ONLINE SOM OFFLINE, MEN OLIKA SYNSÄTT................................................... 33 
5.3 MEDVETENHET OCH KONTROLL - LÖGNER OCH KONSTRUKTIONER....................................................... 37 
5.4 ALLDELES LAGOM ELLER 24/7?................................................................................................ 41 
5.5 EN VIRTUELL MÖTESPLATS SOM MÖJLIGGÖR SNOKANDE ................................................................... 44 
5.6 KOMMUNICERA OCH KIKA PÅ BILDER.......................................................................................... 47 
5.7 INGEN NYHETSFÖRMEDLARE - FRÄMST EN SKVALLERKANAL ............................................................... 49 
5.8 ”SNACKISEN” I UNGDOMARNAS LIV ........................................................................................... 51 

 
 

 3



6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION ..................................................................................... 53 
6.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ............................................................................................ 58 

 
7. REFERENSER................................................................................................................... 60 

 
BILAGA 1 ............................................................................................................................ 63 
BILAGA 2 ............................................................................................................................ 67 
BILAGA 3 ............................................................................................................................ 69 
BILAGA 4 ............................................................................................................................ 71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4



1. Inledning och frågeställningar 

1.1 Inledning 
På bara fem år har det sociala, virtuella mediet Facebook gått från att vara ett socialt nätverk 

för studenter vid Harvard University i USA till att vara en världsomspännande mötesplats för 

350 miljoner människor. Den explosionsartade utvecklingen av antalet medlemmar på 

Facebook visar att människors sätt att träffas och interagera med varandra genomgår en 

förändring. I dag möts vi inte längre bara på de traditionella mötesplatserna som exempelvis 

på tillställningar och aktiviteter på caféer, restauranger och i parker. Vi knyter istället 

kontakter via sociala nätverk och aktiviteter som är organiserade runt digitala, sociala medier 

på Internet. Vi själva använder Facebook nästan varje dag och har upptäckt att det är en stor 

informationskanal, eftersom många samtal och diskussioner kretsar kring vad som händer på 

just Facebook. Många människor, organisationer och företag söker sig i dag till Facebook för 

att utbyta information, knyta kontakter, sprida budskap och mobilisera andra användare i olika 

grupper. 

 

Sociala medier och Facebook expanderar hela tiden som ingredienser i människors vardag, 

och därför anser vi att det är nödvändigt och av stor betydelse att studera vad de sociala 

medierna betyder för ungdomar. Ungdomar är nämligen den grupp som använder Facebook 

och sociala medier flitigast, och de som främst rör sig i den virtuella världen. De är framtiden, 

deras medievanor är vägledande i påverkan av medieanvändningen. Av just den anledningen 

tycker vi att det är intressant att se vad Facebook betyder för dem, eftersom Internet och 

sociala medier är en självklarhet i många ungdomars vardag. Både EU-kommissionen och 

Medierådet uppmanar till forskning om just detta. De anser att det är viktigt att bland annat få 

nya kunskaper om ungdomars mediekonsumtion, eftersom medielandskapet genomgår en 

förändring. Det finns tendenser som pekar på att journalistiken utmanas av Internet och 

sociala communities. Vi tror därför att vår studie delvis kan ringa in den medieutveckling som 

journalistiken kan komma att anpassa sig efter. Ungdomar är framtidens beslutsfattare, och 

deras medievanor kan komma att ha inflytande över framtidens medier på olika sätt. 

Journalistikens former och innehåll, och medborgarnas tillgång till medier kan komma att 

förändras. För att nå publiken tror vi att journalisterna måste synas och röra sig i den sociala 

mediesfären. Journalister och mediefolk har skapat en blogg – Same Same But Different – där 

de diskuterar mötet mellan nya och gamla medier. Att bloggen startades är, enligt oss, ett 

tecken på att sociala medier påverkar journalistiken. Därför anser vi att det är viktigt att 
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studera sociala medier som Facebook. Genom att undersöka ungdomars syn på Facebook kan 

vi bilda en uppfattning om vilken funktion och betydelse nätverket har för oss människor i 

dagens nätverkssamhälle. Sociala medier har bland annat börjat få en dagordningssättande 

funktion, eftersom många söker sig till bland annat Facebook för att föra ut olika politiska 

budskap eller mobilisera medlemmar i grupper. Detta har i sin tur påverkat opinionen och 

beslut som fattats i den svenska riksdagen och regeringen.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Vår intention är att studera vad Facebook betyder för ungdomar, och vilken funktion det 

sociala nätverket har i deras vardag. Med betydelse menar vi ungdomars syn och  

tankar kring Facebook, och med funktion menar vi det mer praktiska, på vilket sätt Facebook 

existerar i ungdomars liv. Utifrån resultatet diskuterar vi hur Facebook och sociala medier kan 

komma att påverka framtidens journalistik.  

 

Vår studie består av en huvudfråga som vi angriper med två delfrågor. De första delfrågan ger 

svar på den praktiska delen, hur ungdomar använder Facebook i sitt vardagsliv. Den andra 

frågan beskriver ungdomars synsätt, vilken funktion Facebook har för dem. 

 

Vad betyder Facebook för ungdomar? 

- Hur ingår Facebook som socialt nätverk i ungdomars medieanvändning? 

- Vilken uppfattning har ungdomar om Facebook som socialt nätverk? 

 

1.2.1 Avgränsning 
Vår studie fokuserar på att undersöka ungdomars syn på och användning av Facebook, och 

det sociala mediets betydelse för dem. Vårt syfte är inte att undersöka skillnader mellan killars 

och tjejers användning av Facebook. Vi kommer inte att undersöka andra sociala medier, eller 

hur medier och journalister använder Facebook som verktyg eller källa. Vi kommer inte heller 

att undersöka hur Facebook framställs i medier. 
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2. Bakgrund 
I det här kapitlet presenterar vi grunden till vår studie, samt de begrepp och definitioner som 

vi använder oss av. Detta för att ge förståelse och insikt i forskningsområdet. 

2.1 Internetanvändning 
 

Året är 2009. Det är femton år sedan 1994, då webbläsaren Mosaic från Netscape blev fritt tillgänglig att 

ladda ner från nätet. Det är femton år av ett växande www, world wide web, ett nätverk av nätverk. Det är 

femton år av ett ökande antal användare av Internet. (Findahl, 2009:9) 

 

I dag är cirka 80 procent av den svenska befolkningen Internetanvändare och 62 procent av 

befolkningen använder Internet dagligen. Sedan flera år tillbaka har man sett en tendens att 

den dagliga användningen av Internet ökar och i dag är Internet en del av många svenskars 

vardagsliv, en daglig rutin. Även tiden man ägnar där har ökat, det är vanligast att man i 

hemmet använder Internet i drygt tio timmar per vecka eller en timme om dagen, men det 

finns de som är online 40-50 timmar per vecka. Det är ungdomar mellan 16-25 år som är de 

flitigaste Internetanvändarna, både tids- och frekvensmässigt. (Findahl, 2009) 

  

Det finns en dragningskraft med att vara ute på nätet, speciellt för ungdomar som inte har 

samma begränsningar som de med arbete och familj. Samtidigt som antalet Internetanvändare 

ökar ser man även att intresset för Internets kommunikativa möjligheter växer mer och mer. 

I dag finns nästan tre gånger fler communitymedlemmar jämfört med år 2007. Totalt är det 

fyra av tio Internetanvändare som är medlemmar i en webbgemenskap. De som använder 

communities mest är gruppen unga vuxna och det är främst ungdomar i åldern 16-25 som är 

de vanligaste communitymedlemmarna. Tre av fyra ungdomar är medlemmar i en 

webbgemenskap och ungefär hälften av dem besöker communities dagligen. Men det är inte 

enbart antalet communitymedlemmar som ökar, även utbudet av onlinecommunities växer. De 

sociala nätverken är mest populära, med webbsajten Facebook i spetsen. (Findahl, 2009) 

 

Anledningen till att sociala medier blir allt mer populära kan, enligt Helena Meldré (2002), 

vara att en del människor känner behov av att ingå i en gemenskap på nätet och i ett gränslöst, 

virtuellt samhälle. Intresset för Internet kan grunda sig på att användare får en chans att göra 

sin röst hörd, att de kan diskutera och uttrycka sina åsikter i olika forum. Men Meldré (2002) 

menar även att det är svårt att förutsäga hur Internetanvändningen kommer att utvecklas och 

förändras. 
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För många barn och ungdomar som nu växer upp med datorer och Internet är det inget nytt medium 

överhuvudtaget, utan något lika självklart som andra medier som de har omkring sig. I allt högre grad kan 

detta komma att gälla Internetanvändare och alla som ser Internet som ett medium man svårligen kan vara 

utan, oavsett om det handlar om arbetet eller vardagen i största allmänhet. (Meldré, 2002:81)  

 

Både Jesper Strömbäck (2009) och Meldre (2002) skriver att det är svårt att föreställa sig en 

tillvaro utan Internet. I dagens nätbaserade informationssamhälle består medielandskapet av 

allt fler medier, i allt fler former. Internet har en viktig roll med innehåll som”e-post till 

hemsidor om allt mellan himmel och jord, webbtidningar, bloggar, Facebook och andra 

virtuella möteplatser” (Strömbäck, 2009:68). 

 

2.3 Facebook 
Facebook är ett socialt nätverk på Internet, det startades år 2004 av studenten Mark 

Zuckerberg vid Harvard University i USA. Zuckerberg ville samla alla studenter vid 

universitet på ett ställe och han fick idén till Facebook från den tryckta skolkatalogen som 

fanns på Harvard, och som kallades för just Facebook. Det sociala nätverket öppnades för 

allmänheten år 2006 och har i dag 350 miljoner medlemmar, och finns på 70 olika språk. Den 

åldersgrupp som växer snabbast på Facebook är i åldern 35-49 år, men de som främst 

använder Facebook är personer i åldern 18-24 år. Facebook är ett verktyg som ska hjälpa 

människor att kommunicera mer effektivt med vänner, familj och kolleger. Vem som helst kan 

gå med i det sociala mediet och interagera med människor som de känner i en virtuell miljö. 

Varje medlem har en profil där de kan ladda upp personlig information, bilder och filmer och 

alla användare kan skicka meddelanden och skriva på varandras så kallade anslagstavlor. 

Exempelvis laddas två biljoner bilder upp på Facebook varje månad. På Facebook finns även 

olika applikationer som till exempel spel, personlighetstester, chattjänster och statusfält. 

Statusfältet kan användas när någon vill uppdatera sin profil med information, så att alla 

Facebookvänner kan ta del av den. En hel del användare använder Facebook för att engagera 

sig i olika grupper och för att bilda opinion kring olika politiska frågor, men även för att 

sprida information. År 2007, när en tragisk skolmassaker inträffade på Virginia Tech 

Polytechnic Institute på State University i USA och när 32 personer dödades, fungerade 

Facebook som den främsta informationskällan. Elever som gick på skolan skrev nämligen om 

händelserna på Facebook, och elevernas uppdateringar gick då före mediers rapportering.  

Vissa medlemmar använder även Facebook för att marknadsföra sig själva, ett företag eller en 
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produkt. Facebook är gratis, men företaget får inkomster från de annonser som finns på 

webbplatsen. Eftersom företaget samlar in en hel del information om sina användare kan de 

även rikta annonserna, och därmed få dem att fungera optimalt. (www.facebook.com, 

http://www.facebook-faq.se/facebook/vad_ar_facebook.htm) 

 

2.4 Begrepp och definitioner 
 
2.4.1 Traditionella medier 

Med traditionella medier menar vi det som Katarina Graffman (2008) kallar för traditionella 

medier, det vill säga tryckta tidningar/tidskrifter, TV och radio. Deras utbud var och är 

enhetligt, linjärt eller tablåstyrt, eftersom den information som exempelvis sprids via TV:n 

endast förekommer i TV-apparaten. Men i dag förekommer traditionella medier också i nya 

medieformer. Yngre läser exempelvis tidningar via nätet, där även TV-program nu finns 

tillgängliga. (Andersson & Wadbring, 2008, Hvitfelt & Nygren, 2008). I den här studien 

benämns traditionella medier även som gamla medier. 

 

2.4.2 Nya medier 

Det som utmärker nya medier är att de har den digitala tekniken som gemensam grund. I dag 

närmar sig olika medieformer varandra och Internet spelar en central och viktig roll för nya 

medier. Internet är nämligen en plattform för webbplatser som förenar text, ljud, bild och 

rörlig bild i nya medieformer. Traditionella medier använder Internet som bland annat en 

distributionskanal, tryckta tidningar finns exempelvis som webbtidningar och radioprogram 

kan laddas ner som ljudfiler. Via Internet kan lokala medier bli globala och mediepubliken 

kan interagera med medieproducenter och även skapa eget medieinnehåll, så kallat ”user-

generated-content”. Det är en av dagens mest märkbara medietrender, tillsammans med de 

nya interaktionsmedier som uppkommer i takt med att nya kommunikationsformer utvecklas. 

De nya interaktionsmedierna kallas för sociala medier och är exempelvis bloggar eller sociala 

nätverkssidor (Hvitfelt & Nygren, 2008). Personer kan interagera med varandra via sociala 

medier, det betyder att de kan ta del av information om varandra och samspela i en virtuell 

verklighet (Lövheim, 2002). 
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2.4.3 Sociala medier 

Sociala medier är de webbplatser och nätverk som möjliggör kommunikation mellan personer 

som är uppkopplade till Internet. De fungerar som verktyg vid överföring av bland annat 

information, och är virtuella platser där människor samlas och skapar profiler som består av 

en beskrivning av varje nätverksmedlem. Sociala medier kan exempelvis vara sociala 

nätverkssidor, bloggar eller fildelningssidor. De är främst användargenererade, det vill säga 

användarna kan själva skapa information som de lägger ut och tar del av (Findahl, 2009, 

Meerman, 2007, Newson et al, 2009). När vi nämner sociala medier i vår studie använder vi 

även begrepp som sociala nätverk, communities, interaktionsmedier och personliga medier. 

 

2.4.4 Verklighet 

Begreppet verklighet är den ”verkliga världen”, den vi lever i och rör oss i fysiskt. I 

verkligheten existerar dimensioner som tid och rum. Andra begrepp som förknippas med 

verklighet i den här studien är:  

offline: när man inte är uppkopplad till Internet och inte är inloggad på t ex sociala medier. 

Online är motsatsen till offline. 

ansikte-mot-ansikte: att man träffas eller har kontakt i det verkliga och riktiga livet. 

Virtuell verklighet är motsatsen till verklighet. 

 

2.4.5 Virtuell verklighet 

En virtuell verklighet är en datorgenererad skenvärld där användarna/medlemmarna upplever 

att de är aktiva och agerande (Castells, 1999). Virtuella världar kan kallas för onlinevärldar, 

och i vår studie menar vi att en virtuell verklighet uppstår när en person är uppkopplad till ett 

socialt nätverk på Internet. I en virtuell verklighet är användaren inte bunden till tid och rum, 

eftersom personen kan interagera med andra människor oavsett vilken tid på dygnet det är och 

oavsett hur långt bort den han/hon kommunicerar med är (Lövheim, 2002). Men om personer 

som är uppkopplade till Internet och vill direktkommunicera med varandra krävs samtidig 

närvaro, det vill säga att båda befinner sig i onlinevärlden samtidigt. Detta för att interaktion 

ska vara möjlig (Castells, 1999). 
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2.4.6 Ungdomar 
Ungdomar i åldern 16-25 år är de flitigaste Internetanvändarna. Det är den åldersgruppen som 

dominerar inom sociala nätverk (Findahl, 2009). När vi skriver om ungdomar i den här 

studien syftar vi därför på ungdomar i just åldersgruppen 16-25 år, eftersom det är den 

vanligaste medlemsgruppen. 
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3. Teorier och tidigare forskning 
I det här kapitlet tar vi bland annat upp Manuel Castells (1999) teori om nätverkssamhället 

och förklarar vidare kring sociala medier. Vi presenterar även tidigare forskning som gjorts 

kring ungdomars medievanor, hur de ser på sociala medier och deras onlinerelationer. Det är 

framför allt Katarina Graffmans (2008) och danah boyds (2008) studier som knyter an till vårt 

forskningsområde. 

3.1 Nätverkssamhället 
I dag lever vi i en tid som sociologen och forskaren Manuel Castells (1999) kallar för 

Informationssåldern. Castells (1999) har analyserat Internets politiska och sociala 

konsekvenser, och därför är hans teori om nätverkssamhället relevant i en studie om just nya 

och sociala medier. Information är nämligen vårt samhälles röda tråd och nyckelingrediens, 

och Informationsålderns utveckling handlar om att samhällets funktioner blir allt mer 

organiserade som nätverk. Social interaktion och social organisation är en självklar del av vår 

nutida kultur, och nätverken är våra samhällens nya sociala inre struktur (Castells, 1999). 

Enligt Peter Dahlgren (2002), professor i medie- och kommunikationsvetenskap, präglas 

dagens informationssamhälle av en nätverkslogik som påverkas främst av den tekniska 

utvecklingen.  

 

Vi har gått från ett industri- till ett informationssamhälle, där nätverkslogiken lett till en ökad 

globalisering. Ett exempel på vad som kan hända i ett nätverkssamhälle är att olika grupper 

och organisationer kan samla och uppbjuda opinion om exempelvis miljö eller mänskliga 

rättigheter på nyare och effektivare sätt (Castells, 1999, Dahlgren, 2002). Datortekniken som 

uppkommit under Informationsåldern har förändrat vårt sätt att kommunicera, och vårt sätt att 

föreställa och förhålla oss till verkligheten (Lövheim, 2002).  

 
Datormedierad kommunikation ger på annat sätt än tidigare medier möjlighet för människor att få kontakt 

med sammanhang och personer som på olika sätt befinner sig utanför det lokala sammanhangets gränser. 

(Lövheim, 2002:147) 

 

Den datormedierade kommunikationen öppnar även nya möjligheter för aktivt deltagande i 

såväl produktion av som användandet av information (Castells, 1999). Men för att kunna delta 

i nätverkssamhället måste människor först och främst ha tillgång till datorer och Internet. Om 

människor inte kan använda Internet kan de bli uteslutna från möjligheten att ta del av Internet 

och informationen som sprids där (Allan, 2004). Det finns en stor skillnad mellan länders 
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tillgång till datorer och Internet. I Sverige har nästan alla tillgång till Internet (Findahl, 2009), 

vilket inte är en självklarhet i till exempel u-länderna runtom i världen.  

 
I många afrikanska länder har mindre än en procent av befolkningen tillgång till Internet; på många håll 

saknas även elektricitet. (Dahlgren, 2002:17) 

 

Den digitala klyftan existerar inte bara på global nivå, utan även på nationell och lokal nivå 

(Dahlgren, 2002). Det leder till att ojämlikheten mellan de som har tillgång till Internet och de 

som saknar tillgång kan förstärkas. Den digitala klyftan kan påverka samhället utifrån olika 

aspekter, nämligen socialt, ekonomiskt, etniskt och kunskapsmässigt. Allt fler sociala grupper 

samlas exempelvis på Internet, men eftersom tillgången till Internet inte är jämlik fördelad 

kan social utstötning uppstå (Castells, 2002). Vissa grupper kan exempelvis gå miste om att ta 

del av den sociala interaktionen som äger rum på Internet. 

  

3.2 Social interaktion  
En av byggstenarna till dagens nätverkssamhälle är social interaktion, som är samspel och 

kommunikation mellan människor och grupper. Genom att interagera och kommunicera med 

varandra får människor en gemensam förståelse av verkligheten. Social interaktion är, enligt 

Mia Lövheim (2002), en grundförutsättning för att en känsla av delad identitet och gemenskap 

ska skapas. Människors behov av social interaktion kan kopplas till vår studie, eftersom det är 

en av anledningarna till att sociala medier expanderar. I dag är interaktion nämligen en form 

av datormedierad kommunikation, där sammanhang formas utanför dimensioner som rum och 

tid. I verkligheten är rum och tid sammanflätade, och dessa dimensioner förändras i den 

virtuella verkligheten, där plats och tid inte har samma betydelse. Den sociala interaktionen i 

nätverkssamhället erbjuder möjligheter att upprätthålla fler sociala relationer och över större 

avstånd än tidigare (Lövheim, 2002). I nätverkssamhället är den virtuella världen platslös och 

därför existerar inte tiden på samma sätt som i verkliga livet. I ett virtuellt nätverk är tiden en 

blandning av olika tempus, och kan inte delas upp eftersom den inte är bunden vid platsrum. 

(Castells, 1999, Lövheim, 2002). Människor som kommunicerar via datormedierad 

kommunikation kan exempelvis umgås och mötas utan att vara beroende av att vara i samma 

verkliga plats, men de måste ändå befinna sig i samma virtuella rum för att kunna 

kommunicera.  
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3.3 Sociala medier och nätverksgemenskaper 
En nätverksgemenskap bygger på att människor som ingår i ett och samma nätverk online 

känner gemenskap utifrån gemensamma värderingar och intressen. Begreppet myntades år 

1993 av Howard Rheingold, som var den person som började tala om uppkomsten av ett nytt 

slags gemenskap, en virtuell gemenskap. Rheingold presenterade även tanken att 

gemenskaper som byggs online kunde utvecklas till fysiska möten och fester (Castells, 1999). 

Sociala nätverk är virtuella platser och webbgemenskaper som består av webbsajter där 

människor samlas, byter information och där vänner och bekantas bekanta länkas samman. 

Det är nätverk som möjliggör kommunikation mellan personer som är uppkopplade till 

Internet (Castells, 1999, Findahl, 2009). Men David Meerman (2007) och Alex Newson et al 

(2009) skriver att, även om det finns olika typer av sociala medier, är de svåra att definiera. 

Deras innehåll är nämligen skiftande och kan bestå av allt från text, audio, video, bilder och 

mötesplatser för kommunikation.  

 

Begreppet sociala medier används för att beskriva verktyg på Internet som tillåter överförande 

av information, deltagande och samarbete (Newson et al, 2009). Sociala medier är baserade 

på användargenererat innehåll, och kan innehålla profiler som erbjuder en beskrivning av 

varje nätverksmedlem. Profilen kan innehålla text, bilder, video, kommentarer från andra 

medlemmar och en offentlig lista av människor som identifieras som kontakter och vänner 

inom medlemmens nätverk (boyd, 2008). Newson et al (2009) delar upp sociala medier i olika 

kategorier som till exempel bloggar, professionella och sociala nätverkssidor, wikis 

(informationssidor) och fildelningssidor. 

 

Sociala medier erbjuder en plats för kommunikation i en digital miljö. De finns till för att 

människor med liknande intressen ska kunna utbyta tankar, kommentarer och åsikter. Genom 

sociala nätverk får människor tillgång till en helt ny, virtuell värld som kan påverka den 

allmänna opinionen. Detta eftersom användare kan agera idéskapare genom att skriva om 

exempelvis politik och marknadsföra produkter på sina profiler (Weber, 2009). Det innebär att 

om debattforumen växer sig större på sociala medier kan människor utan Internet missa att 

delta i den politiska beslutsfattningen, och det kan bland annat beskrivas som social utstötning 

(Castells, 2002). 

 

Skillnader mellan onlinekommunikation och offlinekommunikation är bland annat att 

onlinekommunikation saknar vissa karaktärsdrag som kännetecknar traditionella, verkliga 
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möten, exempelvis geografisk närhet och fysisk kontakt (Wartella, 2002). Enligt medie-

forskaren danah boyd (2008) har sociala nätverksplatser fyra egenskaper som normalt inte 

finns i verkliga livet; uthållighet, sökbarhet, reproduktionsförmåga och osynlig publik. 

Uthållighet innebär att kommunikationen kan registreras och läsas i efterhand, eftersom den 

finns kvar och mottagaren kan läsa den senare. Detta gör det möjligt för asynkron 

kommunikation, det vill säga kommunikation som inte är bunden vid tid och rum. Sökbar-

heten innebär att man genom sökverktyget kan hitta och få kontakt med andra personer. Det 

fungerar på så sätt att man exempelvis kan skriva in en persons namn som inte finns 

geografiskt nära och få upp personen i fråga under ”träffar”, det vill säga resultatet av 

sökandet. Reproducerbarheten gör det möjligt för användare att kopiera andra medlemmars 

texter, bilder etc. Det kan leda till att det som en person publicerar i ett socialt medium kan 

användas på en annan plats, utan personens tillåtelse och medvetande. Detta innebär även att 

det blir svårt att skilja mellan kopia och original och vem som egentligen är den ursprungliga 

publiceraren. Den osynliga publiken är även något som inte existerar på samma sätt i det 

verkliga livet. När vi kommunicerar med någon i verkligheten så kan vi identifiera de som rör 

sig i vår närhet, men online är det nästan omöjligt att kontrollera vilka som tar del av 

information om oss. Dessa egenskaper förändrar människors sätt att interagera med varandra, 

och det gör även att det som vi uttrycker på sociala medier kan missuppfattas (boyd, 2008). Vi 

har inte möjlighet att ta reda på hur många det är som tar del av vår information online, därför 

kan vi inte heller vara medvetna om någon feltolkar något som vi publicerar. I verkligheten 

kan det vara lättare att upptäcka om någon missuppfattar något, eftersom vi då exempelvis 

kan tolka ansiktsuttryck och tonlägen. 

 

3.4 Kommunikationsteori 
Den allmänna definitionen av kommunikation är social samverkan med hjälp av 

meddelanden, och enligt Fiske (1997) är kommunikation betydelseskapande. Sociala mediers 

existens grundar sig på människors behov av social interaktion och kommunikation, och 

kommunikationsteorin är därför en viktig aspekt att ha i åtanke i vår studie. Det som händer i 

den virtuella världen påverkar det som händer i det verkliga livet, eftersom de två världarna 

står i relation till varandra. 

 

Castells (1999) definierar kommunikation som något som producerar och konsumerar tecken. 

Enligt Castells (1999) består kulturer av kommunikationsprocesser, och i alla samhällen har 

 15



mänskligheten existerat i och handlat genom en symbolmiljö. När kommunikationen 

organiseras kring en elektronisk organisation, via exempelvis en dator, uppstår en virtuell 

verklighet. Det är ett kommunikationssystem i ett virtuellt sammanhang, och en låtsasvärld 

där användarna och erfarenheterna på bildskärmen blir själva verkligheten. Men det som 

utmärker det nya kommunikationssystemet, som består av många olika kommunikations-

former, är förmågan att omfatta, innesluta, men även utesluta kulturella uttryck. Den som har 

tillgång till Internet kan uttrycka sig via sociala medier, men den som inte har tillgång har inte 

den möjligheten. Det innebär att människor kan bli uteslutna från det nya kommunikations-

systemet. I dag är det elektronisk kommunikation som exempelvis typografisk, audiovisuell 

eller datorförmedlad som är kommunikation.  

 

Det nya kommunikationssystemet omvandlar grundläggande dimensioner, såsom människors rum och tid. 

Platser lösgörs från sin kulturella, historiska, geografiska betydelse och reintegreras till funktionella 

nätverk eller bildcollage, vilket skapar ett flödesrum som ersätter platsrummet. Tiden utplånas i det nya 

kommunikationssystemet när förflutet, nutid och framtid kan programmeras till att interagera med 

varandra i samma budskap. Flödesrum och tidlös tid är de materiella grundvalarna för en ny kultur, som 

överskrider och omsluter mångfalden av historiskt överförda representationssystem: den verkliga 

virtualitetens kultur där låtsasvärlden är den nya tron. (Castells, 1999:425) 

 

3.5 Ungdomskultur 
Det var under 50-talet som begreppet ungdomskultur myntades, men själva ungdomskulturen 

började växa fram i samband med att konsumtionssamhället uppstod under 1920-talet i USA. 

Ungdomarna fungerade då som en kulturell barometer, eftersom de tog till sig de förändringar 

som var på gång. Enligt Jostein Griprud (2002), professor i medievetenskap, var ungdomarna 

exempelvis de främsta läsarna av de nya filmtidningarna som kom ut efter första världskriget, 

och det var även de som främst tittade på film på biografer och lyssnade på jazzmusik och 

rock´n roll (Gripsrud, 2002). Vår studie fokuserar på ungdomars syn på och användning av 

Facebook, och hur deras medievanor kan komma att påverka framtidens journalistik. Därför 

är det relevant att få en insyn i just vad ungdomskultur är. 

 

Förr var ungdomen en beteckning på de personer som var unga i år räknat, men i dag står 

ungdomsperioden för något helt annat; den är identitetsskapande och kan tänjas ut 

tidsmässigt. En bidragande faktor till att ungdomskulturen började existera var ungdomarna 

själva. Tidigare hade barn och ungdomar varit ganska säkra på hur de skulle leva när de blev 
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vuxna, eftersom det var något som de lärde sig av sina föräldrar och andra som var äldre. Men 

i det moderna samhället blev ungdomarnas egna identiteter mer osäkra. Ungdomskulturens 

uppkomst ledde nämligen till att ungdomar blev tvungna att välja vilka de skulle vara, vad de 

ville och vad de skulle tro istället för att lära sig av äldre. Föräldrars och äldre människors 

erfarenheter var inte längre till någon större hjälp för unga människor. ”Det är inte många 

som frågar farfar till råds om vad ett korrekt ungdomsliv går ut på” (Gripsrud, 2002:38). I 

dagens nätverkssamhälle, där data- och kommunikationsområdet blir allt större, är det snarare 

de unga som lär de äldre. 

 

I samband med ungdomskulturens uppkomst skapades begreppet teenager i USA, som snabbt 

översattes till ”tonåring” på svenska. Den specifika ungdomskulturen resulterade i att 

ungdomar fick en ny identitet som just ungdomar och inte bara som ”nästan vuxna” eller 

”halvvuxna”. 

 
Ungdomsåren blev till en livsstil med speciella smakriktningar och aktiviteter. Därmed kunde också 

ungdomsperioden tänjas ut tidsmässigt: man fortsatte att gå i jeans och lyssna på rock´n roll långt efter att 

man skaffat eget hem, gift sig och fått barn. (Gripsrud, 2002:37) 

 

Medierna spelade även en central roll vid utformandet av ungdomsidentitet. Medier 

samverkade genom filmer, skivor och ungdomstidningar och de skapade ungdomsmoden, 

stilar, gruppidentiteter och subkulturer som exempelvis ”rockers”, ”punkare”, ”mods”. 

Ungdomar blev, och är även i dag, vägledande när det gäller att använda nya medier. Detta 

eftersom unga människor är i ett stadium i livet då de är motiverade till att konstruera 

identiteter, smida nya sociala grupper och förhandla fram alternativ till givna, självklara 

kulturella meningar (Gripsrud, 2002, Livingstone, 2002). 

 

3.6 Ungdomars medievanor 
 

3.6.1 Pionjärer online 
”För ungdomar är bloggar lika familjärt som dagstidningar, om inte mer. Lika självklart är 

det att ingå i olika nätcommunities som Facebook, Myspace och Playahead” (Graffman, 

2008:2). Dagens ungdomar är mitt uppe i en ny värld av kommunikation bestående av många 

valmöjligheter, och ungdomar är pionjärer när det gäller att ha ett socialt liv online. 

Ungdomars medieanvändning är, enligt Gripsrud (2002), vägledande när det gäller att sätta 
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nya trender och därmed påverka framtidens medier. Därför är det av betydelse att ta upp 

tidigare forskning som gjorts kring ungdomars medievanor. 

 

Ungdomars användning av digitala, sociala medier visar på en distinktion mellan ungdomar 

och tidigare generationer. Den unga generationen har ingen förståelse för en värld utan 

mobiltelefoner, Internet, MP3-spelare, bredband, nätshopping och så vidare (Graffman, 2008). 

Katarina Graffman (2008), doktor i antropologi, menar att framtidens medielandskap och 

medieaktörer måste anpassa sig efter ungdomars krav på service och underhållning, eftersom 

ungdomar ser det som en självklarhet att medproducera när de mediekonsumerar. Nya medier, 

som definieras som interaktiva medier och medier som används för social kommunikation, är 

en integrerad del av ungdomars vardag och de möjliggör konstant kontakt mellan ungdomar. 

Traditionella medier, så som tidningar, television, radio konvergerar med digitala medier som 

ungdomar använder som ett verktyg för att främst kommunicera med vänner. I dag gör 

ungdomar ingen skillnad på traditionella och nya medier, eftersom de nya medierna är en del 

av deras liv (Graffman, 2008). 

 

Medierna har blivit ett sätt att kommunicera och leva i det moderna samhället. Medierna är sociala. 

Medierna är lika mänskliga för många unga som att mötas ansikte-mot-ansikte. Medier är ett sätt att -

orientera sig i sitt liv, att ”ha koll”. (Graffman, 2008:5) 

 
 
3.6.2 Verktyg som upprätthåller relationer 

AnnBritt Enochsson (2005), lektor i pedagogik, har studerat vad den virtuella mötesplatsen 

Lunarstorm betyder för yngre tonåringar, och hennes studieresultat visar att de går med i 

Lunarstorm för att det sociala mediet erbjuder kontaktmöjligheter med främst gamla, men 

även nya bekantskaper. När ungdomar använder Internet sysselsätter de sig med att chatta, det 

vill säga umgås med andra och oftast med dem de redan känner. De använder digitala medier 

som ett socialt verktyg och de flesta ungdomar blir medlemmar i sociala medier för att deras 

vänner är det (boyd, 2008, Enochsson, 2005, Graffman, 2008, Ito et al, 2008, Livingstone & 

Haddon, 2009). boyds (2008) studie om det sociala nätverket MySpace visar att ungdomar 

engagerar sig i sociala medier för att kunna upprätthålla befintliga vänskapsrelationer. boyd 

(2008:126) fick även svaret ”Cuz that´s where my friends are”.  
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Most youth use online networks to extend the friendships that they navigate in the familiar contexts of 

school, religious organizations, sports, and other local activities… youth are almost always associating 

with people they already know in their offline lives. The majority of youth use new media to “hang out” 

and extend existing friendships in these ways.  (Ito et al, 2008:1) 

 

boyd (2008) skriver att ungdomars användning av sociala medier skiljer sig från äldre 

personers användning. För många vuxna har kontakten med främlingar stor betydelse, medan 

ungdomar främst vill umgås med människor de känner personligen. Både boyd (2008) och 

Enochsson (2005) menar att sociala nätverk är populära bland ungdomar eftersom de stärker 

gruppgemenskapen bland deras redan befintliga vängrupper. Ito et al (2008) skriver även att 

ungdomar använder Facebook för att hitta nya vänner, för romantiska förhållanden och för att 

umgås med varandra så mycket och så ofta som möjligt.  

 
 
3.6.3 Plats för identitetsskapande 

Via sociala medier kan människor finna andra personer som har liknande intressen som de 

själva, och därmed bygga ut sin vänskapskrets. Genom att konstruera en profil där de 

presenterar sig själva och sina intressen kan de finna varandra via sökvägar eller via 

medlemskap i olika onlinegrupper (boyd, 2008, Ito et al, 2008). Det innebär att ungdomar kan 

upptäcka och utveckla intressen och även finna andra som de kan dela nischade intressen med 

(boyd, 2008, Ito et al, 2008, Lüders, 2009, Wartella, 2002). Sociala medier hjälper även 

ungdomar som har svårt att finna likasinnade i sitt verkliga liv. Ungdomar upplever nämligen 

att de vågar uttrycka sig på ett annat sätt när de är uppkopplade till Internet, än vad de gör i 

verkligheten. Blyga som öppna personer kan därför finna vänner som de kan knyta starka 

band till. Det är även lättare att skriva om svåra saker när man är online (Enochsson, 2005, 

Lüders, 2009). Ungdomar som känner sig ensamma i verkligheten knyter ofta kontakter via 

virtuella, sociala medier och där hittar de även socialt stöd och vänner (Ito et al, 2008, 

Subrahmanyam et al, 2002). 

 

Dagens ungdomar har, precis som tidigare generationer, behov av att finna sin identitet och de 

använder därför sociala medier för att konstruera och uttrycka sina egenskaper. Ungdomar 

presenterar en sida av sig själva som de tror är intresseväckande för sin publik online - 

vänner/jämlika (boyd, 2008). De kan exempelvis använda Facebooks statusfält där de kan 

skriva något kort om sig själva för att väcka intresse, få uppmärksamhet och uppdatera andra. 

Statusfältet är nämligen det första som andra medlemmar på Facebook kan se på startsidan. 
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Men detta behöver inte betyda att ungdomars statusuppdateringar eller profiler online speglar 

deras verkliga identiteter, eftersom de själva kan välja vad de skriver och lägger upp (boyd, 

2008, Ito et al, 2008). Sonia Livingstone och Magdalena Bober (2005) skriver att 40 procent 

av de barn och unga som deltog i deras studie har låtsats vara någon annan online. 

 

Enligt boyd (2008) finns det en önskan att vara cool på det sociala mediet MySpace. Den 

sociala hierarkin som reglerar ”coolhet” i det verkliga livet finns nämligen även online. ”For 

example, it is cool to have friends on MySpace but if you have too many friends, you are a 

MySpace whore” (boyd, 2008:129). Det finns olika anledningar till att ungdomar skaffar sig 

vänner på MySpace. Får de en vänförfrågan kan de tacka ja enbart för att de inte vill framstå 

som oartiga eller för att deras vänlista kan få dem att framstå som coola. Men ibland blir de 

vänner enbart för att de tycker att det vore intressant att ta del av personens publikationer.  

Ungdomars vänlista på MySpace är identitetsskapande, eftersom de blir dem de känner. Har 

ungdomar många ”coola” vänner betraktas dem även själva som coola (boyd, 2008). 

 
 
3.6.4 Relationer online och offline 

Genom statusuppdateringar delar ungdomar med sig av sitt eget liv, samtidigt som de tar del 

av andras. När de läser andras statusuppdateringar kan de få reda på hur andra mår, gör och 

har det utan att behöva ta direktkontakt, det vill säga, de behöver inte fråga personen om hur 

han/hon exempelvis mår (Ito et al, 2008). Många ungdomar har även romanser via sociala 

medier, och vissa använder sociala medier för att offentliggöra och intensifiera sina 

romantiska relationer som de har i verkligheten (Lüders, 2009, Ito et al, 2008). Sociala medier 

kan även underlätta för personer som vill ta ”det första steget” när det gäller att visa intresse 

för en annan person (Ito et al, 2008). Men när ett förhållande tar slut måste parterna radera det 

gemensamma de har i den offentliga onlinemiljön. Mizuko Ito et al (2008) jämför uppbrottet 

på Internet som när en person tar ut en annan persons bild ur sin plånbok i det verkliga livet.  

Det tyder på att online- och offlinerelationer kan vara sammanflätade, och konsekvenserna av 

vad som sägs i den virtuella och verkliga världen kan vara lika viktiga och ”äkta”. När 

ungdomar lämnar ut information om sig själva genom personliga medier så kan deras offline-

band stärkas, och de som först knyter starka band via sociala medier vill gärna utveckla 

relationen offline (Lüders, 2009). Men enligt Kaveri Subrahmanyam et al (2002), som 

studerat barns Internetvanor, är offlineband starkare än de vänskapsband som barn har online. 
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Även om barn kommunicerar lika frekvent med personer online som offline känner de mer för 

personer som de har en ansikte-mot-ansikterelation med. 

 
 

3.6.5 Baksidan med Internet och sociala medier 

Enligt Findahl (2009) är ungdomar i åldern 16-25 år den grupp som främst löper risk att bli 

Internetberoende. En del kan känna sig oroliga och deppiga när de inte kan använda Internet, 

andra kan förlora tidsuppfattningen och glömma bort vanliga behov som att äta och sova. Man 

talar om ett Internetberoende som grundar sig på att när man väl är online är det svårt att sluta. 

Subrahmanyam et al (2002) skriver även att ungdomar som interagerar och tillbringar mycket 

tid på sociala medier riskerar att kommunicera mindre med exempelvis familj och vänner som 

de har i verkliga livet. Ungdomar kan på grund av detta känna sig deprimerade och ensamma. 

Men Medierådets studie från år 2008 om ungas medievanor, visar att deras målgrupp, barn 

och unga i åldern 9-16 år, tycker att de spenderar ”lagom med tid” på Internet och med 

datorspel. Detta visar även Ann Katrin Agebäcks undersökning från år 2008, som studerat 

barn och ungdomars användning av Internet och medier. Unga personer ser sunt på sitt 

Internetanvändande (Agebäck, 2008, Medierådet, 2008), men samtidigt tillhör de riskgruppen 

för att utveckla ett Internetberoende (Findahl, 2009).  

 

Det finns även andra negativa konsekvenser av Internet och sociala medier. Ibland riskerar 

ungdomar att ta del av information som de egentligen inte vill ta del av på Internet. Det ses 

som en spännande plats, men även som mer riskfyllt än andra medier på så sätt att spam, porr, 

integritetskränkningar, mobbning, pedofiler, manipulativ information, datorvirus och spel om 

pengar förekommer på nätet. Det finns barn och unga som uppger att de har fått sexuella och 

snuskiga kommentarer och meddelanden online, och som av misstag hamnat på hat- och 

våldsidor. Barn och unga som besitter kunskap om Internet och rör sig mer online är 

medvetna om de risker som finns på nätet och de har därför förmågan att hantera riskerna som 

de utsätts för. Samtidigt är det även dem som riskerar att bli mer utsatta, eftersom de 

spenderar mer tid på Internet. (Livingstone & Bober, 2005) 

 

Medierådet har bland annat lanserat en film om nätmobbning, som handlar om hur ungdomar 

kan känna sig ledsna eller kränkta över meddelanden som de har fått via nätverk på Internet. 

Medierådet lanserar även tre kortfilmer som ska få ungdomar att tänka på att det som de 

signerar, publicerar och kommenterar på Internet har konsekvenser även i det verkliga livet. 
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Syftet med filmerna är att ungdomar ska reflektera över sitt beteende på Internet och sociala 

medier. (http://www.medierådet.se/Kunskapsbanken/Mediekunskap/SID09film/, 

http://www.medierådet.se/Kunskapsbanken/Mediekunskap/Medieradet-lanser-tre-kortfilmer/)  
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4. Metod 
Vi tog kontakt med Medieprogrammet på Lars Kaggskolan i Kalmar, detta för att nå 

ungdomar som vi trodde skulle vara intresserade av att ställa upp i vår undersökning om 

medier. Vid insamlandet av empiriskt material kombinerade vi en enkätundersökning och en 

fokusgrupp. Vi genomförde en enkätundersökning med sammanlagt 36 ungdomar. Tre av 

ungdomarna deltog sedan i fokusgruppen. Ungdomarnas svar i enkätundersökningen använde 

vi som underlag till fokusgruppen, där vi förde en djupare diskussion kring Facebook. 

Fokusgruppen gav oss möjligheten att ställa följdfrågor och gå djupare in på exempelvis 

ungdomars vänskapsrelationer på Facebook. På så sätt fick vi ett mer nyanserat empiriskt 

material, än vad vi hade fått om vi enbart hade använt oss av enkätundersökningen. Vi tolkade 

och analyserade svaren från båda undersökningarna på ett kvalitativt sätt; vi letade främst 

efter mönster, men även efter det unika, säregna och avvikande i ungdomarnas svar. De frågor 

som gav oss sifferdata sammanställde vi i tabeller och diagram. Vårt resultat kan ändå inte 

generaliseras statistiskt, men möjliggör däremot förståelse för ungdomars tankegångar om 

Facebook och hur de interagerar via sociala medier. (Ekström & Larsson, 2000, Holme & 

Solvang, 1997, Trost, 1993, Widerberg, 2002)  

 

För att besvara vår studies frågeställningar utgick vi ifrån sju metodfrågor när vi letade efter 

mönster: 

- Varför blir ungdomar medlemmar i Facebook?  
- Vilka skillnader/likheter har ungdomars vänskapsrelationer på Facebook med ansikte-

mot-ansikterelationer? 
- Hur ser ungdomar på att andra användare kan ta del av information om dem på 

Facebook? 
- Hur ser ungdomar på sin användning av Facebook? 
- Vad gör ungdomar när de är online på Facebook? 
- Vilken sorts information får ungdomar genom Facebook?  
- Är Facebook ett samtalsämne i ungdomars vardagsliv? På vilket sätt? 
 

Genom att använda av dessa metodfrågor kunde vi få fram olika aspekter på ungdomars 

synsätt och användning av Facebook. Frågorna gav oss underlag till det empiriska materialet 

som vi sammanställde i vårt resultatkapitel. 
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4.1 Enkätundersökningen 
Vid insamlandet av empiriskt material använde vi oss först av frågeformulär, som vi 

utformade utifrån tidigare forskning, teorier och egna resonemang (Holme & Solvang, 1997). 

Våra respondenter var gymnasiestudenter som gick tredje året på Medieprogrammet vid Lars 

Kaggskolan i Kalmar. De tillhör just den åldersgrupp som vi ville undersöka. Vi besökte 

skolan vid fyra tillfällen för att träffa fyra olika grupper från samma klass. Sammanlagt deltog 

36 ungdomar i vår undersökning, varav 32 var Facebookmedlemmar, nämligen 24 tjejer och 

åtta killar. De fyra som inte var medlemmar var tre tjejer och en kille.  

 

Eftersom vi var på plats vid undersökningstillfällena kunde vi förklara egendomligheter och 

svara på frågor kring enkäten och vår studie. Samtidigt kunde vi motivera och uppmuntra 

respondenterna till att svara på vårt frågeformulär. Vi kunde även introducera vår 

undersökning och förtydliga att respondenterna var anonyma (Kvale, 1997, Trost, 2007, 

Østbye et al, 2004).  

 

Enkätfrågorna, som var både öppna och slutna, utformade vi utifrån reflektioner kring tidigare 

forskning och utifrån det som vi tyckte var intressant att studera. Vid exempelvis fråga 9 

utgick vi från Graffmans studie (2008) som handlar om ungdomars medievanor och att 

ungdomar ser onlinerelationer som lika mänskliga och självklara som offlinerelationer (Se 

bilaga 1). Vi valde medvetet att använda oss av öppna frågor för att respondenterna skulle 

kunna tänka fritt och ge mer nyanserade svar. Därmed fick vi förståelse för ungdomarnas 

resonemang och handlingsmönster (Trost, 1993). Om vi enbart hade använt oss av fasta 

svarsalternativ (slutna frågor) hade vi begränsat våra respondenter med att endast kryssa för 

alternativen. Enligt Helge Østbye et al (2004) och Jan-Axel Kylén (2004) blir respondenter 

styrda i en viss riktning när svaren redan finns formulerade. Jan Trost (2001) skriver 

exempelvis att genom att lämna svarsmöjligheterna öppna får man sannolikt variation i 

respondenternas svar. Vi tror även att våra respondenter kunde ha gjort det lätt för sig och 

enbart använt sig av svarsalternativ om vi inte hade använt oss av öppna frågor. Öppna frågor 

ger stor svarsfrihet, men ställer samtidigt krav på att respondenterna kan formulera sig. Vi 

utgick ifrån att ungdomarna på Lars Kaggskolan kunde formulera sig, eftersom de är 18 år 

och eftersom vår enkät inte är något kunskapstest utan mer av en attitydundersökning. Men vi 

valde även att ha svarsalternativ till vissa frågor, som till exempel till fråga 7: ”Vad gör du när 

du är online på Facebook?”. Detta för att förtydliga frågan och lättare kunna kartlägga vilka 
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funktioner som ungdomarna kan tänkas använda när de är online på Facebook. Men varje 

fråga hade även ett fält där respondenten kunde komma med egna svar.  

 

4.1.1 Pilotundersökningen 
Innan vi delade ut frågeformulären genomförde vi en pilotundersökning på mikronivå. Detta 

för att säkra att enkäten var tillräckligt bra formulerad för att ge svar på våra frågeställningar 

(Holme & Solvang, 1997). Tre studenter vid Högskolan i Kalmar fick fylla i vår enkät och 

komma med synpunkter på enkätens frågeformuleringar och svarsalternativ. De var 22 till 24 

år gamla. Utifrån studenternas åsikter korrigerade vi vårt frågeformulär och fick även fram att 

studenternas svar till enkätens frågor knöt an till våra frågeställningar. Pilotundersökningen är 

nödvändig för att ta bort frågor som inte fungerar, för att se om slutna frågor kan få fram 

variation och bredd i människors åsikter, för att se om frågeformuläret fungerar som helhet 

och för att pröva frågeformulärets längd. Det är viktigt att pilotgruppens synsätt till viss mån 

överensstämmer med undersökningsgruppens (Østbye et al, 2004). Vår pilotgrupp liknade vår 

egentliga undersökningsgrupp på så sätt att de är unga, studenter och Facebookanvändare.  

 
 

4.2 Fokusgruppen 
Efter sammanställningen av enkätsvaren utformade vi frågor till en fokusgrupp, för att 

diskutera våra undersökningsfrågor mer fritt och dynamiskt. Fokusgruppen förde fram olika 

uppfattningar kring de frågor som vi ville diskutera och den gav oss mer förståelse för vad 

Facebook betyder för ungdomar, och vilken funktion Facebook har (Kvale & Brinkmann, 

2009). Tre personer anmälde sig till vår fokusgrupp via en intresseförfrågan som fanns i 

enkäten. Vi bestämde att vi skulle träffas på Lars Kaggskolan den 14:e december, klockan 

9.00, men när det väl var dags för mötet dök personerna inte upp. Vi fick då hjälp av Ingela 

Fyreskär, som är programansvarig för Medieprogrammet vid Lars Kaggskolan. Hon 

samordnade tre elever, två tjejer och en kille, som tidigare deltagit i vår enkätundersökning. 

Deras tidigare enkätmedverkan gjorde att de redan kände till studien och ämnesområdet, och 

det ledde till att de kunde fördjupa sina svar från enkäterna i vårt fokusgruppsamtal. Vi 

uppfyllde minimikraven för hur många deltagare det bör vara i en fokusgrupp, nämligen tre 

intervjupersoner (Kvale, 1997). Innan fokusgruppsamtalet började informerade vi först 

intervjupersonerna om att de är anonyma, för att de då skulle kunna slappna av och inte vara 
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rädda för att säga vad de tycker och tänker (Larsson, 2000, Trost, 1993). I resultatkapitlet 

kallar vi dem för Lisa, Johan och Klara.  

 

När vi genomförde själva diskussionen kombinerade vi riktlinjerna för strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. En strukturerad intervju bygger på att vi ställer fördefinierade frågor 

till intervjupersonerna. I en strukturerad intervju är svarsmöjligheterna relativt öppna, men 

frågorna struktureras efter ett schema. Vi lade upp vårt frågeschema på så sätt att vi utgick 

från de enkätfrågor som vi ville fördjupa oss i. Men vi ville inte vara helt låsta vid ett 

frågeschema och framstå som utfrågare, därför passade även riktlinjerna för en ostrukturerad 

intervju vår studie. Vi ville nämligen skapa en informell stämning där intervjupersonerna i 

fokusgruppen kunde känna sig avslappnade och trygga och där vi möjliggjorde för följdfrågor 

(Østbye et al, 2004). Vi tog dessutom upp nya frågor som vi inte tog upp i enkäten, som till 

exempel hur nyhetsmedier syns på Facebook (Se frågeschemat i bilaga 2). 

 

Vår roll som intervjuare var att introducera diskussionsämnet och att driva samtalet och 

meningsutbytena (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi utgick från ett symboliskt interaktionistiskt 

perspektiv där intervjun bland annat går ut på att vi som intervjuare ska få förståelse för hur 

de intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter de har och deras föreställningar. Det 

innebär att vi inte kom med egna åsikter och synpunkter under samtalet, utan vi ställde frågor 

och lyssnade på intervjupersonerna som diskuterade kring sina tankar och känslor (Trost, 

1993). 

 

Vi använde en bandspelare för att kunna lyssna till tonfall och ordval flera gånger efteråt, och 

för att kunna koncentrera oss på frågorna och svaren istället för att anteckna (Trost, 1993).  

Fokusgruppsamtalet höll på i en timme till dess att materialet var mättat och inget nytt 

tillkom. Diskussionen hade ett bra flyt, och alla tre intervjupersoner gav olika perspektiv och 

delade med sig av sina åsikter. De uttryckte sig konkret, direkt och förde diskussioner med 

varandra, vilket gjorde att samtalet gav intressant material till studien. Vi transkriberade även 

hela fokusgruppsamtalet för att på ett enkelt sätt kunna använda materialet under analys- och 

tolkningsprocessen (Moberg, 2000). Men vi förde dessutom anteckningar om samtalet precis 

efter diskussionen, för att kunna komma ihåg viktiga detaljer (Trost, 1993). 
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4.3 Sammanställning av empiriskt material 
Vi arbetade tillsammans under hela sammanställningen av ungdomarnas enkätsvar. De 36 

ungdomarna som medverkade i vår enkätundersökning svarade på alla frågor. Vi har därmed 

inget internt bortfall (Trost, 2001). Vi har däremot ett externt bortfall, eftersom vi räknade 

med att en större del av alla 60 tredjeårselever från Medieprogrammet skulle delta. Men det 

var endast 36 ungdomar som var närvarande då vi genomförde enkätundersökningen. Alla av 

dem besvarade enkäten.  

 

När vi sammanställde enkäterna började vi med att ge varje enkät ett identifikationsnummer. 

Detta för att kunna hitta tillbaka till svar, koppla olika ungdomars svar till varandra och kunna 

diskutera kring mönster som vi upptäckte. Vår diskussion kring enkätsvaren kunde låta såhär: 

”Nummer 11:s svar på fråga 9 kan kopplas samman med nummer 3:s svar på samma fråga. 

Och det kan länkas samman med nummer 7:s svar på fråga 8. Alla tre skriver nämligen att 

antalet vänner på Facebook är en statusmätare”. Identifikationssystemet underlättade därmed 

själva analysarbetet. 

 

Vi genomförde analysen av enkätsvaren i två omgångar. Först gick vi systematiskt igenom 

fråga för fråga och svar för svar. Efter varje besökstillfälle sammanställde vi gruppens svar 

och antecknade våra tolkningar, tankar och hur vi skulle koppla samman återkommande 

mönster. Vi lyfte fram de svar som vi gick vidare med i en senare analys där vi tolkade 

innebörden. Svar som väckte vår uppmärksamhet var exempelvis: ”Egentligen betyder det 

[Facebook] inte jättemycket, men det har blivit en vana att kolla Facebook så fort man sätter 

sig vid en dator. Jag tror att de flesta tycker att det är kul att kolla in vad andra gör, man vill 

inte missa något.” och ”På Facebook så har man vänner som man inte pratar med i vanliga 

fall. Det är ett enkelt sätt att snoka i folks liv utan att de behöver veta det”. Vi letade även 

efter unika, säregna och avvikande svar som vi tyckte var intressanta och relevanta på så sätt 

att de gav vår studie en mer spännande inblick i hur ungdomar ser på Facebook. Vi fann 

exempelvis ”[…] Facebook är överskattat”. Detta var ett svar som skilde sig får mängden, 

ingen annan ungdom uppgav ett liknade svar. 

 

Vi sammanställde ungdomarnas svar på de slutna enkätfrågorna i en tabell (Se bilaga 3).  

Tabellen består av svar på enkätfrågorna 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 och 11. På enkätfrågorna 5, 7 och 

10 fanns även fält där ungdomarna kunde ge egna svar, och därmed utveckla svaren. Dessa 
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analyserade vi sedan kvalitativt i vårt resultatkapitel, där vi även redovisar analysen kring 

svaren till de öppna frågorna 6, 8, 9, 12, 13 och 14.  

 

Vid sammanställningen av fokusgruppsamtalet började vi med att transkribera en halvtimme 

var. Sedan gick vi igenom hela samtalet tillsammans, och diskuterade fram svar som var 

intressanta att analysera kring. Vi resonerade på så sätt att vi bland annat ville hitta citat som 

vi kunde koppla till vår enkätundersökning och därmed få fram en djupare analys av 

ungdomars syn på Facebook. När vi använde oss av citaten i resultatkapitlet ändrade vi 

ungdomarnas talspråk till skriftspråk, men vi ändrade inte sammanhanget. Vi tog exempelvis 

bort ord som ”liksom”, ”alltså”, ”ba”, ”typ” för att texten skulle bli mer läsvänlig (Larsson, 

2000). Vi valde att illustrera det empiriska materialet genom att citera ungdomarnas svar i 

kursiv stil, vilket vi även gjorde när vi lyfte fram specifika ord och uttryck från enkät-

undersökningen och fokusgruppen. Men när vi däremot använde oss av egna ord skrev vi 

orden inom citationstecken, men utan att kursivera dem. Detta för att förtydliga skillnaden 

mellan det empiriska materialet från våra egna formuleringar.  

 
 

4.4 Analysmetod 
Sammanställningen av det empiriska materialet gav oss förståelse och riklig information som 

beskrev ungdomars syn och användning av Facebook, och det sociala nätverkets betydelse för 

dem. Vid sammanställningen, som var den första delen i analysen, fann vi sammanhang och 

mönster i ungdomarnas svar, men även intressanta och relevanta svar som var säregna, unika 

och avvikande. Det vi fann vid sammanställningen analyserade vi i den andra och mer 

ingående delen av analysen. 

 

I den andra delen av analysen tittade vi bland annat på ord, formuleringar och uttryck i 

ungdomarnas svar. Vi analyserade exempelvis ord som vi tyckte var värdeladdade, och i 

ungdomarnas svarsformuleringar letade vi efter beskrivningar och nyanser som kunde ge oss 

en bild av hur de ser på Facebook. Hittade vi starka uttryck analyserade vi dessa på så sätt att 

vi fick fram ungdomarnas attityd och känsla. Enligt Torsten Thurén (2007) kan ord ha fler 

bibetydelser och konnotera antingen positiva eller negativa meningar. Hur ett ord upplevs 

beror på sammanhanget som det presenteras i. I vår studie tolkade vi exempelvis ordet ”drog” 

som något negativt, eftersom en ungdom som upplevde att hon var beroende av Facebook 
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använde ordet ”drog” när hon beskrev vad Facebook betyder för henne. Men samtidigt kan 

även ordet drog förknippas med något som är härligt, och därmed upplevas som något 

positivt. Utifrån dessa aspekter tolkade vi innebörden i ungdomarnas svar, och därmed fick vi 

förståelse för Facebooks betydelse och funktion.  

 
 

4.5 Metoddiskussion 
När vi planerade vår enkätundersökning hoppades vi på att ca 60 ungdomar skulle delta i vår 

studie, det vill säga alla elever som studerar tredje året på Medieprogrammet vid Lars 

Kaggskolan. Men det var endast 36 ungdomar som var närvarande när vi genomförde 

enkätundersökningen. Om fler ungdomar hade varit närvarande och deltagit hade vi kanske 

fått fler intressanta svar som kunde stärka studiens tillförlitlighet. Detta gäller även för vår 

fokusgrupp, som endast bestod av tre personer. Men på grund av tidsbrist hade vi inte 

möjlighet att utöka antalet deltagare, och därmed inte heller antalet fokusgrupper. Vi fick 

därför utgå från det empiriska material som vi hade. Trianguleringen av metoderna 

möjliggjorde ändå att vi fick mer insikt i och förståelse för vårt forskningsområde (Ekström & 

Larsson, 2000). 

 

Vid pilotundersökningen av enkäten var det tre personer som fick komma med synpunkter, 

men enkäten kunde ha blivit bättre om fler personer hade deltagit. Den kunde även ha blivit 

bättre om vi hade testat enkäten på gymnasieungdomar, istället för på högskolestudenter. Det 

är en viss åldersskillnad på pilot- och målgruppen, men samtidigt anser vi inte att skillnaden 

är stor. Försöksgruppen var mellan 22 och 24 år medan gymnasieungdomarna var 18 år, och 

de tillhör den åldersgrupp som vi definierar som just ungdomar (16-25 år). Vi tror därmed inte 

att det är en märkbar skillnad på deras sätt att se på Facebook.  

 

Vid sammanställningen var det vi som bedömde vad som var relevant att analysera och det 

betyder att våra värderingar och åsikter påverkat och färgat studiens resultat. Enligt Steinar 

Kvale (1997) finns det heller ingen sann objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form, 

och det innebär att vi kan ha missuppfattat något av det som vi transkriberade och analyserade 

från fokusgruppen. Någon av ungdomarna kanske var ironisk när han eller hon sade något, 

utan att vi lade märke till det. Vi tror även att ett par av våra frågeformuleringar i enkäten kan 

ha styrt en del ungdomar till att svara på ett visst sätt, eftersom de kanske trodde att vi 

 29



förväntade oss att de skulle ge oss ett specifikt svar. I efterhand kände vi att vi kunde ha 

formulerat om vissa frågor till att klinga mer neutrala.  

 
 

4.6 Giltighet och tillförlitlighet  
Vi arbetade tillsammans under hela uppsatsprocessen, på så sätt fick vi olika perspektiv och 

infallsvinklar på undersökningens alla delar. Under analysarbetet diskuterade vi exempelvis 

fram innebörder i ungdomarnas svar som vi inte hade kommit fram till om vi hade suttit var 

och en för sig. Undersökningsmetoderna gav svar på våra frågeställningar. Studien är därmed 

giltig. Teorierna och den tidigare forskningen bekräftar delar av vårt resultat, vilket även 

stärker studiens tillförlitlighet (Ekström & Larsson, 2000).  

 

Trots att vi bara hade en fokusgrupp med få deltagare lyckades vi ändå få variation i urvalet. 

Lisa och Johan är medlemmar i Facebook, medan Klara inte är medlem. Lisa berättade att hon 

kände sig beroende av att använda Facebook, medan Johan tyckte att han använde det lagom 

mycket. Klara använde det inte alls. Fokusgruppen bestod därmed av personer som hade olika 

erfarenheter, åsikter, perspektiv och tankar kring Facebook, vilket gjorde att vi fick 

nyanserade svar och ett bredare spektrum av synsätt på sociala medier. Hade vår enda 

fokusgrupp enbart bestått av personer som använder Facebook lika mycket hade vårt mål med 

en dynamisk diskussion inte uppfyllts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30



5. Resultat och analys 
Resultatet består av analyserade och hoplänkade svar från både enkätundersökningen och 

fokusgruppen. Varje resultatdel svarar på en frågeställning, men vi diskuterar även andra svar 

och aspekter som vi har fått fram, och som vi tycker gör vår studie mer konkret.  

5.1 Nyfikenhet, vänners påverkan och viljan att ”ha koll” 
Ungdomar går med i Facebook för att de blir påverkade av andra, för att de vill kunna hålla 

kontakten med befintliga vänner och eftersom de är nyfikna. I enkätundersökningen skriver 

exempelvis en artonårig tjej: ”Eftersom många av mina vänner var med gick jag med som en 

kul grej. Det är roligt och man håller koll på vad folk gör, även folk som man inte träffar så 

ofta. Kul med bilder och sånt”. Två andra artonåriga tjejer skriver ”Pallade inte trycket från 

mina vänner. Var först jätteemot det” och ”Många kompisar ville att jag skulle bli medlem 

och till slut kunde jag inte låta bli ☺”. Vi tolkar deras svar på så sätt att de blivit påverkade av 

sina vänner på ett både positivt och negativt sätt. boyd (2008) har kommit fram till att 

ungdomar går med i det sociala mediet MySpace för att deras vänner är medlemmar. Johan i 

fokusgruppen nämner ”om alla andra har det [Facebook] så måste man också ha det”. Detta 

tolkar vi på så sätt att ungdomar går med i sociala medier för att de kan ha blivit påverkade av 

andra och gett efter för grupptryck. Tjejen som skriver det första ovanstående citatet nämner 

att hon gick med för att det var ”en kul grej”, därför tolkar vi det som så att hon ser positivt 

på sitt inträdande i Facebook. Den andra tjejen som skriver att hon inte ”pallade trycket” ser 

vi annorlunda på, eftersom svaret klingar negativt. Därför tolkar vi det som så att hon gick 

med i Facebook på grund av grupptryck.  

 

I vår studie är det ändå fler ungdomar som skriver att de blivit påverkade av sina vänner på ett 

positivt sätt. I samband med att de uppger att de blivit påverkade av andra använder de 

nämligen ord och beskrivningar som vi tolkar som positivt laddade. Vissa skriver exempelvis 

att de gick med i Facebook för att ”det verkade bra”, ”det tilltalade mig” och för att det 

verkade vara ”en kul grej”. De som blev påverkade av grupptryck använder negativt laddade 

ord och formuleringar som ”pallade inte trycket” och ”min kompis praktiskt tvingade mig”.  

 

I fokusgruppen berättar Lisa att hon tror att ungdomar blir medlemmar i Facebook för att de 

vill vara på samma ställe som sina vänner. Både hon och Johan tror även att ungdomar vill 

hålla koll på varandra, och genom att vara medlem i Facebook kan man ”hänga med” och se 

”vad som händer”. Tidigare forskning visar att ungdomar går med i sociala medier för att 
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kunna ta kontakt och bevara relationer med befintliga vänner, vilket vi även har fått fram i vår 

studie. På Internet umgås ungdomar oftast med dem de redan känner. Sociala nätverk är 

populära bland ungdomar eftersom de stärker gruppgemenskapen med de vänner som de har i 

verkliga livet (boyd, 2008, Enochsson, 2005, Graffman, 2008, Ito et al, 2008, Livingstone & 

Haddon, 2009). Enkätundersökningen visar att ungdomar blev medlemmar i Facebook för att 

de vill hålla kontakten med sina vänner på ett enkelt sätt. En artonårig tjej skriver ”Det var 

väldigt många som pratade om Facebook och det verkade vara ett bra sätt att hålla kontakten 

på”. En nittonårig kille skriver även att han gick med i Facebook för att han vill knyta nya 

kontakter och för att fortsätta hålla kontakten med gamla klasskamrater: ”[…] Man får veta 

vad de sysselsätter sig med nuförtiden”. Några av ungdomar i enkätundersökningen uppger, 

precis som killen i ovanstående citat, att de bland annat är med i Facebook för att skapa nya 

bekantskaper. Detta är något som boyd (2008) menar är mer vanligt bland äldre personer, 

ungdomar använder främst sociala medier för att hålla kontakt med vänner som de redan 

känner i verkliga livet. 

 

I vår studie ser vi även att nyfikenhet är en av anledningarna till att ungdomar gick med i 

Facebook, vilket tidigare forskning inte visar på. En nittonårig kille skriver att han blev 

nyfiken och ville testa det för att alla andra hade det: ”[…] Man ville se varför alla var så fast 

vid det. Det är klart en av de bästa communitysidorna som finns och som är lättillgänglig för 

alla”.  En annan artonårig kille skriver ”Ville se vad det var för något. Lät som en bra 

community”. Och en artonårig tjej uppger att hon ”ville se vad hysterin handlade om”. Ord 

och formuleringar som ”ville se”, ”lät som en bra community” och ”hysterin” är tecken på 

nyfikenhet. Att tjejen använder ordet ”hysterin” tyder på att hon upplevde att det var många 

som pratade om det sociala nätverket och som rörde sig i Facebookvärlden. Detta kan vi även 

knyta an till resultatdel 5.8 som handlar om Facebook som samtalsämne. 

 

Utifrån resultatet på frågan om varför ungdomarna går med i Facebook kan vi utläsa att 

ungdomar blir medlemmar för att de blir påverkade av vänner, för att kunna ”ha koll”, för att 

kunna hålla kontakten med befintliga vänner och av ren nyfikenhet. Några uppger även att de 

går med i Facebook för att skapa och knyta nya bekantskaper. Enligt tidigare forskning går 

ungdomar med i sociala medier främst för att hålla kontakten med vänner som de redan har i 

verkliga livet, vilket vi även ser ett mönster av i vår studie (boyd, 2008, Graffman, 2008, Ito 

et al, 2008, Livingstone & Haddon, 2009). boyd (2008) skriver dessutom att ungdomar söker 

sig till Facebook för att knyta nya kontakter, vilket även ungdomar i vår studie nämner. 
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Anledningen till att vi har fått fram detta resultat kan grunda sig på att sociala mediers 

funktion fyller människors behov av att interagera och kommunicera med varandra. Enligt 

Lövheim (2002) handlar virtuella verkligheter och social interaktion om just detta; 

datormedierad kommunikation skapar möjligheter att upprätthålla fler sociala relationer och 

över större avstånd än tidigare. Enligt Castells (1999) och Findahl (2009) möjliggör sociala 

nätverk kommunikation mellan personer som är uppkopplade till Internet, och detta är vad 

vårt resultat pekar på eftersom ungdomar söker sig till Facebook för att upprätthålla och skapa 

nya bekantskaper. För att hitta både nya och gamla vänner på Facebook kan ungdomar 

använda sig av sökverktyget. boyd (2008) nämner den virtuella kommunikationens sökbarhet 

som något som gör att ungdomar kan leta upp befintliga vänner, men även få nya kontakter.  

 

Det som skiljer vår studie från tidigare forskning är att vi har fått fram flera anledningar till att 

ungdomar går med i Facebook, bland annat nyfikenhet. Nyfikenheten kan vi koppla till 

Gripsrud (2002) som skriver om ungdomskultur, och att ungdomar är vägledande när det 

gäller medievanor just för att de testar och utforskar det nya. I dagens nätverksamhälle är det 

ungdomar som lär de äldre, och som kan påverka resten av samhället.  

 

5.2 Samma vänskapskrets online som offline, men olika synsätt  
Vår enkätundersökning och fokusgrupp visar att ungdomar har skilda åsikter i frågan om det 

finns skillnader/likheter mellan vänskapsrelationer på Facebook och ansikte-mot-ansikte-

relationer. Vissa ungdomar menar att det finns stora skillnader, att ansikte-mot-ansikte-

relationer betyder mer än Facebookrelationer. En artonårig tjej skriver att onlinerelationerna 

ses som mer ytliga och anonyma, medan två andra artonåriga tjejer skriver ”Man pratar med 

folk online som man kanske inte skulle prata med i riktiga livet” och ”Skillnaden är att man 

kan vara vän med någon utom att ens prata med den i verkligheten”.  

Utifrån dessa citat utläser vi att en del av ungdomar har vänner på Facebook som de kanske 

inte har i verkliga livet, och att de därmed knyter band med personer utan egentlig fysisk 

närvaro. Ett intressant svar som beskriver hur en annan artonårig tjej ser på skillnaden mellan 

ansikte-mot-ansikterelationer och Facebookrelationer är: ”Ansiktsrelationer betyder så mycket 

mer. […] Facebookrelationer kan underlätta vissa saker men man måste som sagt ta vara på 

sina nästa, istället för att chatta kan man lika gärna ringa”. Hon använder ord som har 

känslomässiga innebörder; ”betyder så mycket mer”, ”underlättar” ”ta vara på”. Och det 

visar att hon anser att ansikte-mot-ansikterelationer är viktigare än onlinerelationer. Detta är 
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något som Subrahmanyams et al (2002) studie om barns Internetrelationer visar. De känner 

mer för personer som de har en ansikte-mot-ansikterelation med.  

 

I fokusgruppen uppger även Lisa och Johan att det finns skillnader mellan offline- och 

onlinerelationer. Lisa säger att hon har en del vänner på Facebook som hon inte pratar med i 

verkligheten. Hon berättar att vissa skolkamrater och tidigare klasskamrater kan skicka en 

vänförfrågan på Facebook, men sedan ”skriver de ingenting, utan de bara friendar” och ”de 

bara är där”. Formuleringen ”de bara är där” tolkar vi som så att de vänner som Lisa har på 

Facebook inte känns närvarande i hennes virtuella liv. Vi tycker att formuleringen ”bara är” 

visar på brist på närvaro, eftersom det som ”bara är” inte är aktivt. Lisa blir vän med 

personer på Facebook som sedan kanske inte ger något i utbyte rent kommunikationsmässigt, 

utan de är endast personer på hennes vänlista. Vi kan knyta an Lisas svar till en artonårig tjej 

som skriver: ”Min kompis tjatade på mig att bli medlem för att hon ville ha fler vänner på 

Facebook”. Vi tolkar att tjejen upplevde att hon blev en vän på kompisens vänlista, och att det 

var den enda anledningen till att hon gick med i Facebook.  

 

Vi har även sett flera svar som tyder på att antalet vänner på Facebook kan upplevas som en 

statusmätare, det vill säga att medlemmar kan tävla om vem som har flest vänner. Den som 

har flest vänner är coolast. Men det finns även de som inte blir imponerade om en 

Facebookmedlem har många vänner. En artonårig tjej skriver ”[…] Skittöntigt att ragga 

vänner för att ha så många som möjligt”. Även en artonårig kille skriver att Facebook mest 

handlar om att skaffa sig flest vänner. Klara, i fokusgruppen, tror att det kan vara många som 

förknippar antalet vänner med status: ”Det finns säkert jättemånga som känner så och har det 

bara för att ha många vänner.” Johan och Lisa håller med, men de tycker snarare att det är 

konstigt att ha flera hundra vänner som man inte ens kommunicerar med på Facebook. Johan 

säger att han själv försöker ”komma ner i vänantal”. boyds studie (2008) om MySpace visar 

att det finns olika sätt att se på antalet vänner som man har i ett digitalt, socialt nätverk. Om 

man har för många vänner kan man betraktas som en ”MySpacewhore”, att man är en person 

som blir vän med andra bara för att ha många vänner. Men å andra sidan kan de vänner som 

man har på sin vänlista vara en ”coolhetsmätare”. Har man coola vänner kan man även själv 

framstå som cool. boyd (2008) menar att den sociala hierarkin som reglerar ”coolhet” i det 

verkliga livet även finns online. Vår studie visar mer på att det snarare är ”töntigt” att utöka 

antalet vänner bara för att ha många vänner.  
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Johan säger att han känner de flesta av sina Facebookvänner. Lisa, som håller med till viss 

del, menar att hon vet vilka alla hennes vänner är ”[…] men det är ju inte direkt så att jag 

skulle stanna till och prata med dem på stan”. Med detta menar Lisa att om man har 

vänskapsband på Facebook behöver det inte betyda att man har en relation i verkliga livet. 

De likheter som vi upptäcker att ungdomar ser mellan ansikte-mot-ansikterelationer och 

Facebookrelationer är att de har samma vänner på Facebook som de har i verkligheten. En 

artonårig kille skriver: ”De flesta jag är vän med på Facebook är också vänner som jag 

umgås med på fritiden”. Detta är något som anknyter till boyds (2008), Enochssons (2005) 

och Graffmans (2008) studier, nämligen att ungdomar umgås med sina redan befintliga vänner 

i sociala medier. I vår undersökning är det ändå fler ungdomar som anser att det finns mer 

skillnader än likheter, det tolkar vi som så att ungdomar har en annan typ av vänskap på 

Facebook än vad de har i verkligheten. En onlinerelation behöver kanske inte betyda att man 

umgås offline.  

 

Ett annat svar som väcker vårt intresse är det som en artonårig tjej skriver: ”De flesta 

Facebookrelationer man har, har man redan en ansikte-mot-ansikterelation med, vilket gör att 

de blir ganska lika på alla plan. Visst kanske man förändras lite på Internet. Man vågar 

kanske mer än när man ses i verkligheten”. Hennes svar tolkar vi på så sätt att ungdomar kan 

uppleva både likheter och skillnader mellan online- och offlinerelationer, och det grundar vi 

på att hon nämner att man kan uttrycka sig annorlunda online. Andra ungdomar i vår 

enkätundersökning uppger liknande svar som tyder på att de har lättare att uttrycka sig på 

Facebook. Två killar, en artonåring och en nittonåring, skriver: ”Mycket mer öppet mot alla. 

Man pratar mer online med folk man inte pratar med IRL [in real life]” och ”Det är lättare 

att säga vad sjutton man vill”. I fokusgruppen säger Johan att det är ”lättare att trycka på en 

knapp än att trycka ur sig information”. Lisa förtydligar hans svar genom att säga att han 

menar att det är ”lättare att skriva såhär ”ja, jag tycker om dig, ska vi träffas?””. Lisa tror 

däremot att det beror på hur man är som person. Är man blyg kan det vara lättare att ta första 

kontakten med någon person online, än att träffa den i verkligheten. Är man däremot mer 

framåt och öppen som person menar hon att det blir lättare att uttrycka sig offline. Johan 

berättar att han kan skriva saker som han känner inom sig, som han inte skulle säga rätt ut. 

Han menar att han kan uttrycka sig på ett annat sätt online. Ungdomar som deltog i 

enkätundersökningen och fokusgruppen resonerar på samma sätt som ungdomar i Enochssons 

(2005) och Lüders (2009) studie, där de uppgav att de vågade skriva och uttrycka saker online 

som de inte vågade säga i verkligheten. Klara tycker å andra sidan att det känns mer oseriöst 
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att skriva något än att säga det. Hon är inte medlem i Facebook, men är aktiv på andra 

nätverkssajter och hon säger att ”man kan ju skoja och skriva grejer som inte ens är sant”. Vi 

tolkar det som så att hon menar att man kan säga vad som helst på Internet, speciellt när man 

inte känner personen som man skriver med.  

 

När det gäller känslor för personer i online- och offlinerelationer tycker Lisa att offline- och 

onlinerelationer delvis är lika äkta: ”Jag tycker nästan att det är så, till exempel en kille som 

jag har snackat med på Internet i tre år. Jag ser ju honom som vilken kompis som helst, bara 

det att han inte finns i verkligheten, eller han finns ju i verkligheten men inte just i den här 

stan”. Klara anser att det är lättare att värdesätta en offlinerelation, men Lisa menar att killen 

som hon har chattat med är lika mycket vän som en klasskamrat. Hon säger att hon till och 

med kanske har pratat mer med honom än med klasskamraten. Vi tolkar det på så sätt att Lisa 

ser killen som hon pratar med online som en närmare vän än en klasskamrat, eftersom hon 

kanske inte har någon nära relation till klasskamraten. Vi anser därför att Lisa kan skapa en 

vänrelation med en person online och att hon värdesätter honom/henne lika mycket, om inte 

mer, än en person som hon träffar offline. Lisa poängterar att man kan ha en äkta vänskaps-

relation online, men att det är lättare att värdesätta en relation i verkligheten.  

 

Utifrån resultat på frågan om vilka skillnader/likheter det är mellan en Facebookrelation och 

en ansikte-mot-ansikterelation, kan vi se att ungdomarna har avvikande synsätt på de olika 

relationstyperna. Vissa uppger att det finns stora skillnader, medan andra anser att Facebook-

relationer kan vara lika äkta och viktiga som ansikte-mot-ansikterelationer. De som upplever 

att det finns stora skillnader tycker att onlinerelationer kan kännas ytliga och anonyma, 

eftersom de kanske inte känner de vänner som de har på just Facebook. De vänner som en del 

ungdomar skriver att de har på Facebook kan upplevas som ”passiva”, eftersom de inte 

kommunicerar, utan endast är namn på deras vänlista. Samtidigt uppger de ungdomar som ser 

likheter mellan Facebook-relationer och ansikte-mot-ansikterelationer att de har samma 

vänner online som offline, och därför upplever de inga skillnader. Vi har fått fram att 

ungdomar har skilda åsikter kring vänskapsrelationer som de har online eller offline. Tidigare 

forskning visar, precis som vår studie, att ungdomar kan uppleva starka vänskapsband online 

medan vissa inte känner lika mycket för onlinerelationer som för offlinerelationer (Ito et al, 

2008, Lüders, 2009, Subrahmanyam et al, 2002).  
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Skillnaden mellan onlinekommunikation och offlinekommunikation är, enligt Wartella (2002), 

bland annat att onlinekommunikation saknar vissa karaktärsdrag som kännetecknar 

traditionella, verkliga möten, som exempelvis geografisk närhet och fysisk kontakt. Johan 

anser att om en relation ska ha betydelse måste han känna personen och träffa den fysiskt. 

Lisa tycker däremot inte att geografisk närhet och fysisk kontakt är lika viktigt. Hon har en 

onlinerelation med en person hon aldrig träffat, och berättar att den relationen betyder mer för 

henne än andra Facebookrelationer som hon har med personer hon träffar/känner från verkliga 

livet. Lisas syn på online- och offlinerelationer kan kopplas till Lüders (2009) studie, där 

virtuella och verkliga relationer beskrivs som sammanflätade. Det innebär, enligt oss, att 

onlinerelationer kan kännas lika äkta och viktiga som offlinerelationer. 

 

5.3 Medvetenhet och kontroll - lögner och konstruktioner 
Majoriteten av ungdomarna i vår enkätundersökning tycker att det är ”helt okej” att andra kan 

ta del av information om dem på Facebook. Uttrycket ”helt okej” är nämligen ett 

återkommande svar bland ungdomarna. Vi tolkar att när någon säger att något är ”helt okej” 

är han/hon till viss del likgiltig och nonchalant inställd. Ungdomar tycker därmed inte att det 

är någon större fara med att andra kan ta del av information om dem. Ungdomar i enkät-

undersökningen uppger bland annat att det känns bra att lämna ut information så länge de har 

och upplever att de har kontroll över situationen. Ungdomar kan nämligen själva välja vilken 

information som ska publiceras, och vilka som ska ta del av den. En artonårig tjej skriver: 

”Jag väljer ju vad jag vill skriva och publicera, vilka som ska se och inte ska se. Är ju upp till 

mig och mitt ansvar vad jag vill säga/visa andra”. Vissa ungdomar uppger att de har 

begränsat sin Facebookprofil så gott det går, att det endast är deras vänner som ser den 

information som de väljer att publicera. En artonårig tjej skriver: ”Jag har ställt in så bara 

mina vänner kan se och jag är bara vän med mina kompisar så det känns inte så mycket”. Vi 

tolkar dessa svar på så sätt att ungdomar är medvetna om att det som de publicerar på 

Facebook kan ha konsekvenser.  

 

Livingstone och Bober (2005) skriver att ungdomar kan råka ut för exempelvis spam, porr och 

pedofiler på Internet, men de uppger även att ungdomar som har kunskap om Internet kan 

hantera riskerna. Ungdomar i vår studie uppger att de begränsar sin profil och filtrerar det som 

de publicerar, och det tycker vi tyder på att de är medvetna och har kunskap om 

Internetanvändningens risker. En artonårig kille skriver att han är försiktig med det han 
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lämnar ut på Facebook. Han skriver att han inte lägger ut saker som kan få andra att döma 

honom negativt. En artonårig tjej skriver: ”Inför arbetslivet kanske det inte är så passande att 

lägga upp galna partybilder”. Det är ett intressant svar eftersom det förtydligar det faktum att 

ungdomar är medvetna om att de bilder som läggs upp kan leda till missuppfattningar och 

missförstånd. En artonårig kille skriver: ”Det är okej för jag är försiktig och lämnar bara ut 

saker som jag tycker att andra kan få veta utan risk att de dömer mig negativt.”. Detta 

tydliggör ännu mer att ungdomarna är medvetna och försiktiga med vad de publicerar på 

Facebook.  

 

Vi kan koppla samman enkätundersökningens svar med fokusgruppens diskussion. I fokus-

gruppen säger Klara att det kan vara farligt att lägga ut vad som helst, som till exempel 

festbilder. ”Ja, om man ska söka praktik eller jobb eller någonting, så kan de lätt kolla upp 

det, så det kanske inte är så himla smart”. Lisa håller med Klara och säger att man inte bör 

lägga upp ”något så extremt som kan förstöra ens framtid. Det skulle inte jag göra i alla fall”. 

Johan inflikar att en arbetsgivare inte borde döma en utifrån bilder som ligger uppe på 

Facebook, ”det skulle vara en dålig anledning”, säger han. Detta tycker vi tyder på att 

ungdomarna tänker på vad som kan hända om ”fel” information publiceras. Bilder kan bland 

annat få dem att framstå på ett negativt sätt i andras ögon. Ungdomarna använder nämligen 

formuleringar och ord som exempelvis ”extremt”, ”som kan förstöra” och ”farligt”, när de 

beskriver sin syn på att andra kan ta del av information om dem på Facebook.  

 

Fokusgruppen uppger ändå att de publicerar information som kan verka underhållande för 

andra att veta. Lisa säger exempelvis att hon skrev i sitt statusfält att hon glömde 

idrottskläderna för femte veckan i rad, eftersom hon tror att det kan ”vara lite kul att läsa”.  

Men Lisa tycker däremot att man inte ska lägga ut alltför privat information på Facebook, till 

exempel kontaktuppgifter eller om man bråkar hemma. Hon menar att man bör filtrera lite vad 

man skriver för att annars får alla i ”Facebookvärlden” reda på det. Detta för att man kanske 

inte är ”jättebundis” med alla sina onlinevänner. De bör därför inte veta exakt allt. Lisas svar 

är ytterligare ett exempel som bekräftar det faktum att ungdomar är medvetna om vilka 

konsekvenser det som de publicerar och lägger ut på Facebook kan få. 

  

En annan intressant aspekt är att Lisa ser Facebook som en ”dagbok” och en ”miniblogg”. 

Johan menar å andra sidan att man blir lite av en ”attention-whore” för att man delar med sig 

av information om sig själv ”med hur många som helst”. Vi tolkar att Johan menar att vissa 
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vill ha uppmärksamhet på Facebook, eftersom han säger att man lika gärna kan ”anteckna det 

själv i ett litet block”. Detta kan kopplas till boyds studie (2008) där ungdomarna anser att det 

finns en gräns för hur många vänner man kan ha i ett socialt nätverk. De kan se negativt på 

antalet vänner, och Johans svar tyder på att det även finns en gräns för hur man använder 

statusfält. Uttrycket ”attention-whore” är negativt laddat, och det visar att det finns en negativ 

inställning mot de personer som använder Facebooks statusfält för att få uppmärksamhet. 

 

I fokusgruppen diskuterade vi även om, och i vilken mån man medvetet kan konstruera en 

bild av sig själv online. Lisa tror att det är vanligt och säger: ”Det finns gubbar som säger att 

de är tjejer eller tvärtom”. Men hon menar även att det är svårare att inta en annan roll på 

Facebook eftersom man har sitt eget namn och inget ”nickname”. Både Lisa och Johan tror 

att man kan ”fejka” sin profil, men att det är svårt att övertyga andra Facebookanvändare. 

Lisa och Johan accepterar inte en vänförfrågan från en helt främmande person. Men de tror 

däremot att man kan ”lura” andra genom att till exempel skriva statusuppdateringar som inte 

stämmer. Lisa säger att man exempelvis kan skriva: ”Ja,”vad full jag var i helgen”, fast man 

egentligen satt hemma och drack saft”. Hon menar att man kan säga att man gör ”en massa 

saker fast man egentligen bara sitter hemma”. Lisa, Johan och Klara tror att man kan bygga 

upp en ”karaktär” och ge intryck av att man är ”cool” fast man egentligen är ”jättetråkig”. 

Klara tror att man kan ”luras” för att verka mer intressant och för att andra medlemmar ska 

”gå in och kolla” på ens profil.  

 

Möjligheten att kunna välja vilken information som man lägger upp leder till att ungdomarna 

kan konstruera profiler där de endast visar en viss sida av sig själva eller ”lurar” andra att tro 

att man är på ett visst sätt. Men enligt tidigare forskning behöver det inte betyda att 

ungdomars statusuppdateringar eller profiler online speglar deras verkliga identiteter, 

eftersom de själva kan välja vad de skriver och lägger upp (boyd, 2008, Ito et al, 2008, 

Livingstone & Bober, 2005). boyd (2008) visar att ungdomarna presenterar en sida av sig 

själva som de tror är intresseväckande för deras publik online. Genom statusfälten kan de 

skriva något kort om sig själva för att väcka intresse, få uppmärksamhet och uppdatera andra. 

Lisa håller med det som tidigare forskning visar, och säger:”[…] man skriver sådant som man 

tror kan vara kul att läsa eller bara något som man vill ha respons på, att någon ska 

kommentera någonting”. Johan föredrar att skriva kryptiska statusuppdateringar, för att inte 

avslöja för mycket om sig själv samtidigt som hans status kan fungera intresseväckande. Han 

tycker själv att det är kul att fundera över andras kryptiska statusuppdateringar. Lisas och 
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Johans svar bekräftar det som tidigare forskning presenterar, nämligen att ungdomarna skriver 

för att väcka intresse hos andra vänner och jämlika.  

 

På frågan om hur ungdomarna ser på att andra kan ta del av information om dem på 

Facebook, är det många som uppger att det känns ”helt okej”. Detta för att de känner att de 

har kontroll över det som de publicerar. Många är även medvetna om att det som de publicerar 

kan ha konsekvenser, och kan leda till missförstånd. Ungdomarna i vår undersökning är 

medvetna om den osynliga publiken, som enligt boyd (2008) finns i den virtuella världen. 

De vet att andra användare kan titta på deras bilder och läsa deras inlägg utan att de själva 

märker det.  

 

Enligt boyd (2008) har onlinekommunikation fyra egenskaper som skiljer sig från offline-

kommunikation, nämligen uthållighet, sökbarhet, reproduktionsförmåga och osynlig publik. 

Dessa egenskaper förändrar människors sätt att interagera med varandra och detta kan även 

göra att det som man uttrycker i sociala nätverk kan missuppfattas. Ungdomarna i vår studie 

är på grund av detta försiktiga med vad de lägger ut på Facebook. Vissa tycker att det är 

”farligt” att lägga ut festbilder, och en del uppger att de har begränsat sin Facebookprofil på 

så sätt att det endast är deras vänner som kan ta del av information om dem. Ungdomar vill 

inte heller lägga ut alltför privat information om sig själva. Utifrån detta tolkar vi att 

ungdomarna i vår undersökning har kunskap om riskerna med Internet, vilket även boyd 

(2008) och Livingstone och Bober (2005) har sett i sina studier.  

 

Enligt Gripsrud (2002) och Livingstone (2002) är ungdomar motiverade till att konstruera 

identiteter, smida nya sociala grupper och förhandla fram alternativ till givna, självklara och 

kulturella meningar. I vår studie kan vi se att ungdomar väljer den information som de lägger 

upp på sin Facebookprofil, och det tolkar vi som så att de kan filtrera information på så sätt att 

de kan konstruera identiteter på Internet. Vår studie visar även att det finns ungdomar som går 

med i olika grupper på Facebook (se resultatdel 5.6) och det kan kopplas till det som Gripsrud 

(2002) och Livingstone (2002) skriver, nämligen att de kan smida nya sociala grupper. De kan 

knyta nya kontakter via grupperna på Facebook och finna jämlika. 

 

Vi tror att de ungdomar som använder Facebook definierar sin egen ungdomstid genom att 

interagera med varandra via det nya kommunikationssystemet. Nätverkssamhället och sociala  
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medier som Facebook är något som utmärker dagens ungdomskultur, eftersom de är den 

grupp som använder sociala medier flitigast. 

 

5.4 Alldeles lagom eller 24/7? 

De flesta av ungdomarna i vår enkätundersökning anser att de använder Facebook ”lagom” 

mycket. Men det finns ungdomar som anser att de använder Facebook för mycket, att de har 

blivit beroende. Vissa ungdomar uppger att de använder Facebook lite jämfört med andra, och 

deras synsätt kan kopplas till tredjepersonseffekten. Tredjepersonseffekten innebär att man 

projicerar negativa effekter av något på ”de andra”, eftersom man upplever att man inte är lika 

påverkad av något som ”de andra” är (Perloff, 1999). En nittonårig kille skriver: ”Lagom. Jag 

har mycket annat jag gör, jag sitter aldrig och slöar på Facebook”. En artonårig tjej skriver 

att hon har en sund syn på Internet eftersom hon har andra intressen, enligt henne själv sitter 

hon på Facebook lagom mycket. En artonårig kille anser att han använder Facebook lagom 

mycket ”jämfört med andra som tar det på för stort allvar”.  

 

Ingen av ungdomarna i enkätundersökningen definierar ordet ”lagom”. Men i fokusgruppen 

beskriver Johan, Lisa och Klara att ungdomar som använder Facebook ”lagom” mycket 

upplever att de är online en gång om dagen, att de inte känner att de måste logga in hela tiden 

och att de inte känner sig bundna vid Facebook. Johan säger: ”Lagom är kanske att man har 

en ordentlig profil och man har rätt vänner och man kan uppdatera då och då, men inte 24/7 

[dygnet runt]”. Ungdomarnas beskrivning av lagom visar att de tycker att en person använder 

Facebook lagom mycket så länge han/hon inte tar det till en överdriven nivå, det vill säga att 

han/hon inte känner ett behov av att logga in hela tiden.  

 

De ungdomar som skriver att de använder Facebook för mycket beskriver exempelvis sitt 

användande som en ”vana” och en ”drog”. En artonårig tjej ser på sitt användande såhär: 

”Lite för mycket. Det har blivit lite av en drog. Varje gång datorn är på så loggar man in och 

kollar läget”. En annan artonårig tjej skriver: ”För mycket. För jag är online hela tiden och 

det snor min fritid lite”. Vi tycker att det som tjejerna skriver visar på att de medvetet ser 

kritiskt på sitt användande av Facebook, eftersom de bland annat skriver att Facebook ”snor 

fritid” och är en ”drog”. Vi anser att de orden klingar negativt, eftersom tjejen som tycker att 

Facebook snor hennes fritid verkar ha andra alternativ, men fastnar ändå på Facebook. Den 

andra tjejen som beskriver Facebook som ”en drog” tycker vi tyder på ett beroende, på grund 
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av att en drog kan förknippas med just beroende. Men hennes formulering kan även tyda på 

att hennes användande egentligen är en vana, då hon faktiskt beskriver att det bara är något 

hon gör varje gång som hon sätter sig vid datorn. Lisa i fokusgruppen berättar att hon, precis 

som tjejen i exemplet ovan, loggar in på Facebook så fort hon sätter sig vid datorn. Hon 

tycker inte att hon är beroende, men hon känner att hon har ett behov av att hon ”måste gå in 

och kolla”. När hon sitter vid datorn kan hon sysselsätta sig med annat, men hon går ändå 

tillbaka till Facebook för att kolla igen: ”Sen kanske man gör något annat och sen ba ”nej jag 

måste kolla igen”, sen går man in igen så här hela tiden”.  

 

När Lisa får frågan om hon skulle känna att hon missar jättemycket om hon inte är inne på 

Facebook på ett par dagar svarar hon: ”Ja, det skulle aldrig hända hahaha…”. En artonårig 

tjej i enkätundersökningen beskriver sitt användande på ett liknande sätt, men hon anser även 

att det finns de som använder Facebook mer än vad hon gör: ”För mycket. Jag skulle klara 

mig utan det egentligen, men använder det på grund av vana och nyfikenhet. Man vill inte 

missa så mycket. Dock använder jag det [Facebook] lite om man jämför med en del i vår 

klass, t ex vissa är online dygnet runt och sitter där och hänger konstant”. Tjejen är först 

självkritisk. Men hon förminskar sedan kritiken genom att hävda att andra använder Facebook 

mer. Johan resonerar på samma sätt. Han säger att han själv är ”lite beroende”, men i jäm-

förelse med andra är han inte lika ”extrem”. Deras svar kan knytas till tredjepersonseffekten, 

det vill säga att de tycker att de själva inte är lika beroende som ”de andra” är (Perloff, 1999). 

Johan upplever att vissa ungdomar ”måste vara inne på Facebook hela tiden” och han 

nämner Facebookspelen som deras anledning. Detta ser även Klara hos sina vänner som är 

Facebookmedlemmar. Hon berättar att de bland annat brukar säga ”Jag måste bara in och fixa 

lite på Facebook, mata fiskarna”. Klara säger även att hon själv inte går med i Facebook för 

att hon tror att hon skulle bli beroende.  

 

Utifrån enkätundersökningen och fokusgruppen utläser vi att ungdomarnas synsätt på deras 

Facebookanvändande är olika och komplexa. Fokusgruppens beskrivning av ”lagom” tyder 

på att ungdomarna som använder Facebook ”för mycket” är beroende. De känner att de måste 

logga in på Facebook ”hela tiden”, medan de som använder Facebook ”lagom mycket” ser 

sin användning som rimlig. Men vi tycker även att det är värt att tydliggöra att ungdomar har 

olika uppfattningar om vad som är ”mycket” eller ”lagom” eller ”lite”.  Med det menar vi att 

två ungdomar som anser att de använder Facebook ”lagom mycket” egentligen inte alls 

använder Facebook lika mycket, utan den ena är kanske mer aktiv än den andra. Sättet att 
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uppfatta sitt användande är så pass subjektivt och individuellt; en ungdom som anser att 

hans/hennes användning av Facebook är sund, kan i själva verket vara osund. De flesta 

ungdomarna anser att de använder Facebook lagom mycket, och detta är något som även 

Medierådet (2008) och Agebäck (2008) sett i sina studier.  

 

Vi kan, utifrån vårt resultat om ungdomars syn på sitt Facebookanvändande, dra paralleller till 

Findahls (2009) studie om Internetanvändning och Medierådets (2008) rapport om ungar och 

medier. Enligt Findahl (2009) kan ungdomar bli Internetberoende, och beroendet grundar sig 

på att när de väl är online har de svårt att sluta. De kan bland annat förlora tidsuppfattningen, 

glömma bort behov som att äta och sova och även känna sig oroliga eller deppiga. Vi kan 

knyta an detta till vår undersökning, eftersom ungdomar har svarat att de kan ”fastna”, vara 

”online hela tiden” och förlora fritid. Däremot är det ingen av ungdomarna i vår studie som 

anser att den tid som de lägger ner på Facebook leder till att de inte tillfredsställer grund-

läggande behov. Vi tycker inte heller att vi kan se antydningar om oro eller depression i deras 

svar. Medierådet (2008) uppger att barn och unga tycker att de spenderar lagom med tid på 

Internet och datorspel, vilket även ungdomar i vår studie anser om sitt Facebookanvändande. 

Men fokusgruppen nämner ändå Facebookspelen i samband med att de pratar om personer 

som de tycker använder Facebook ”för mycket”, utifrån det går det att utläsa att 

Facebookspelen kan upplevas som bereondeframkallande.  

 

Majoriteten av ungdomarna i vår studie anser att de använder Facebook ”lagom” mycket. 

Fokusgruppen definierar att ”lagom” är när en person inte känner att han/hon måste logga in 

på Facebook hela tiden, och att han/hon inte känner sig bunden vid Facebook. Även 

Medierådets (2008) och Agebäcks (2008) studier visar att ungdomar anser att de använder 

sociala medier och Internet lagom mycket. Samtidigt tycker en del ungdomar att de använder 

det sociala mediet lite i jämförelse med andra. Men det finns även de som uppger att de 

använder Facebook för mycket och att det är en vana och ett beroende. Detta är något som 

kan knytas an till Findahl (2009) som skriver att ungdomar är den riskgrupp som främst kan 

bli Internetberoende.  

 

Castells (1999) beskriver det nya kommunikationssystemet som en virtuell verklighet, där 

dimensioner som rum och tid förändras. I det nya kommunikationssystemet är man inte 

beroende av var och när man kommunicerar med andra människor. Vissa ungdomar i vår 

undersökning upplever däremot att deras uppfattning om rum och tid försvinner när de är 
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online på Facebook.  De upplever att ”de fastnar i låtsasvärlden” där de när som helst (tiden) 

och var som helst (platsen) kan kommunicera med sina onlinevänner. Att de istället för att 

träffa folk sitter framför datorn och umgås med människor. Deras beteende kan ses som ett 

beroende. Men det är även relevant att nämna att de ungdomar som uppger att de använder 

Facebook ”lite” kanske inte har lika stor tillgång till datorer och sociala nätverk som andra 

ungdomar, som till exempel de ungdomar som säger att de använder Facebook ”mycket”. 

Enligt Allan (2004), Castells (2002) och Dahlgren (2002) finns det en klyfta mellan den 

digitala medieanvändningen, just på grund av att vissa människor har mer tillgång till datorer 

och Internet. Det kan exempelvis finnas skillnader mellan sociala grupper och samhälls-

klasser, och vi tror därför att detta kan utesluta vissa ungdomar från att ta del av den virtuella 

världen och den sociala interaktionen. 

 

5.5 En virtuell mötesplats som möjliggör snokande  
I vår enkätundersökning presenterar ungdomarna skilda åsikter kring vad Facebook betyder 

för dem. Många av ungdomarna i enkäten uppger att de använder Facebook som ett verktyg 

för att hålla kontakten och för att kunna ha koll på sin omgivning, men det finns även svar 

som pekar på att Facebook är ett tidsfördriv eller bara en ”kul grej”.  

 

En artonårig tjej skriver att Facebook är ett sätt att vara social. En annan artonårig tjej skriver: 

”Det är ju ett bra sätt att hålla kontakten med kompisar man inte annars träffar så det är ju 

ganska viktigt”. Formuleringen ”det är ju ganska vikigt” tyder på att Facebook betyder 

mycket för henne, eftersom hon kan använda det för att hålla kontakten. En nittonårig kille 

skriver ett annat svar som betonar att Facebook är ett verktyg för att hålla kontakt: ”Det 

betyder att fortsätta hålla kontakten. Eftersom de flesta hänger på Facebook nu, så känns det 

att man lite isolerar sig från omvärlden om man inte har Facebook. Det är trevligt att se och 

dela med sig av bilder”. Utifrån detta citat kan vi dessutom se att killen upplever att om man 

inte är medlem i Facebook så kan man känna ett ”utanförskap” på så sätt att man kanske inte 

kan ta del av det som händer i Facebookvärlden. Killen skriver att man isolerar sig från 

omvärlden om man inte har Facebook, ordet ”isolerar” förknippar vi med något som skiljer 

sig från mängden, något som är ensamt, som står utanför.  

 

Klara, som inte är medlem i Facebook, berättar att hon kan känna sig utanför. Hon beskriver 

en situation när hon umgås med sina kompisar som har Facebook såhär: ”Om vi kanske säger 

 44



att vi ska gå till datasalen och kolla lite, men jag har ju alltid annat som jag kollar och jag 

har bloggat själv lite också. Jag tycker det är roligt att kolla bloggar liksom så jag känner att 

jag inte behöver Facebook. Men ibland såhär när jag inte har någon blogg att kolla på och 

alla andra spelar [Facebookspel] då kanske man kan känna sig lite utanför… Men det är inte 

precis så att jag är mobbad”. Klaras svar tyder på att man kan känna sig utanför om man inte 

har Facebook ”som alla andra”, men det handlar inte om att de som har Facebook är elaka 

mot dem som inte är medlemmar. Det är snarare så att de som har Facebook har en 

gemenskap som ickemedlemmar inte kan ta del av. Hade Klara exempelvis haft Facebook 

hade hon inte känt sig ”lite utanför”, utan hon kunde ha spelat Facebookspel precis som 

hennes kompisar, och även pratat om det som händer på Facebook med andra. Men Klara 

berättar att anledningen till att hon inte är medlem i Facebook är för att hon prioriterar att läsa 

bloggar, och att hon är medlem i det sociala mediet Bilddagboken.  

 

boyd (2008) och Enochsson (2005) skriver att sociala nätverk är populära bland ungdomar 

eftersom de stärker gruppgemenskapen bland deras redan befintliga vängrupper. Det innebär, 

enligt oss, att de som inte är medlemmar i sociala nätverk som Facebook inte kan stärka just 

Facebookgemenskapen. Eftersom ungdomarna även uppger att de tar del av varandras liv 

genom just Facebook kan de som inte är medlemmar gå miste om den information som 

medlemmarna får om sina befintliga vänner. På så sätt kan det betyda att ickemedlemmar kan 

känna att de står utanför deras vänners Facebookvärld.  

 

Det finns även ungdomar som tycker att Facebook är ”en kul grej”, ett ”tidsfördriv” och att 

det inte betyder så mycket. Ungdomar som upplever att Facebook bara är ”en kul grej”, 

uppger att Facebook inte är viktigt i sig. Lisa förklarar sin syn på Facebooks betydelse såhär: 

”Ja, men det är mest bara en grej man har, att det är kul. Det är ju inte så att jag skulle 

avlida om jag inte hade det direkt”. För Johan är Facebook ”bara en liten onödig sak”, men 

han säger även att ”om alla andra har det så måste man också ha det”. Johans svar pekar på 

att Facebook inte betyder något, att han blev medlem bara för att alla andra var det, vilket vi 

även kommer fram till i resultatdelen 5.1 som handlar om varför ungdomar går med i 

Facebook. Vi tycker att både enkätundersökningens och fokusgruppens svar visar att 

Facebook inte betyder så mycket för ungdomar. Både Lisa och Johan berättar att Facebook 

inte betyder något känslomässigt, men att det är en vana att logga in på Facebook. Johan 

säger: ”Sätter man väl igång datorn och Internet blir det så att man går in och kollar. Det går 

inte att komma ifrån”.  
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Att hålla koll på andra Facebookmedlemmar och se vad som händer är en annan central del i 

Facebookanvändandet. En artonårig tjej skriver exempelvis: ”Jag håller koll på min 

omgivning och ser allt som händer snabbt och lätt”. En annan artonårig tjej tycker att det är 

spännande att kolla på andras statusuppdateringar och bilder. Utifrån deras och andra 

ungdomars svar anser vi att Facebook är ett verktyg för att kunna ”ha koll” på sin omgivning. 

Det innebär att ungdomar loggar in på Facebook för att se vad deras vänner gör, några kallar 

detta för att ”snoka”. Lisa säger att hon bland annat kan få reda på om ett par har blivit 

tillsammans, vilket hon menar är att snoka. En artonårig tjej skriver att det är på Facebook 

som hon får reda på väldigt mycket som hon annars inte hade fått veta.  

 

En artonårig kille uppger ett annat intressant perspektiv på Facebooks betydelse: ”Det är 

överskattat tycker jag. Det är ett ganska bra sätt att låta andra veta saker om en. Men det är 

ändå rätt dumt för man dömer varandra efter vad de gör på Facebook. Jag tycker inte det är 

särskilt kul att veta vad andra gör och så, det handlar mest bara om att skaffa sig flest vänner 

och ha den mest balla profilen med bilder och sånt”. Hans sätt att formulera sin syn på 

Facebook tycker vi visar på att han har en negativ inställning till det sociala nätverket. Han 

upplever att andra använder det för att ta reda på saker om andra, men han själv tycker inte att 

det är intressant att få information om andra via Facebook. Han är kritisk till Facebook och att 

andra använder det för att snoka, vilket han själv tar avstånd från. Han tycker att Facebook är 

ytligt, eftersom han upplever att man dömer varandra efter vad man gör online, och att det går 

ut på att ha flest vänner och en cool profil. Vi tycker att han antyder att Facebook inte alltid 

ger en rättvis bild av en person, eftersom han tycker att det är dumt att döma varandra genom 

Facebook. Detta kan man även koppla till resultatdel 5.3 där ungdomar uppger att det man gör 

på Facebook kan leda till missförstånd. 

 

Utifrån frågan om vad Facebook betyder för ungdomar visar vårt resultat att de främst ser det 

som en virtuell mötesplats. Det är ett verktyg för kommunikation, för att ha koll på sin 

omgivning, ett tidsfördriv och ”kul grej”. Detta kan kopplas till det som Newson et al (2009) 

skriver, nämligen att sociala medier är verktyg på Internet som tillåter överförande av 

information, deltagande och samarbete. Enligt Weber (2009) erbjuder sociala medier en plats 

för kommunikation i en digital miljö, där människor med liknande intressen kan utbyta tankar, 

kommentarer och åsikter. Sociala nätverk är webbsajter där människor samlas, byter 

information och där vänner och bekantas bekanta länkas samman (Weber, 2009), och detta är 

precis det som vårt resultat visar - det vill säga att Facebook är en virtuell mötesplats.  
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5.6 Kommunicera och kika på bilder 
På frågan om vad ungdomar gör på Facebook fanns 14 färdiga svarsalternativ, och de hade 

möjlighet att fylla i flera alternativ. Det fanns även ett fält där de själva kunde fylla i ett eget 

svar. Sammanlagt deltog 32 ungdomar, 24 tjejer och åtta killar. Se resultatet i Diagram 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Antalet ungdomar som använder Facebooks olika funktioner. 

 

Diagram 1 visar vilka funktioner ungdomar använder på Facebook. Fem av ungdomarna 

anger även egna svar, som exempelvis att de använder en funktion där de kan ”gilla” det som 

andra användare publicerar. En nittonårig kille skriver även: ”Sprider min musik”, det vill 

säga att han marknadsför sig. Resultatet visar att ungdomar använder Facebook främst för att 

läsa andras statusuppdateringar och titta på andras bilder. I fokusgruppen säger Lisa att hon 

tycker att statusuppdateringar kan vara kul, eftersom andra kan skriva ”roliga grejer” och 

dela med sig av information om vad de gör. Johan säger att man kan se vad andra hittar på. 

Lisa berättar att hon brukar titta på exempelvis resebilder och säger: ”Festbilder tycker jag är 

ganska ointressanta, ifall någon har lagt ut 50 bilder från samma fest så är de ju oftast 

likadana. Folk står och håller i en ölflaska”. Detta kan vi knyta an till det vi tidigare har 

kommit fram till; att ungdomar ”har koll” på sina vänner via Facebook. Genom att läsa 

statusuppdateringar och titta på bilder får ungdomarna reda på vad deras onlinevänner gör. 
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Med andra ord kan de ”snoka” fram information, vilket vi har presenterat i tidigare resultat-

redovisning. Detta kan vi även utläsa utifrån enkätundersökningen där många av ungdomarna 

angav att de tittar på andras profiler, vilket kan anses som att snoka. Det finns även ungdomar 

i vår undersökning som går med i grupper på Facebook. Weber (2009) skriver att de som 

använder sociala medier kan påverka den allmänna opinionen, just för att användare kan 

fungera som idéskapare när de skriver om politik och marknadsför produkter genom grupper, 

men även via länkar och profiler.  

 

Utifrån resultatet på frågan om vad ungdomar gör när de är online på Facebook, ser vi att de 

främst tittar på andras statusuppdateringar och andras profiler, det vill säga de ”snokar” fram 

information om andra. Ungdomar vill ”ha koll” på vad andra gör, vilket de kan ha via 

Facebook. Det sociala nätverket är även ett kommunikationsverktyg där ungdomar föredrar 

att kommunicera genom att skriva meddelanden och inlägg, men själva chattfunktionen är inte 

lika populär. Enligt tidigare forskning använder ungdomar nya medier för att kommunicera 

med varandra, det är ett sätt att orientera sig och ”ha koll” (Graffman, 2008). Sociala medier 

erbjuder en plats för social interaktion och kommunikation i en virtuell verklighet (Lövheim, 

2002, Weber, 2009), och Ito et al (2008) skriver att när ungdomar är online sysselsätter dem 

sig med att chatta. Vår studie visar däremot att andra funktioner som att skriva meddelanden 

och inlägg är mer populära än chattfunktionen, och det innebär att ungdomarna inte snabb-

kommunicerar via Facebook. Det kan kopplas till uthålligheten som enligt boyd (2008) är en 

av egenskaperna som finns i den virtuella världen, det vill säga att de inte är bundna vid tid 

och kan läsa andras meddelanden när de vill. Att den virtuella världen inte är bunden vid tid 

kan vi återigen koppla till Castells (1999) teori om nätverkssamhället, där rum och tid 

förändras i den virtuella världen. 
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5.7 Ingen nyhetsförmedlare - främst en skvallerkanal 
På frågan om vilken sorts information ungdomar får genom Facebook fanns fyra 

svarsalternativ, och de hade möjlighet att fylla i flera alternativ. Det fanns även ett fält där de 

själva kunde fylla i ett eget svar. Sammanlagt deltog 32 ungdomar, 24 tjejer och åtta killar. Se 

resultatet i Diagram 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2. Antalet ungdomar som får olika sorts information genom Facebook. 

 

Diagram 2 visar vilken sorts information ungdomar får genom Facebook. Nio av ungdomarna 

skrev även egna svar, som exempelvis ”vad som händer i ens kompiskrets” och ”vardaglig 

info” om vad folk gör eller har gjort. Resultatet visar att ungdomar främst får skvaller och 

inbjudningar till evenemang via Facebook, som exempelvis fester. Enligt Lisa är information 

om personer som offentliggör kärleksrelationer exempel på skvaller som ungdomarna kan få. 

Enligt Johan är det mest ”internt skvaller”. Vi tolkar att ”internt skvaller” är sådant som rör 

personer i hans närhet, det vill säga vänner som han har i verkligheten och som han får 

information om via Facebook. I vår studie nämner ungdomar skvaller i både positiva och 

negativa sammanhang, detta skriver vi mer om under resultatdel 5.8 som handlar om hur 

ungdomar pratar om Facebook. 

 

Lisa och Johan berättar att de inte får några nyheter direkt från nyhetsmedier, men ibland kan 

någon skriva något nyhetsmässigt i sitt statusfält, ”[…] Obama har gjort blablabla...”, ger 

Lisa som exempel. Men det finns även användare som lägger upp länkar till nyhetssidor/ 
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nyhetsartiklar. Johan säger att länkarna hänvisar till ”ibland roliga saker, ibland sorgliga 

saker. Tragiska händelser, som kanske inte just ligger en så nära [geografiskt], men som man 

kanske kan relatera till. I alla fall om det är en nära vän som länkar”. 

 

Lisa berättar att hon ibland kan gå med i grupper som skapats för att mobilisera medlemmar 

efter en händelse. Hon själv går med mest för att det är en ”kul grej”. Lisa är exempelvis med 

i gruppen ”Vi som skäms för Eriks flickvän” som skapades efter finalen i den svenska musik-

tävlingen ”Idol 2009”. Hon förklarar att hon går med i grupper som handlar om ”fjantiga 

saker” som hon inte engagerar sig i efteråt. Lisa berättar att hon inte skulle gå med i en grupp 

för tidningen Dagens Nyheter, utan hon går med i grupper som baserar sig på underhållning. 

Vi tolkar att gruppen ”Vi som skäms för Eriks flickvän” är just en sådan grupp, eftersom den 

skapades efter en händelse i nöjesvärlden.  

 

Utifrån detta resultat kan vi utläsa att Facebook är en virtuell plats där ungdomar främst får 

skvaller och inbjudningar till evenemang. Därmed är Facebook en skvaller- och nöjeskanal.  

Som informationskanal är Facebook framför allt en plats där ungdomar får skvaller och nöje. 

Därför anser vi att det sociala nätverket kan kallas för ”en skvallergrotta”, men inte bara i 

negativ bemärkelse, eftersom skvaller kan handla om både positiva och negativa händelser. 

Vissa ungdomar uppger att de tar del av aktuella nyhetshändelser via Facebook, men nyheter 

förekommer inte i lika stor utsträckning som skvaller och inbjudningar. Facebook är därför 

inte främst en nyhetsförmedlare för ungdomar. Ungdomarnas svar som visar att de får 

inbjudningar till evenemang och fester via Facebook kan vi däremot knyta an till Castells 

(1999) som skriver att onlinegemenskaper kan leda till fysiska möten och fester.  

 

Vi tycker även att det är värt att tillägga att gruppen ”Vi som skäms för Eriks flikvän” kan 

kopplas till Livingstones och Bobers (2005) forskning om riskerna med Internet och 

Medierådets kortfilmer om nätmobbning. Detta för att vi anser att en grupp som skapas för att 

göra narr av en person som inte kan försvara sig tyder på mobbning. Det är många mot en, det 

vill säga gruppmedlemmarna mot Eriks flickvän. 
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5.8 ”Snackisen” i ungdomarnas liv 
På frågan om Facebook är ett samtalsämne i ungdomars liv kunde ungdomarna svara ja eller 

nej. De som svarade ja kunde sedan utveckla och förklara sina svar genom att fylla i fältet 

som hörde till frågan. Sammanlagt deltog 32 ungdomar, 24 tjejer och åtta killar.  

 

28 ungdomar svarade ja, fyra ungdomar svarade nej. De ungdomar som svarade ja förtydligar 

att Facebook som fenomen inte är ett samtalsämne, men att man pratar om det som inträffar 

på Facebook. I enkät-undersökningen skrev ungdomar att Facebook är ett samtalsämne i 

vardagslivet på så sätt att de diskuterar allt möjligt som publiceras på Facebook; allt från 

bilder, profiler, status-uppdateringar, skvaller och spel. En artonårig tjej skriver: ”Det är 

mycket skvaller mellan ungdomar och på Facebook får man ”senaste nytt”. En annan arton-

årig tjej skriver: ”Vet en vet alla. Om någon har gjort något och lagt upp det på Facebook så 

kan det bli att man pratar om det. […]”. En nittonårig kille beskriver hur det kan låta: ”Han 

och hon ska ut i kväll, det stod det på Facebook”. 

 

Johan och Lisa upplever, precis som ungdomarna i enkätundersökningen, att det som händer 

på Facebook är ett samtalsämne. Lisa säger: ”Om ett par har gjort slut och man bara ser att 

deras statusar [civilstånd] förändras från ett förhållande till singel, ”ohh har du sett det?””. 

Hon tror att ungdomar ofta pratar om det som händer på Facebook i ett mer negativt än 

positivt sammanhang. Istället för att prata om hur bra någon har skrivit något på Facebook 

tror Lisa att det låter såhär: ”Såg ni vad hon skrev, hon är dum i huvudet”. Klara, som inte är 

medlem i Facebook, upplever att det mest är ”skitsnack” om det som händer på Facebook. 

”Det är inget snällt”, säger hon. Dessa svar stärker, tillsammans med tidigare resultatdelar, 

det faktum att Facebook är en ”skvallerkanal”. Men vi menar inte att Facebook är en skvaller-

kanal i endast negativ bemärkelse, eftersom ungdomar inte alltid nämner skvaller i negativa 

sammanhang. Lisa säger exempelvis att hon får reda på om några offentliggjort en kärleks-

relation på Facebook. En artonårig tjej i enkätundersökningen skriver även: ”Man diskuterar 

saker man läst, bilder och skvaller. […]”. 

 

I enkätundersökningen fick vi flera svar på hur Facebook kommer in i ett samtal. En artonårig 

tjej skriver: ”Det bara slinker in i samtalsämnet”. I fokusgruppen beskriver även Johan att 

Facebook ”glider in” i ett samtalsämne, till exempel ”när man sitter ett gäng kompisar och 

bara snackar”. Dessa svar visar att Facebook är en självklarhet i ungdomars vardag, eftersom 

det som händer på Facebook bara ”slinker in i samtalsämnet”, som vilket annat inslag som 
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helst. Fast det är inte själva Facebook som ungdomar pratar om, utan de pratar om vad som 

händer på Facebook.  

 

Vi lever i det som Castells (1999) kallar för nätverkssamhället, och därför anser vi att just 

detta paradigm kan vara en av anledningarna till att det som händer på Facebook är en 

självklar del i ungdomars samtal. Detta är även något som kan knytas an till det som Meldré 

(2002) skriver, nämligen att datorer och Internet är en lika självklar del i ungdomars liv som 

andra medier. Även Graffman (2008) skriver att sociala medier är en integrerad del av 

ungdomars vardag. Vi tror därför att ungdomar pratar om det som händer på Facebook som 

om det vore lika naturligt som något som händer på fester, i skolan eller på träningen. Vi anser 

därför att Facebook är en ”snackis” i ungdomars liv. 
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6. Slutsatser och diskussion 
Vi inleder kapitlet med att besvara studiens frågeställningar och att lyfta fram de mest fram-

trädande mönster som vi har utläst i ungdomarnas svar. Sedan diskuterar vi resultatet och hur 

Facebook och sociala medier kan komma att påverka framtidens journalistik. Slutligen ger vi 

förslag till fortsatt forskning. Vår studie ger ingen generell kunskap, eftersom det empiriska 

materialet är för litet. Men studien ger däremot inblick i och förståelse för hur ungdomar ser 

på och använder Facebook. 

 

Vår huvudfråga är vad Facebook betyder för ungdomar, och vi angriper den genom att svara 

på hur Facebook som socialt nätverk ingår i ungdomars medieanvändning, samt vilken 

uppfattning de har om Facebook som socialt nätverk. 

 

Vår studie visar att ungdomar har olika uppfattningar om vad Facebook betyder för dem. 

Anledningen till att ungdomar använder Facebook är främst för att det är ett verktyg för att 

hålla kontakten, och i det avseendet finns det ungdomar som tycker att Facebook är viktigt 

rent praktiskt. Många uppger dessutom att de ”har koll” på sin omgivning via Facebook, 

vilket innebär att ungdomar loggar in för att se vad deras vänner gör. Några kallar detta för att 

”snoka”. Det finns även ungdomar som uppger att Facebook är ett tidsfördriv och en ”kul 

grej” som inte är viktig i sig. Ungdomar ser både sunt och osunt på sin Facebookanvändning - 

en del uppger att de tycker att de använder Facebook ”lagom” mycket, andra anser att de är 

beroende. Vissa tycker att de använder det ”lite” jämfört med andra.  

 

Ungdomar har olika åsikter om onlinrelationer som de har på Facebook. En del ungdomar 

tycker att onlinerelationer är ytliga och inte lika ”äkta” som offlinerelationer, medan andra 

anser att onlinerelationer kan betyda lika mycket som relationer i verkliga livet. Ungdomar är 

medvetna om att den information som de delar med sig av på Facebook kan ha negativa 

konsekvenser, som exempelvis att de kan bli missförstådda och feltolkade. De filtrerar därför 

information som de lägger upp och de publicerar information som de tror är intresseväckande 

för andra. När ungdomar är online på Facebook upplever de att de har lättare för att uttrycka 

sig där än i verkliga livet. Utifrån vår studie kan vi utläsa att ungdomars tankar kring 

Facebook kretsar kring vad som händer på det sociala mediet, och inte själva Facebook. Men 

det sociala nätverket existerar och har en praktisk funktion i ungdomars liv på så sätt att det är 

en virtuell mötesplats, ett instrument för kommunikation och informationssökning om andra. 

Facebook är en ”snackis” i ungdomars liv, en plats där de kan umgås och kommunicera med 
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vänner, där de kan konstruera identiteter, få inbjudningar till evenemang och information om 

sin omgivning - det vill säga ”skvaller”. Facebook har därmed en central roll i många 

ungdomars vardag och därför kan vi dra slutsatsen att det är en viktig, självklar och naturlig 

del i deras liv.  

 

Syftet med vår undersökning var att studera vad Facebook betyder för ungdomar, vilken 

funktion det sociala nätverket har och hur ungdomars uppfattningar om Facebook ser ut. Vi 

tycker att vårt resultat lyckas ge svar på detta, eftersom vi kan utläsa mönster i under-

sökningen och för att resultatet delvis överensstämmer med tidigare forskning. Resultatet 

bekräftar tidigare studier och visar dessutom nya aspekter av dem. Men det skiljer sig även 

från dem på så sätt att vår studie lyfter fram nya synsätt om sociala medier. 

 

Vår studie kan användas av dem som vill få inblick i ungdomars synsätt och tankegångar 

kring Facebook. Den ger även en bild av hur dagens nätverksamhälle ser ut, det vill säga hur 

ungdomar kommunicerar med varandra via informationsteknologi i det nya kommunikations-

systemet (Castells, 1999). Studien skulle även kunna användas av den som är intresserad av 

att få veta vad man kan använda virtuella mötesplatser till och vad social interaktion innebär 

(Lövheim, 2002). Castells (1999) och Dahlgren (2002) skriver exempelvis att grupper och 

organisationer kan skapas och samlas på sociala nätverk. Lövheim (2002) skriver dessutom att 

datortekniken har förändrat människors sätt att kommunicera och förhålla sig till verkligheten. 

Vårt resultat visar hur ungdomar upplever och ser på det sociala interaktionsmediet Facebook, 

till exempel hur de ser på virtuella relationer. Det visar även hur dagens ungdomskultur artar 

sig, eftersom många av dagens ungdomar tillbringar mycket tid framför datorer och Internet 

(Findahl, 2009, Gripsrud, 2002). Därför kan vår studie även användas av dem som vill se hur 

ungdomskulturen ser på nya medier och hur ungdomar uppfattar sina interaktionsvanor. 

 

Vår studie kan däremot inte ge full förståelse för Internet som socialt verktyg, eftersom nätet 

och sociala medier är i ständig förändring. I dag är Facebook aktuellt som det största, sociala 

nätverket, men det kan komma att ersättas av ett annat socialt medium eller helt enkelt bli 

mindre populärt. Det sociala mediet Lunarstorm var exempelvis Sveriges mest besökta webb-

plats för fem år sedan (Enochsson, 2005), men i dag är det Facebook som ligger i topp 

(Findahl, 2009). Vår studie kan ändå fungera som inspiration och som material till forskning 

som vill få ett grepp om sociala medier i allmänhet, eller gå in mer specifikt på vad de betyder 

för ungdomar. Studien kan lika så fungera som bidrag till att ge en bild av hur ungdomar 
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använder nätet som mötesplats. Den kan även användas när man vill se hur dagens ungdomar 

definierar sin ungdomskultur. Social interaktion via nya, sociala medier är utmärkande för 

ungdomstiden i dagens nätverkssamhälle.  

 

Utifrån resultatet av vår studie kan vi även diskutera hur Facebook och sociala medier kan 

komma att påverka framtidens journalistik. Det vi har kommit fram till är att Facebook inte är 

en märkbart stor nyhetsförmedlare. Ungdomar i undersökningen upplever inte att de får 

nyheter via Facebook. Men Johan i fokusgruppen berättar att nyhetsjournalistik förkommer, 

men att nyhetsmedierna inte syns till. Om han tar del av nyheter på Facebook är det via 

vänners statusuppdateringar som länkar till medierna. Men vi tror däremot att framtidens 

journalister och medier kommer att använda sociala medier som Facebook både för att 

förmedla och hitta nyheter. Vi har exempelvis märkt att händelser som sker på Facebook 

uppmärksammas och att Facebook används som källa i bland annat tidningar. Det innebär att 

det som händer i den virtuella världen även påverkar det som händer i den verkliga världen. 

Onlinevärlden och offlinevärlden är sammanflätade och står i relation till varandra, på så sätt 

att det som händer online exempelvis kan ha konsekvenser offline. Vi tror därför att ju fler 

människor som ansluter sig och blir medlemmar i Facebook desto mer plats kommer sociala 

medier att ta i offlinevärlden. Dessutom tror vi att verkligheten kommer att exponeras mer i 

den virtuella världen. 

 

Eftersom ungdomar är nästa generations journalister kommer det att bli naturligt för dem att 

använda sociala medier som nyhetsförmedlare och nyhetskälla, detta grundar vi på vårt 

resultat som visar att Facebook är en vana i deras vardag. Sociala nätverk blir en allt mer 

integrerad del av samhällsaktörers rutiner och exponeringar (Castells, 1999, Dahlgren, 2002, 

Weber, 2009). Ungdomar som är nästa generations beslutsfattare kan komma att påverka den 

allmänna opinionen, eftersom deras medievanor kan ha inflytande på deras sätt att hitta och 

använda arenor och forum för politiska budskap och diskussioner. I dag använder även företag 

Facebook för att marknadsföra sig, de skapar egna profiler och interna nätverk. Sociala 

medier ses som den ”nya” kanalen där företag och organisationer når sina kunder/målgrupper 

eftersom det är där allt fler människor cirkulerar (Newson et al, 2009). Enligt vår studie är 

Facebook en plats där ungdomar tar del av information om varandra, och vi tror därför att 

nyhetsmedier kan använda sig av Facebook som kanal för att publicera nyheter. Men de måste 

först uppmärksamma sin publik om att de finns på Facebook, och att medlemmar kan söka sig  
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till deras Facebookgrupper om de vill ta del av nyheter. Det är endast då som Facebook kan 

fungera som en nyhetskanal för medierna.  

 

Ett av Sveriges Radios nyhetsprogram,”P3 Nyheter”, har till exempel startat en Facebook-

grupp där de förmedlar sina nyheter via gruppsidan och statusuppdateringar. Vi tror att P3 

Nyheter kan nå en större publik om användare som är medlemmar i deras Facebookgrupp 

uppdaterar sina statusfält med länkar till just nyheter som P3 Nyheter publicerat. Det innebär 

att nyhetsmedier har en roll som primärkälla för sina gruppmedlemmar, men även att 

medlemmarna kan fungera som sekundärkällor då de länkar eller skriver om någon nyhet som 

de har tagit del av. Detta gör att P3 Nyheter kan nå fler än bara sina medlemmar, eftersom 

gruppmedlemmarnas Facebookvänner kan ta del av statusuppdateringarna. Journalisterna 

skulle även själva kunna använda Facebook som ”nyhetsspridare” genom att publicera 

nyheter på sin egen privata profil och inte bara via nyhetsmediegruppen. Då skulle även 

journalisternas Facebookkrets ta del av nyheter, inte bara medlemmarna i nyhetsmedie-

gruppen. Detta är ännu ett sätt som visar hur Facebook kan fungera och användas som 

nyhetsförmedlare. Vi tycker att man utifrån allt detta kan dra paralleller till vårt resultat som 

visar att ungdomar främst läser andras statusuppdateringar och tittar på andras profiler när de 

är online på Facebook. Enligt vår studie finns det även ungdomar som går med i grupper på 

Facebook, och i fokusgruppen framgår det att det främst är grupper som handlar om nöje och 

underhållning. Därför tror vi att medier som förmedlar just nöje och underhållning skulle 

kunna få en stor publik, eftersom ungdomar är den grupp som främst använder sociala nätverk 

(Findahl, 2009).  

 

Diskussionen om hur sociala medier kan användas av traditionella medier är ett omdebatterat 

ämne bland personer som arbetar inom olika medier. Mötet mellan gamla och nya medier lyfts 

fram av bloggen Same Same But Different (SSBD). Den drivs av mediefolk med olika 

yrkeserfarenheter, och har som syfte att diskutera medielandskapets utveckling och 

förändring. De skriver bland annat om hur journalistiken måste anpassa sig efter Internet och 

efter sociala medier. SSBD betonar att sociala medier har så pass stor kraft att de redan 

förändrar medielandskapet och att traditionella medier bör samspela med sociala medier för 

att det är de som är den framtida publikarenan. De vill även lyfta fram att den journalistiska 

yrkesrollen påverkas av detta. SSBD menar att den traditionella envägskommunikationen 

förändras på så sätt att publiken numera är delaktig i nyhetsproduktionen. Den digitala  
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tekniken förenklar medieanvändares möjlighet att kommentera medieinnehåll och interagera 

med medier. Nyhetsmedier grundar även artiklar på användargenererat material: 

 

Många tidningar bygger artiklar på vad läsarna har tyckt om en fråga i kommenteringsfältet på nätet och 

använder mms:ade läsarbilder för att illustrera nyheter. I tv ställer tittarna frågor via sms. Flera bloggare 

har avslöjat nyheter som etablerade medier sedan plockat upp och rapporterat vidare om. 
(http://samesamebutdifferent.se/sociala-medier-och-lasarmedverkan/). 

 

SSBD menar att medievärlden håller på att förändras på så sätt att sociala medier, som till 

exempel Facebook, skapar en dialog som ersätter den tidigare monologen som har styrts av 

journalister. 

 

En artikel som Expressen publicerade i slutet av december 2009 visar att Facebook och andra 

sociala medier spelar en allt större roll i samhället, både ur ett makt- och medieperspektiv (Se 

artikeln i Bilaga 4). Artikeln ”Facebook ger plats för Idol-revolt och politisk påverkan” 

handlar om hur en Facebookgrupp på 949 371 medlemmar påverkade den brittiska singel-

listan. Medlemmarna var trötta på att deltagare från musiktävlingen ”X-Factor”, motsvarig-

heten till det svenska ”Idol”, har vunnit förstaplaceringen på brittiska singellistan fyra år i rad. 

Gruppen mobiliserade sig på så sätt att de uppmanade medlemmarna att köpa en singel från år 

1992 och detta ledde till att det var just den singeln som blev listetta, istället för en ”X-

Factorsingel”. Facebookgruppen lyckades även samla in 805 000 kronor till en välgörenhets-

organisation. Artikeln tar även upp andra exempel på hur Facebook och sociala medier kan 

skapa en stor opinion och påverka traditionella medier. Den består av citat som diskuterar 

sociala mediers roll och hur de används av olika aktörer. Vi tycker att artikeln ger en bild av 

hur diskussionerna kring nya medier ser ut, och att den visar hur viktiga sociala medier anses 

vara i dagens samhälle och inom journalistiken. 

 

Bloggen SSBD och Expressens artikel bekräftar att Facebook och sociala medier har en 

central roll i diskussionen om vilken riktning medieutvecklingen går. Utifrån de fakta som 

framkommer ser vi tydligt att vi lever i ett nätbaserat informationssamhälle och att 

informationsflödet blir både större och intensivare genom Internet. Det är allt fler människor 

som använder Internet och intresset för communities ökar (Findahl, 2009). I dag fungerar 

sociala medier som kommunikationsverktyg och även som viktiga plattformer där man söker 

och sprider information, väcker opinion och marknadsför sig. Ungdomarna är de flitigaste 
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Internetanvändarna och de vanligaste communitiesmedlemmarna. De är vägledande medie-

användare, vilket innebär att deras syn på sociala medier påverkar medieutvecklingen. De är 

framtidens beslutsfattare och deras sätt att använda sig av nya medier som debattforum kan 

leda till att den allmänna opinionen påverkas. Detta innebär att ungdomars medievanor kan 

påverka samhället utifrån flera olika aspekter och i allt större utsträckning.  

 

Vår studie visar att ungdomar ser sociala medier som en självklar del i deras liv. Det betyder 

att samhället och framför allt journalister måste vara medvetna om och följa sociala mediers 

betydelse och funktion. SSBD anser att medierna och journalisterna är hotade, de nya 

medierna skapar en ny värld där journalisternas yrkesroll förändras och där medievärlden 

omformas på grund av att publiken har en allt mer medverkande roll inom medieproduktion. 

Men även om det är ett faktum att Facebook och sociala medier påverkar journalistiken är det 

värt att poängtera att teknikens utveckling lika gärna kan styra journalistiken och forma 

medievärlden på ett annat sätt. ”Morgondagens journalistik beror på hur morgondagens 

medier ser ut” (Hvitfelt & Nygren, 2008:46). 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Sociala mediers inverkan på och betydelse för dagens samhälle är fortfarande ett nytt 

problem- och forskningsområde. Medielandskapet är i ständig förändring, och därför är det av 

stor vikt att studera hur nya medier påverkar och kan komma att påverka medieproduktionen 

och distributionen. Ungdomar är framtiden, därför vore det intressant att kartlägga deras 

användning av Facebook och andra sociala medier. Genom att titta på ungdomars användning 

kan man skapa en bild av hur medieproduktionen och distributionen påverkas. 

 

Eftersom vår studie och tidigare forskning visar att ungdomar ser digitala, nya medier som en 

självklarhet, anser vi att det är viktigt att studera hur just de ser på sociala medier som 

informationskanaler. Vi tycker att vår studie endast berör detta ytligt. För att få en mer 

ingående bild av detta skulle forskare kunna studera mer konkret vad ungdomar får för 

information via sociala medier. Vad sprider ungdomarna själva för information? Går de med i 

mediegrupper som sprider nyheter, och på vilket sätt engagerar de sig i nyhetsmediers 

rapportering i sociala nätverk?  
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För att få ett mer journalistiskt perspektiv på hur Facebook fungerar som nyhetskanal skulle 

forskare kunna inrikta sig på att titta på hur händelser uppmärksammas i det sociala nätverket. 

Vilken roll har användarna när det gäller att uppdatera sin onlinekrets om nyheter? Är 

användarna alltid sekundärkällor? Eller kan det även vara de som startar ett nyhetsdrev?  

 

För att medier ska kunna anpassa sig efter konvergensen mellan gamla och nya medier är det 

relevant att studera hur redaktioner kan använda sig av nya medier som verktyg i sin arbets-

process. Hur kan de använda sociala medier för att sprida eller hitta nyheter? Det finns medier 

som har kommit längre än andra - till exempel radioprogrammet P3 Nyheter - i användandet 

av nya medier, vad beror det på? Hur resonerar en redaktion som satsar på att följa medie-

utvecklingen? Och varför satsar inte andra? Man skulle kunna angripa mediefolks tankar och 

inställning till nya medier, exempelvis genom en etnografisk studie. Detta för att få kunskap 

och förståelse kring hur journalister resonerar, om de har en negativ eller positiv inställning 

till medieutvecklingen. Får man en inblick i detta kan man ta reda på hur pass medveten 

medievärlden är om samspelet mellan traditionella och nya medier, och vilka åsikter som 

finns om detta. Man skulle även kunna ta reda på vad sociala medier innebär för den nya 

mediekompetensen, eftersom de tar allt mer plats i människors liv. 
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Bilaga 1 
 

Enkät - Facebook 
 

1. Hur gammal är du? 

_______år. 

 

2. Är du   tjej   kille? 

 

3. Är du medlem i Facebook?   Ja    Nej (Om nej, hoppa till fråga 14) 

 

4. Hur länge har du varit medlem i Facebook? 

 

Svar: Sedan_________________________ (månad/år). 

 

5. Hur blev du medlem? (fler svarsalternativ är möjliga) 

 Fick mejlinbjudan  En kompis tipsade  Läste om det i tidningen 

Annat sätt:  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 

6. Varför blev du medlem i Facebook? 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
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7. Vad gör du när du är online på Facebook? (fler svarsalternativ är möjliga) 

 Chattar  Läser andras statusuppdateringar  Tittar på andras profiler 

 Tittar på andras bilder  Tittar på andras videoklipp   Laddar upp bilder

  

 Laddar upp videoklipp  Kommenterar andras inlägg 

 Skriver meddelanden och inlägg   Spelar spel  Gör tester 

 Skapar grupper  Går med i grupper  Bjuder in till evenemang 

Annat: 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 

8. Vad betyder Facebook för dig? Varför?  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 

9. Vilka skillnader/likheter upplever du att dina vänskapsrelationer på Facebook har med 

dina ansikte-mot-ansikterelationer? 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 64



10. Vilken sorts information får du genom Facebook? (fler svarsalternativ är möjliga) 

 Aktuella nyhetshändelser  Inbjudningar till evenemang 

 Skvaller   Länkar till andra hemsidor 

Annat: 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 

11. Är Facebook ett samtalsämne i vardagslivet?   Ja    Nej 

 

Om ja, på vilket sätt? 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 

12. Hur känner du inför att andra kan ta del av information om dig på Facebook? 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
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13. Tycker du att du använder Facebook för mycket eller för lite? Varför? 

(När du har svarat på denna fråga hoppa till fråga 15) 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________   

 

14. Varför är du inte medlem i Facebook? 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 

15. Skulle du vilja vara med i en samtalsgrupp och diskutera Facebook?      Ja    Nej 

 

Om ja, vänligen skriv ditt namn, telefonnummer och din e-postadress nedan: 

 

Namn:__________________________________________ 

 

Telefon:_________________________________________  

 

E-post:__________________________________________ 
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Bilaga 2 
 
Diskussionsfrågor till fokusgruppen 
 

 Varför blev ni medlemmar i Facebook? Många har svarat ”för att alla andra/alla mina 

vänner var medlemmar”, vad tror ni det beror på?  

Varför väljer ungdomar att gå med i Facebook? Det finns ju de som inte väljer att inte gå 

med.  Vad tror ni att finns det för nackdelar med Facebook som gör att man inte vill bli 

medlem? Varför är du inte medlem i Facebook? (Klara) 

 

 Vad gör ni när ni är online på Facebook? Varför just det? 

Många har angett att de läser andras statusuppdateringar. Vad tror ni det beror på? Varför är 

det intressant? 

Vilken kommunikationsform föredrar ni? Varför? 

Om ni går med i grupper, vad är det för sorts grupper ni går med i? Hur pass engagerade är 

ni i det ni går med i?  

 

 Vad betyder Facebook för er? Varför? 

Många har angett att det är ett sätt att hålla och knyta kontakter. Att det är en vana och ett 

tidsfördriv. Hur ser ni på det? Rent känslomässigt säger många att det inte betyder något 

speciellt, vad tror ni det beror på? En person svarade att Facebook är överskattat.  Hur ser ni 

på det?  På vilket sätt är det överskattat? 

 

 Vilka skillnader finns det mellan relationer på Facebook och offlinerelationer? 

Vilka likheter upplever du att dina vänskapsrelationer på Facebook har med dina ansikte-

mot-ansikterelationer? Har ni samma vänner online som ni har offline? Hur värdesätter ni 

en onlinerelation respektive en offlinerelation? Känns de lika äkta och verkliga? 

 

 Enligt enkätundersökningen upplever en del att det är annorlunda att uttrycka sig på 

Facebook, eftersom man vågar mer. Vad tycker ni? Vad kan det beror på?  

Tidigare forskning visar att ungdomar tycker att det är lättare att ta första steget via 

Facebook, än i verkligheten. Exempelvis när det gäller att visa intresse. Hur ser ni på det?  

På vilket sätt är det annorlunda är det att uttrycka sig på Facebook, till skillnad från hur man 

uttrycker sig i verkligheten? 

 67



 Vilken sorts information får ni genom Facebook? 

Nyhetsspridningen på Facebook, hur märker ni av den? Upplever ni att ni nyhetsmedier 

syns på Facebook, att de använder Facebook för att sprida nyheter? Vad är det för sorts 

skvaller ni kan ta del av via Facebook? 

 

 Är Facebook ett samtalsämne i vardagslivet? På vilket sätt? De flesta i enkätundersökningen 

tycker det. Varför tror ni att det är så? I vilket sammanhang pratar ni om Facebook? 

 

 Hur känner ni inför att andra kan ta del av information om er på Facebook? Hur presenterar 

ni er via er profil? Vad väljer ni att tar med/inte ta med? Varför? 

Kan någon gå för långt genom att exponera sig själv via Facebook? Varför? På vilket sätt? 

Tror ni att Facebook fungerar identitetsskapande? Känner ni att ni kan bekräfta er 

personlighet och era egenskaper genom er profil? 

Tror ni att det är vanligt att personer konstruerar en annan bild av sig själva på Facebook, 

som inte överensstämmer med hur de är i verkligheten? Varför gör man det? 

 

 Tycker ni att ni använder Facebook för mycket eller för lite? I enkätundersökningen skriver 

en del att de känner att de är beroende. Var går gränsen? När är man beroende respektive 

inte beroende? Många har svarat att de använder Facebook lagom mycket. Vad är lagom för 

er? De som använder Facebook för mycket skriver att det har blivit en vana, något som de 

gör så fort när de loggar in på datorn. Hur känner ni?  

 

 Facebook som statusmätare? En del skriver att de tycker att det är ”skittöntigt” att ragga 

många vänner… Är det en tävling med att ha coolast profil, flest vänner? Kan man ha för 

många vänner på Facebook? Var går gränsen? Ses man som cool om man har många 

vänner?  Vilka är ni vänner med på Facebook? 

 

 Använder ni Facebook för att hitta jämlika som delar samma intressen som er? Hur går ni 

till väga? Vem skapar man sin profil för? Vem skriver man för när man skriver en 

statusuppdatering? 
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Bilaga 3 

Enkätsammanställning  

   
Ålder: Antal: Procent: 
17 år 1 3%
18 år 30 83%
19 år 4 11%
20 år 1 3%
 36 100%
   
Kön:   
Kille 9 25%
Tjej 27 75%
 36 100%
   
Medlemmar: 32 89%
Icke-medlemmar: 4 11%
 36 100%
   
När blev du medlem?   
År 2007 2 6%
År 2008 9 28%
År 2009 21 66%
 32 100%
   
Hur blev du medlem? (fler svar möjliga)  
Mejlinbjudan 4 13%
Tips 24 75%
Läste om det 0 0%
På annat sätt 9 28%
   
Vad gör du när du är online på Facebook? (fler svar möjliga) 
Chattar 11 34%
Läser andras statusuppdateringar 28 86%
Tittar på andras profiler 20 63%
Tittar på andras bilder 28 86%
Tittar på andras videoklipp 10 31%
Laddar upp bilder 16 50%
Laddar upp videoklipp 6 19%
Kommenterar andras inlägg 6 19%
Skriver meddelanden och inlägg 24 75%
Spelar spel 11 34%
Gör tester 10 31%
Skapar grupper 4 13%
Går med i grupper  14 44%
Bjuder in till evenemang 5 16%
Annat 5 16%
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Vilken sorts information får du genom Facebook? (fler svar möjliga)
Aktuella nyhetshändelser 11 34%
Inbjudan till evenemang 24 75%
Skvaller 24 75%
Länkar till andra hemsidor 13 41%
Annat 9 28%
   
Är Facebook ett samtalsämne i vardagslivet?  
Ja 28 87%
Nej 4 13%
 32 100%
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Bilaga 4 
 
Artikeln från Expressen som används i diskussionen: 
 

 
Rage against the machine fick hjälp av Facebook. Foto: Christian Örnberg 
  
Facebook ger plats för Idol-revolt och politisk påverkan  
Rage Against the Machines hitlåt från 1992 toppade Englandslistan 
under julhelgen.  
Nostalgi?  
Inte alls.  
Allt är ett Facebook-uppror mot de brittiska "Idol"-vinnarna.  

Att vara etta på den brittiska singellistan över julhelgen är prestigefyllt. Kampen om platsen är en 
stor snackis i medierna veckorna före jul, och tusentals britter satsar pengar hos 
vadslagningsfirmorna på vilken låt som ska hamna i topp i år. 
Fyra jular i rad, sedan 2005, har de brittiska "Idol"-vinnarna (i Storbritannien kallas programmet 
"X-Factor") prenumererat på förstaplaceringen. 
Men i år fick ett par britter nog. De startade Facebookgruppen "Är du less på att Simon 
Cowells senaste karaokesångare kniper förstaplaceringen? Det är vi också!" och kom 
med två uppmaningar; dels att köpa Rage Against the Machines "Killing in the name of" 
från 1992, dels att skänka en slant till den brittiska välgörenhetsorganisationen Shelter. 
Ett oväntat alternativ kan tyckas. Textraden "Fuck you, I won't do what you tell 
me" återkommer 16 gånger i låten. Men det säger också ganska tydligt vad 
gruppens grundare, Jon Morter, tycker om att följa med strömmen. 
- Den har den där känslan av att inte böja sig för auktoriteter över sig. Att inte acceptera 
status quo. Jag har växt upp med den där låten och den säger allt för mig, säger han i en 
intervju med brittiska tidningen The Sun. 
När 10 000 Facebookmedlemmar gått med i gruppen rapporterade BBC om fenomenet, 
och sedan växte antalet medlemmar i rasande fart. Toppen nåddes 22 december med 
949 371 medlemmar. 500 000 av dem köpte verkligen Rage Against the Machines låt, 
mot 450 000 köp av Cowell-ettans Joe McElderrys Miley Cyrus-cover "The climb". 
Dessutom lyckades man samla ihop motsvarande 805 000 kronor till Shelter. 
Samtidigt har kampanjen fått oväntade implikationer på andra håll. 
- Tidigare har vi diskuterat att inte ens tillåta spel på singellistan till jul eftersom "Idol"-
vinnarna verkade oslagbara. Det är svårt att uppskatta hur mycket vi har förlorat på det 
här. Men det blir definitivt sjusiffriga belopp, säger Rupert Adams, spelansvarig på 
spelbolaget William Hill till The Sun. 
Sociala medier: Twitter, bloggar och förstås Facebook, får en allt större makt i 
opinionsbildningen. 
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Men när det gäller kuppen mot Englandslistan spelade även den nya tillgängligheten 
roll. Utan nedladdningstjänster för musik på nätet hade knappast kampanjen mot Cowells 
julmonopol åstadkommit något. Få brinner så mycket för en kampanj att man 
promenerar i väg till en skivbutik för att köpa en protestskiva. Men att ladda ner en låt 
med hjälp av sju musklick och att se tio kronor dras från bankkontot är ett litet offer. 
Det har blivit lättare för människor att gå samman och organisera sig. 
Som medlem på Facebook eller som bloggskrivare är du plötsligt en maktfaktor 
som företag och myndigheter måste ta hänsyn till. Och ju fler - desto mäktigare. 
Det finns en lång rad exempel. 
Efter två säsonger av tv-serien "Chuck" kunde tv-bolaget NBC konstatera att 
tittarsiffrorna inte var vad man hade önskat sig. Serien lades ned. Det ledde till att 
hundratusentals Facebook- och Twitteranvändare började protestera. "Save Chuck" blev 
en välkänd tagline på Twitter, och åtminstone 35 större Facebookgrupper krävde en 
tredje säsong. Efter två månader gav NBC upp och tillkännagav att en ny säsong skulle 
produceras. Även om hundratusentals ivriga fans kräver att en tv-serie återupptas 
innebär det inte att 10 miljoner amerikaner bänkar sig framför tv:n, men här stod tv-
bolagets goda rykte på spel. 
En annan framgångsrik grupp är "We will not pay to use Facebook". Den räknar in fler 
än 2,2 miljoner medlemmar, och har fått Mark Zuckerberg, Facebooks grundare, att lova 
att eventuella framtida betaltjänster inte kommer att påverka gratis-användarna. 
Men att organisera sig digitalt är inte riskfritt. Även snabba förändringar och rena bluffar 
går lättare att genomföra på nätet. 
En svensk Facebook-grupp lovade att skänka tre kronor per medlem till hjärtforskning. 
Gruppen fick snabbt 80 000 medlemmar, varpå gruppens grundare ändrade namn på 
gruppen till "Avskaffa kvinnors rösträtt". Plötsligt stod alla 80 000 medlemmar där med 
sina namn i en grupp som stod för något helt absurt. Syftet med operationen, hävdar 
grundaren, var att visa att man inte ska tro på allt man läser. Och möjligen tänka sig för 
innan man registrerar sig på olika sajter och går med i grupper. 
Anders Rydell är medförfattare till boken "Piraterna", där han avhandlar den svenska 
piratrörelsen och bevakningen av rättegången mot Pirate Bay. Utan bloggar, Twitter och 
Facebook hade bevakningen av rättegången på sin höjd blivit något för IT-tidningar. 
- Fram till dess hade det mesta av diskussionerna kring det Pirate bay höll på med 
avhandlats i interna forum. 
Det var i och med FRA-debatten för ett par år sedan, det som sedan skulle bli den nya 
signalspaningslagen som trädde i kraft nyligen, som diskussionerna började flytta ut i 
bloggar och på Facebook. Den debatten bidrog till att skapa ett intresse för lagförslaget, 
ett intresse som växte till en opinion emot förslaget. Det ledde i sin tur till att 
lagförslaget arbetades om innan det lades fram för riksdagen. 
- Då märkte man att man kunde få en stor opinion med sig. Och det man skrev 
påverkade även traditionella medier. 
Kulmen kom under den uppmärksammade piraträttegången. 
- Det var den första rättegången i Sverige där de åtalade satt och twittrade direkt från 
rättssalen. Det gjorde också alla i publiken. 
Bloggandet och facebookandet gjorde också att Sverige blev internationellt 
uppmärksammat både när det gällde Pirate bay-rättegången och när Piratpartiet fick en 
plats i EU-parlamentet. 
- Betydligt mer än vad vi i Sverige inser. CNN toppade toppade sina Europanyheter 
med just Piratpartiets mandat. Så bilden av Sverige förändras absolut på grund av de 
sociala medierna. 
Hade det inte varit för de sociala medierna hade resultatet av det norska Stortingsvalet 
sett helt annorlunda ut. De partier som satsade på att synas i bloggosfären, på Facebook 
och på Twitter gjorde ett bättre val än de partier som satsade på en traditionell 
valkampanj. 
- Jag överlåter till statsvetarna att analysera hur många röster vi flyttat över till oss tack 
vare de sociala medierna. Men en sak är säker. De har kommit för att stanna, sade 
statsminister Jens Stoltenberg när han mötte pressen efter valet. 
Författaren Anders Rydell tror att Facebook och andra sociala medier kommer att spela 
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en viktig roll inför det svenska riksdagsvalet 2010. 
- Det svenska riksdagsvalet kommer absolut att hänga på hur de sociala medierna 
hanteras. Piratpartiet var det första partiet som visade hur man kunde skapa en opinion 
på nätet. Man ser inför nästa val att sociala medier blir viktigare och viktigare för alla 
partier. Alla använder dem redan i dag på något sätt, men det gäller att göra det rätt. 
Det handlar om en mental förändring. Man måste tänka i sociala medier, inte bara 
använda dem, säger Anders Rydell. 
Samtidigt bubblar ett nytt uppror i Storbritannien. 
450 000 britter vill ha "Top Gears" programledare Jeremy Clarkson som premiärminister 
nästa mandatperiod. Nästan lika många som köpte Rage Against the Machines låt.  

Skribent: Fredrik Granlund  
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