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Tack 

Till en början vill vi tacka varandra för ett underbart samarbete under resans gång. Ett särskilt 

tack vill vi även rikta till våra intervjupersoner som ställde upp på vår undersökning så att 

studien kunde genomföras. Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Åke Nilsén som 

genom sitt engagemang och underbara handledning har varit till stor hjälp genom studiens 

gång.  

 

Trevlig läsning 

Medina & Stina 
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Abstract 
Facebook – En kvalitativ studie om Facebook i relation till arbetsliv och privatliv 

Facebook in relation to worklife and privatelife 

Medina Gorinjac & Stina Elander 

2012 

Högskolan i Halmstad 

 

 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka fenomenet Facebook i relation till arbetslivet och 

privatlivet. Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie där vi genomförde sex semistrukturerade 

intervjuer för att ta reda på om hur presentationen av ens profil, med andra ord 

statusuppdateringar, bilder och vänner, kan ha en påverkan på arbetslivet men även 

privatlivet. 

 

Som analysredskap använder vi oss av Erving Goffmans dramaturgiska teori, Anthony 

Giddens struktureringsteori samt Michel Foucaults teori om övervakningssystemet i relation 

till makt. 

 

En kort sammanfattning av det resultat som framkommer i vår studie visar att Facebook från 

en början besöktes av våra informanter med syfte att komma i kontakt med vänner samt släkt, 

dock har nätverkstjänsten utvecklats till ett socialt fenomen och vidare blivit en del av 

informanternas vardag.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Facebook, arbetsliv, privatliv, presentation, konsekvenser 
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1. Inledning 
I dagens samhälle är Facebook en av de mest centrala samt populära nätvärkstjänsten och 

mötesplatsen på Internet och kan beskrivas som en öppen nätplats utan någon speciell 

inriktning. Till en början var denna mötesplats endast avsett för amerikanska studenter dock 

under hösten 2006 öppnades porten för omvärlden och fångade då miljontals deltagare från 

hela världen. Som medlem har man möjlighet att skapa en profil som innehåller information 

om ens liv, dock har man möjlighet att själv kontrollera vilken information som visas (Skog 

2010). Facebook som en viktig aktör i cybervärlden ger människor möjlighet att forma nya 

aspekter av jaget och på så sätt leka med sin identitet. Olyckligtvis har alltför många en drift 

eller ett behov av att skapa en illusion av den egna identiteten i cybervärlden (Lundblad 

2002). Användning av IT som ett kommunikationsredskap i cybervärlden, såsom Facebook 

”skapar nya möjligheter såväl för individen som för samhället. Den ökar möjligheterna att 

kommunicera och att samarbeta, att ta tillvara och utnyttja information och kunskap, att lösa 

problem och att utveckla ny kunskap. Den öppnar nya sätt att vara, mötas, umgås och 

arbeta”(SOU 1994:118, s 6) (Abalo, Danielsson 2008, s 17).  

 

Under de senare åren har det förekommit ett flertal artiklar, bland annat i Aftonbladet, kring 

hur statusuppdateringar bidrar till uppsägningar (Östman & Röstlund 2011, Olsson 2011, 

Hökerberg 2010). Hemsidan Lag & Avtal berör faktiskt just denna fråga. Frågan ställdes som 

sådan ”Kan det jag skriver på Facebook eller på min blogg påverka min 

anställning?”Expertpanelen som bland annat bestod av advokater och chefsjurister menade 

på att anställda och arbetsgivare måste ta ställning till hur man ska förhålla sig till 

informationskanaler, så som Facebook. Utifrån deras perspektiv äger arbetsgivaren 

arbetsverktygen och har därför rätten att bestämma hur mobiler och datorer skall användas 

under arbetstid (Redaktionen Lag Avtal 2010).   

 

Facebook som under senare tid har vuxit enormt mycket och som i nuläget har runt 600 

miljoner användare har utvecklats till ett av dagens största sociala fenomen och ligger till 

grund för vårt uppsatsämne. Konkret behandlar vår uppsats ämnet Facebook i relation till 

arbetslivet respektive privatlivet. Vad vi är intresserade av att ta reda på är om ens profil kan 

ha påverkan på ens arbete och om man är medveten om den information som visas. 
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1.1 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med vår undersökning är att få en ökad förståelse kring användandet 

av Facebook med fokus på hur man som medlem väljer att presentera sig och om 

medlemmarna eventuellt tror att deras presentation kan föra med sig konsekvenser i 

arbetslivet respektive privatlivet. 

1.2 Problemställning 
I samband med uppsatsen ämne, Facebook i relation till arbetslivet och privatlivet, och 

uppsatsens syfte vill vi närmre studera och vidare få en insikt i hur de sociala interaktioner 

som utspelar sig på Facebook kan påverka och medföra konsekvenser i arbetslivet och 

privatlivet.  

1.3 Frågeställning 
Den övergripande problemställningen utifrån vårt syfte lyder som följande: 

 Skulle du beskriva dina val av presentation och skapandet av din profil på Facebook 

som genomtänkta? 

I vidare sammanhang inkluderar denna problemställning i sin tur ytterligare mer preciserade 

delfrågor som vidrör olika aspekter av den huvudsakliga forskningsfrågan. Samtidigt som de i 

sin helhet ger svar på densamma. Vi har valt att utgå ifrån följande stödfrågor: 

o Kan Facebook ha inverkan på arbetslivet? 

o Kan Facebook ha inverkan på privatlivet? 

o Har inställningen till Facebook förändrats under medlemskapets gång? 

.  
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2.Bakgrund 
Begreppet Internet används av de flesta i dess vidaste vardagsbetydelse som en naturlig del av 

livet precis som andra infrastrukturella element som telefonnät, elnät och järnväg (Dunkels 

2009, s 14). Utifrån ett experiment 1969 som utfördes av USAs regering, Advanced Research 

Projects Agency, vilket kom att kallas för ARPANET , hade som mål att använda datorer som 

ett utbytessystem av information av forskning, framförallt inom den militära forskningen. 

Huvudtanken bakom experimentet var att utveckla kommunikationsvägar i flera riktningar 

(Ivens 2003, s 4), dock var det inte förrän på 1980-talet som persondatorer fanns tillgängliga 

för allmänheten (Dahlgren (red.) 2002, s 13) främst i syfte för den akademiska världen som 

ett nätverk av vetenskapliga och akademiska datorer (Ivens 2003, s 4). Internets föregångare 

ARPANET avvecklades i början av 1990-talet och cirka två år senare, 1992, lanserades World 

Wide Web (www) som utgör grunden för dagens Internet (Dahlgren (red.) 2002, s 20).  

Internet som kommunikationssystem exploderade under det andra millenniets sista år. I slutet 

av 1995 när webben kom till allmän användning fanns det cirka 16 miljoner användare i 

kommunikationsvärlden vilket år 2010 uppskattas har ökat till cirka två miljarder (Castells 

2002, s 14). Internet utvecklades till ett kommunikationsmedium som möjliggör 

kommunikation mellan människor oberoende av tid i global skala (Castells 2002, s 14). 

Nätets utveckling och Internets frammarsch har omvandlat världen i många avseenden 

(Dahlgren (red.) 2002, s 14). Vår uppfattning av tid och rum samt uppfattningen om oss själva 

och vår identitet omstruktureras av internetanvändningen då internet ger upphov till nya 

relationer samt vidgar gränserna mellan privata och offentliga sfärer i samhället (Dahlgren 

(red.) 2002, s 14). 

Nu för tiden är det alltmer vanligt att kommunicera och möta människor via internet 

(Sveningsson 2002, s 89). För deltog man i nätverk rent fysiskt om det var geografiskt möjligt 

där man träffades och utbytte erfarenheter av olika slag. Till skillnad från då kan människor 

idag, tack vare internet och teknikens utveckling, sluta sig samman i sociala nätverk utan 

geografisk begränsning (Wahlström 2007, s 32). 

Ett av dagens aktuella Internetbaserade sociala nätverk är Facebook. Hjärnan bakom det 

största sociala nätverket, Facebook, är Mark Zuckerberg. Något som till en början endast var 

avsett för amerikanska studenter vid Harvad anses idag som ett socialt fenomen med global 

spridning som både förändrar och har större betydelse för hur vi umgås, kommunicerar samt 

framställer oss i den virtuella världen. Bara i år väljer över 600 miljoner (Facebook 2012) 

människor att tillbringa tid på Facebook varav 4, 5 miljoner utgörs av svenska användare. I 
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vidare sammanhang tillbringar i genomsnitt svenska användare 75 minuter varje dag på 

Facebook (Littorin 2012). Precis som i övriga social nätverk har man full kontroll över i 

vilken omfattning man vill dela med sig av information, bilder och filer på 

kommunikationsplattformen som antingen kan vara öppen eller privat. Vissa väljer att 

begränsa den information som de lägger ut samt endast publicera fördelaktiga bilder på sig 

själva medan andra skapar ett alter ego som har alla de där snygga detaljerna samt positiva 

sidorna som man skulle vilja ha (Wahlström 2007, s 35,36). En viktig aspekt som man bör ha 

i åtanke är att sociala nätverksplatser är öppna för allmänheten och de val man gör i 

presentationen och skapandet av ens profil även kan leda till oönskade konsekvenser, inte 

minst i arbetslivet där felaktiga statusuppdateringar och olämpliga bilder kan förstöra ens 

karriär. Att uttrycka sig om sin chefs lön eller att uppdatera olämpliga profilbilder är bara få 

exempel som kostade bland annat Stephanie Bon (Olsson 2011) och Mats Mügge (Hökerberg 

2010) jobbet, skriver Aftonbladet.  

Att internetsajter som just Facebook kan ha negativa effekter är något som inte har 

uppmärksammats förrän på senare tid vilket är något som vi i vår uppsats bland annat vill 

lyfta fram. Sammanfattningsvis vill vi titta på Facebook som ett fenomen som faktiskt kan 

förstöra ens karriär där vårt syfte få en ökad förståelse kring användandet av Facebook med 

fokus på hur man som medlem väljer att presentera sig och om medlemmarna eventuellt tror 

att deras presentation kan föra med sig konsekvenser i arbetslivet respektive privatlivet. 

I relation till vårt uppsatsämne använder vi oss bland annat utav två doktorsavhandlingar som 

vi anser som relevanta för vårt ämne då de båda i stort avser sociala nätverksplatser och de 

interaktioner som utspelas där. Avhandlingen Chatt som umgängesform – unga skapar 

nätgemenskap författad av Sjöberg år 2010 och avhandlingen Mjukvarumiljöer för gemenskap 

– en studie av nätgemenskap, teknik och kultur av Daniel Skog år 2010.  

Sjöbergs avhandling bygger på en studie som behandlar samspelsmönster i interaktionen 

mellan ungdomar i ett chattrum. Studien avser att synliggöra hur social ordning skapas samt 

uttrycks för att på så sätt studera hur nätgemenskap uppstår i chattrummet.  

Skogs avhandling presenterar däremot mötesplatser på internet där så kallade nätgemenskaper 

uppstår i syfte att öka förståelsen för relationen mellan mjukvarumiljöer och den sociala 

interaktionen i en nätgemenskap, där mjukvarumiljöer enligt honom skapar förutsättningar för 

Internetbaserad social interaktion.  
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3.Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel presenterar vi tre olika centrala teorier i relation till vårt uppsatsämne, 

Facebook i relation till arbetslivet samt privatlivet, närmare bestämt Erving Goffmans 

Dramaturgiska teori, Anthony Giddens Struktureringsteori och Michel Foucaults teori om 

Panopticon.  

3.1 Erving Goffman – Dramaturgiska teorin 
Denna teori presenteras i boken Jaget och maskerna och bygger på likheterna mellan 

teaterföreställningar och de roller som individer använder sig av i de vardagliga 

interaktionerna (Goffman 2009, s 15). Goffman menar på att jaget är ”en dramatisk effekt 

som uppstår ur en scen som visas upp” (1959/2044:218) och att man som individ presenterar 

en särskild version av jaget i olika sammanhang för att på så sätt accepteras (Goffman 2009, 

33). Goffman menar på att det, precis som på en teater, finns en bakre (Goffman 2009, s 101) 

respektive främre region (Goffman 2009, s 97). Den främre regionen förklarar han genom att 

individer vill göra framträdanden, bära kostymer och använder sig av rekvisita. Goffman 

skiljer dock på inramningen och den personliga fasaden vilka båda hör hemma på den främre 

regionen (Goffman 2009, s 97, 98). Inramningen refereras till den fysiska scen som måste 

finnas för att aktören skall kunna göra sitt framträdande (Goffman 2009, s 29). Den personliga 

fasaden hänvisar till den utrustning som aktören har tillgång till för att kunna uttrycka sin roll 

(Goffman 2009, s 30). Den bakre regionen förklarar Goffman som den plats dit man drar sig 

innan och efter ett framträdande, både för att förbereda sig samt för att varva ner. Här kan 

man även lägga bort rollen och istället vara sig själv (Goffman 2009, s 102). 

3.2 Anthony Giddens – Struktureringsteori 
Den första ansatsen till struktureringsteorin presenterar Giddens 1976 i boken New Rules of 

Sociological Method (Giddens 1976:16), men det är först i The Constituition of Society 

(1984) som struktureringsteorin antar en systematisk form. Centrala begrepp i Giddens 

struktureringsteorin är the duality of structure och är i stort sett en omtolkning av begreppet 

stuktur vilka enbart existerar som kognitiva föreställningar och minnen, med anda ord 

kunskaper (Giddens 1984, s 21) 

Struktureringsteorin är ett av de mest välkända försöken att integrera aktören och strukturen 

och enligt Giddens bör strukturbegreppet relateras till regler för social handling samt till 

resurser, där han menar på att regler i första hand inte kan kopplas till det diskursivt 

medvetna, utan snarare till rutiniseringen av vardagslivet. Medans regler, enligt Giddens, 
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inverkar på det sociala samspelet, berör resurser däremot makt samt möjligheter till att kunna 

påverka den egna situationen (Giddens 1984, s 24-26). 

I vidare sammanhang klarlägger Giddens definitionen av dualiteten och det dialektiska 

samspelet mellan aktör och struktur där allt socialt handlande enligt honom innehåller struktur 

och all struktur vidare innehåller socialt handlande. Utgångspunkten enligt Giddens har sin 

grund i mänsklig praktik som betraktas som rekursiv, vilket innebär att aktiviteter enligt 

teoretikern inte kommer till existens av sociala aktörer, utan återskapas ständigt av dem med 

hjälp av medel varmed de uttrycker sig själva som aktörer. Det är genom dessa aktiviteter som 

agenter skapar de villkor som möjliggör dessa aktiviteter. Genom att de uttrycker sig själva 

som aktörer och ägnar sig åt en praktik skapar människor enligt Giddens både medvetande 

och struktur (Giddens 1984, s 2).  Giddens definierar struktur som ”det som ger form och 

gestalt åt det sociala livet, men det är inte själv denna form och gestalt”(Giddens 1989, s 256) 

och menar på att strukturer inte existerar i tid o rum utan det är istället sociala fenomen som 

har förmågan att bli strukturerade. Giddens förklarar att strukturer kan begränsa handlandet 

men menar på att dessa snarare gör det möjligt för agenter att göra sådant som de annars inte 

skulle kunna göra (Giddens 1984, s 163). 

 Sammanfattningsvis skapas strukturer enligt författaren i det dagliga samspelet mellan olika 

individer. Det vardagliga livet, som enligt honom i stor utsträckning består av rutiner som är 

förutsägbara, vilka vidare är en nödvändig förutsättning för det sociala samspelet (Giddens 

1984, s 25). 

Även om Giddens tillskriver aktörerna hög reflexivitet samt förmågan att påverka sina 

levnadsvillkor menar han även på att de trots allt inte har absolut kontroll eller valfrihet över 

sina livsprojekt (Giddens 1984, s 14). I sammanhanget skiljer Giddens på två typer av 

medvetande där diskursivt medvetande avser förmågan att beskriva sina handlingar med ord 

och praktiskt medvetande innefattar de handlingar aktören tar för givna utan att med ord 

behöva beskriver vad de gör. Struktureringsteorin är intresserad av den senare typen av 

handling då det speglar intresset av vad som görs framför det som sägs (Giddens 1984, s 9). 

Giddens förklarar handlingen som händelser där en individ är gärningsman och lägger stor 

vikt vid handlingens betydelse och poängterar att det inte alltid blir som man tänker sig. I 

detta sammanhang får begreppet oavsiktliga konsekvenser en central roll i Giddens teori som 

har sitt ursprung i den funktionalistiska teorin. Även om människor handlar utifrån vissa 

intentioner, det vill säga avsikter, så leder dessa handlingar inte alltid till de mål man avsett, 

vilket bland annat kan bero på att dessa handlingar påverkas av olika faktorer där individen 
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inte alltid har fullständig kontroll över handlingens konsekvens, vilket Giddens uttrycker sig 

om på följande sätt:  

Repetitive activities, located in one context of time and space, have regularized consequences, 

unintended by those who engage in those activities, in more or less 'distant' time - space 

contexts (Giddens 1984:14) 

Giddens skiljer mellan två olika typer av integration, nämligen den sociala integrationen och 

systemintegrationen. Enligt Giddens äger den sociala integrationen rum i det dagliga mötet 

mellan olika individer, medans systemintegrationen i motsats är relaterad till mönster som 

uppkommer när just dessa relationer utsträcks i tid och rum (Giddens 1984, s 17).  

Sammanfattningsvis sträcker sig själva struktureringsprocessen från konkreta sociala 

relationer och möten mellan enskilda individer till abstrakta mönster av mänskliga relationer 

utsträckta i tid och rum där struktureringen av sociala system borde relateras till handlingar 

samtidigt som det sociala systemet enligt Giddens är både öppen och formbar.  

Analysing the structuration of social systems means studying the modes in which such 

systems, grounded in the knowledgeable activities of situated actors who draw upon rules and 

resources in the diversity of action contexts, are produces and reproduced in interaction 

(Giddens 1984:25) 

3.3 Michel Foucault – Panopticon 
Panopticon är en av de centrala strukturerna i Michel Foucaults teori kring makt. Ett 

panopticon baseras på ett system som gör det möjligt för fängelsepersonalen att ha uppsikt 

över sina fångar utan att behöva vara närvarande (Foucault 2003 s 201). Principen är att en 

cirkelrund byggnad bildar en ring runt ett torn i mitten. Tornet utgör maktpositionen då det är 

där fängelsepersonalen har uppsikt över de intagna. Den cirkelformade byggnaden är 

uppdelad i små rum med ett fönster inåt gården och ett utåt, detta för att man ska se 

siluetterna. Denna anordning upprättar de rumsliga enheter som gör det möjligt att iaktta de 

individer som befinner sig i rummen (Foucault 2003, s 201). Från de inspärrades position 

bidrar detta system till att man ständigt känner sig under övervakning. Denna typ av 

maktutövning får sin verkan då den både är synlig och kontrollerbar. Synligheten 

framkommer då fången hela tiden är medveten om att han iakttas samtidigt som det är 

okontrollerbart då han aldrig vet när han iakttas. Detta förklaras som att man i mitten alltid 

kan ses men aldrig syns och att man i den yttre byggnaden alltid kan bli sedd utan att se 

(Foucault 2003, s 203).  
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Denna typ av makt kan utföras av vem som helst fast det då kan uttrycka sig olika. Det kan 

vara allt från direktören, familjen, omgivningen, vänner och besökare vilket bidrar till att det 

finns en anonymitet i systemet. Ju fler anonyma iakttagare det finns desto större risk är det att 

bli överrumplad. Vad som även lyfts fram är att den som ingår i ett synlighetsfält och vet om 

det befinner sig i maktens tvång och låter det spontant gå ut över sig själv, alltså han befinner 

sig i en maktrelation(Foucault 2003, s 203). Panopticon kan ses som ett maktlaboratorium då 

makten, tack vare observationsmekanismer, blir effektivare och tränger på så sätt djupare ner i 

människans beteende (Foucault 2003, s 205).   

Panopticons system kan tillämpas i princip i alla maktrelationer, allt från vården av sjuka till 

fängelser. Det kan förstås som ett sätt, där kropparna placeras i rummet och på så sätt vidare 

bygger upp hierarkin och skapar makt(Foucault 2003, s 206). Teoretikern betonar även att det 

disciplinära programmet utvecklas inom loppet av ett sekel vilket kan förstås av de exempel 

som Foucault använder sig av, den pestsmittade staden och den panoptiska anstalten(Foucault 

2003, s 205). 

3.4 Sammanfattning 
Då vårt problemområde är något som avser både individer och samhälle, väljer vi att knyta an 

vårt resultat till sociologer vars teorier behandlar individers roller, handlingar och eventuella 

konsekvenser som kan uppstå i både arbetslivet och privatlivet. Eftersom interaktionen och 

presentationen medlemmar emellan utgör en central aspekt i själva användandet av Facebook 

kommer vi utifrån Goffmans teori om Jaget och Maskerna förklara hur Facebook kan 

betraktas som en teaterscen och medlemmar som aktörer som tar plats på den. Foucaults teori 

om Panopticon som ett övervakningssystem kommer vi att använda i syftet at förklara hur 

Facebook eventuellt kan användas som ett system som ger cheferna möjlighet till 

övervakning. I relation till Giddens struktureringsteori vill vi titta på hur Facebook som 

socialt fenomen utvecklas till en struktur.  
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4.Metod 

4.1 Val av metod 
I vår uppsats väljer vi att använda oss av den kvalitativa forskningsmetoden vilken 

huvudsakligen relateras till intervjuer som forskningsstrategi (Denscombe 2010, s 367). 

Utifrån studiens syfte som går ut på att få en ökad förståelse kring användandet av Facebook 

med fokus på hur man som medlem väljer att presentera sig och om medlemmarna eventuellt 

tror att deras presentation kan föra med sig konsekvenser i arbetslivet respektive privatlivet 

presenterar vi i följande kapitel tillvägagångssättet under uppsatsprocessen.   

Kvalitativ forskning förutsätter en empatisk dialog med undersökningspersonerna som ibland 

kan ses som känslig för människans situation. Intervju som forskningsstrategi är en kraftfull 

metod då den berör undersökningspersonernas egna erfarenheter samt innebörder ur deras 

vardagsvärld. Aspekter av den kvalitativa intervjutekniken är att den bidrar till att 

undersökningspersonerna förmedlar sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med 

egna ord (Kvale 1997). 

4.2 Urval 
Enligt Denscombe anses intervjuer som ett lockande alternativ för forskare, dock tas även 

hänsyn till deras genomförbarhet som datainsamlingsmetod (Denscombe 2010, s 233). Vidare 

bidrar detta till att det inte finns själ för slumpmässigt urval. Huvudavsikten vid kvalitativa 

intervjuer är att få tillgång till handlingar och händelser som anses vara väsentliga för 

undersökningens problemställning. Specifikt för kvalitativa studier är tillgång till den enskilda 

undersökningspersonen och personens sätt att se på världen. Intervjuns styrka är möjligheten 

att nå djupt i den enskilda intervjun (Ryen 2004, s 77) .  

Urvalets storlek kan anses som en omdömesfråga (Ryen 2004, s 85). Utifrån uppsatsens 

ämne, Facebook i relation till arbetsliv respektive privatlivet, baseras vår urvalsprocedur på 

begränsade resurser i form tid och pengar och kan liknas bekvämlighetsurvalet. Vi väljer att 

intervjua sex informanter, både män respektive kvinnor, då vi anser att dessa är relevanta och 

uppfyller de kriterier vi hade, nämligen att ha anställning samt vara aktiv på Facebook. 

 4.3 Tillvägagångssätt 
I relation till vårt uppsatsämne, Facebook i relation till arbetslivet respektive privatlivet, 

använder vi oss av vår egen kontaktlista på Facebook för att få tag i våra informanter. Vi 

förklarar att vi är intresserade av att genomföra intervjuerna omgående. När de första svaren 

på tillfrågan om deltagandet kom in skickade vi ut vårt samtyckesbrev genom Facebooks 
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mailfunktion. Då våra informanter för oss är kända personer behöver vi inte göra någon större 

presentation av oss själva dock en mer ingående presentation av uppsatsens syfte utöver det vi 

presenterar i samtyckesbrevet.  

4.4 Utformning av intervjun 
Vi samlar in vårt material via djupintervjuer då denna typ av metodik är lämpad för 

datainsamling som baseras på åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter (Denscombe 

2010, s 232, 233). Utifrån uppsatsens huvudämne, Facebook i relation till arbetsliv och 

privatliv, bygger vår intervjuguide på tre specifika områden, nämligen bakgrund, arbetsliv 

samt privatliv där vi med bakgrund vill skaffa oss en grundläggande uppfattning kring 

informanternas inställning till Facebook allmänt. Arbetslivet och privatliv som huvudområde 

behandlar informanternas ställningstagande till Facebook utifrån vårt syfte, att få en ökad 

förståelse kring användandet av Facebook med fokus på hur man som medlem väljer att 

presentera sig och om medlemmarna eventuellt tror att deras presentation kan föra med sig 

konsekvenser i arbetslivet respektive privatlivet. Att vi gör denna struktur i vår intervjuguide 

är för att lättare kunna studera och få en insikt i vårt sociologiska problem, om sociala 

interaktioner på nätet kan bidra med konsekvenser i arbetslivet och privatlivet.  

Vårt mål är att så lite som möjligt avbryta och vi vill undvika att styra informanten i sina svar. 

Denna typ av intervju kallas för semistrukturerad intervju (Denscombe 2010, s 234, 235). Vi 

vill genomföra personliga intervjuer vilket är den vanligaste typen av semistrukturerade 

intervjuer och avser ett möte mellan en forskare och en informant (Denscombe 2010, s 235), 

dock kommer våra intervjuer i största möjliga mån genomföras med en informant och två 

forskare. Vi anser att det är enklare att uppfatta data eller information om det är två forskare 

då vi betraktar och registrerar samma saker men utifrån två skilda metoder och perspektiv.  

4.5 Etiska överväganden  
Etiska principer utgör en viktig del i samhällsforskningen och är något som forskaren måste 

beakta noga. Att forskningen inte medför någon skada för deltagarna, om det finns brist på 

samtycke från deltagarna, om forskningen inkräktar på privatlivet och om det förkommer 

någon form av bedrägeri eller undanhållande av information för deltagarna är fyra 

grundläggande huvudområden som är viktiga att tänka på som samhällsforskare (Bryman 

2009, s 443). Vetenskapsrådet presenterar i sin samling forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning fyra huvudkrav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka man bör ha i åtanke när 

man bedriver forskning.  
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Informationskravet innebär att forskaren presenterar syftet med forskningen samt informerar 

om att deltagandet är frivilligt. Det ska dessutom innehålla vilka moment som ingår i 

forskningen. I det brev som vi skickar ut finns information om forskningens tillvägagångssätt, 

deltagarens frivillighet samt kontaktuppgifter till oss ifall frågor skulle uppkomma. 

 
I samtyckesbrevet framgår det att deltagaren har rätt att själv bestämma över sin medverkan 

vilket innebär att deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Vad som är 

viktigt att framföra är att även om deltagaren väljer att avbryta sitt deltagande innebär det inte 

automatiskt att det tidigare insamlade materialet tas bort, dock bör man försöka tillgodose 

önskemål om att stryka forskningsmaterial så långt som möjligt. Denna information 

presenterar vi i vårt samtyckesbrev.  

 
Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personliga uppgifter skall förvaras på ett säkert 

sätt så att obehöriga inte har tillgång till dessa. Vi informerar våra intervjupersoner om att de 

är anonyma och att materialet kommer presenteras utifrån alias.  

 
Nyttjandekravet inbegriper att det material som vi samlar in endast kommer att användas för 

vår forskning och att det ligger som grund för vår analys. (Vetenskapsrådet).    

4.6 Metodkritik 
Utifrån vårt syfte som går ut på att få en ökad förståelse kring användandet av Facebook med 

fokus på hur man som medlem väljer att presentera sig och om medlemmarna eventuellt tror 

att deras presentation kan föra med sig konsekvenser i arbetslivet respektive privatlivet väljer 

vi att följa upp fenomenet Facebook där vi medvetet väljer informanter som är medlemmar på 

nätverkstjänsten. Utifrån en kvalitativ undersökning analyserar vi informanternas berättelser 

med hjälp av tidigare forskning, teorier och egna reflektioner. Då vi väljer våra informanter 

utifrån våra egna kontaktlistor på Facebook finns det några negativa aspekter som exempelvis 

förförståelse inför vilka svar vi ska få, att vi kanske tolkar svaren på ett speciellt sätt utifrån 

hur vi känner person samt att informanterna kanske inte är lika öppna i sina svar då dem har 

en mer eller mindre personlig kontakt till oss. Men självklart kan man även vända på det där 

vi menar på att då informanterna har en kännedom om oss så kan deras tillit till oss vara 

starkare och då kanske vågar dela med sig av sina åsikter då dem litar på att vi behandlar 

materialet på ett korrekt sätt.  
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Ett annat problem under analysens gång omfattar de teorier samt forskningar som vi från 

början trodde var relevanta. Vi stötte på problem när vi skulle genomföra vår analys och 

förstod då att en av de teorier vi valt inte längre hjälpte oss att förstå vårt sociologiska 

problem. Detta hinder bidrog till att vi istället valde att se vårt problem utifrån en annan teori. 

Angående våra avhandlingar så har båda dessa hjälpt oss och gett oss två ytterligare 

infallsvinklar för oss att förstå vårt problem. När det gäller Skogs avhandling har vi fått en bra 

hjälp till att förstå funktionen med vänner och hur man som medlem på Facebook har en 

möjlighet att själv bestämma över vilka som ska se ens uppdateringar. Sjöbergs studie har 

hjälpt oss att förstå hur nätgemenskap skapas och vad denna gemenskap har för betydelse. 

Däremot så känner vi att denna studie inte är lika relevant för vår studie då Sjöberg diskuterar 

utifrån positioneringsteorin och menar på att man intar en position i relation till andra 

människor.  

 

På grund av att några av de tillfrågade personerna inte vill medverka i undersökningen på 

grund av tidsbrist bestämmer vi oss för att slutligen intervjua sex personer. Trots enstaka 

motgångar under analysens gång ger våra informanter oss en positiv feedback gällande vår 

undersökning samt att dem även påpekar att de i efterhand är mer uppmärksamma på de 

status- samt bilduppdateringar på den egna profilen.  

5. Presentation av materialet 
I följande kapitel presenterar vi det insamlade materialet i teman utifrån de frågeställningar 

som är centrala för vårt arbete. Syftet är att med hjälp av citat förmedla en spännande och 

levande presentation av materialet.  

5.1 Facebook i relation till privatliv  
Med tanken på att Facebook är en utbredd social nätverkstjänst var det från början ingen 

självklarhet för våra informanter att bli medlemmar. Våra sex informanter. Facebook drar till 

sig allt fler användare, bland annat våra sex informanter som är dagliga användare av 

nätverkssajten och har varit medlemmar i fem, fyra, tre respektive ett år. Facebook är ett bra 

sätt att hålla kontakten med vänner och släkt samt att det var en rolig grej, menar våra 

informanter: 
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”Är kul att se vad folk hittar på. De bästa är att man har kontakt med 

vänner, släktingar som bor långt bort som man aldrig skulle ringa till 

och snacka med annars. Alla är så lätt tillgängliga på 

Facebook”(Sabina) 

Facebook förändras, vilket informanterna är överrens om. Något som från början var en rolig 

grej och hade som syfte att hålla kontakt med vänner, släkt och andra bekanta är nuförtiden 

alltför ”Comercielt”(Jonathan) som håller på att utvecklas till en mångsidig nätverkstjänst av 

spel, reklam och så vidare.  

Trots informanternas både positiva och negativa inställningar till Facebook är nätverkstjänsten en del 

av deras vardag vilket enligt Jonathan resulterar i att han är ”inne hela tiden, kanske för mycket att 

man har tappat räkningen hur mycket man loggar in och ut” och Sabina förklarar det som ” ett typ 

beroende” och i jämförelse med informanternas syfte i relation till att besöka Facebook från början 

menar Malin på att hon nu även ”Läser andras statusar och är inne på vuxen loppis och spelar spel. 

Skriver även själv på min status om vad jag gör eller hur jag känner”.  

5.1.1 Profilpresentation 
För att hålla Facebook vid liv är profilpresentationen den viktigaste beståndsdelen. Sättet att 

hålla sin presentation vid liv i form av status och bilduppdateringar presenterar informanterna 

på olika sätt, där bland annat Fatime bjuder på mycket information och bilder kring sitt 

privatliv, vilket hon beskriver i följande citat: 

”Jag läger ut mycket foto på min familj och vad vi har gör 
tillsammans, så jag pressenterar mig mer som en familjekär mamma, 
fru, en person som älskar livet och sin familj jätte mycket”. 

I motsats till Fatime är Jonathans profil inte lika öppen och han ger heller inget utrymme för 

slumpmässiga uppdateringar och beskriver det som ”min senaste händelse är finslipade, men 

man vill inte lägga ut alldeles för dramatiska saker eller snarare sagt negativa”. Några av 

våra informanter upplever Facebook som ”en vinklad sida av en själv”(Linnéa) som oftast 

döljer den riktiga bilden av det egna jaget där livet framställs som lite intressantare än vad det 

verkligen är. 

Utifrån vårt syfte som går ut på att få en ökad förståelse kring användandet av Facebook med 

fokus på hur man som medlem väljer att presentera sig och om medlemmarna eventuellt tror 

att deras presentation kan föra med sig konsekvenser i arbetslivet respektive privatlivet, är 

presentationen av den egna profilen den mest centrala aspekten i vårt arbete. Mot denna 

bakgrund vill vi ta reda på hur våra informanter beskriver presentationen av sin profil utifrån 
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frågeställningen ”Hur skulle du vilja beskriva upprätthållandet av din profil?”. Gemensamt för 

informanterna är att den huvudsakliga presentationen sker genom bilder och i mindre skala 

genom statusuppdateringar:  

”Snygga bilder ska det vara. Inga negativa uppdateringar… På sätt o 
vis när jag tänker på det så vill man förmedla en viss personlighet.  
Incheckningar är den senaste grejen som jag tycker är riktigt bra. 
Men allt i ett så vill man visa sig från den bästa sidan… Inga 
anmärkningar. Skulle jag exempelvis fått en negativ kommentar på en 
av bilderna, så finns inte den bilden kvar eller så tar jag bort 
kommentaren”(Jonathan)  

Då samtliga informanter berättar att den huvudsakliga presentationen sker genom bilder så är 

vi intresserade av vilka bilder som våra informanter föredrar att visa på Facebook. Utifrån 

informanternas åsikt är det speciellt påtagligt att dem är medvetna om vilka bilder de 

publicerar och vilket budskap de förmedlar: 

”De bilder som jag kan stå till svars för, alltså de som känns rätt och 
som inte är för privata. Som jag sa innan så tänker jag för innan jag 
läger ut bilder”(Fatime). 

Då Facebook tillhandahåller tjänsten att uppdatera bilder själv, finns det dessvärre även 

möjlighet för andra att använda sig av tjänsten vilket bidrar till att andra lägger ut bilder på en 

annan person. Många gånger reagerar människor på detta och även här vill vi ta reda på hur 

våra informanter tar ställning till ett faktum som gör det möjligt för andra att styra vad som 

syns på den egna profilen. På frågan ”Vad anser du om att andra lägger ut bilder på dig?” 

skiljer sig informanternas tankar där bland annat Linnéa menar på att det inte är: 

 ”… acceptabelt med allt, jag skulle aldrig lägga upp festbilder, där 

man tydligt kan se påverkan av alkohol eller något annat.  Jag vill 

framstå som mogen, kanske mer respektabelt”. 

5.1.2 Konsekvenser i privatliv 
En viktig aspekt i relation till Facebook är att nätverkstjänsten är öppen för allmänheten och 

de val man gör i skapandet och presentationen av sin profil kan föra med sig oönskade 

konsekvenser, inte minst i privatlivet. I samband med föregående stycke vill vi i anslutning 

veta hur informanterna ställer sig till frågan ”Vilka konsekvenser tror du att bilderna kan 

medföra i privatlivet?”. Informanternas tankar kring de konsekvenser som eventuellt uppstår i 

relation med de bilder som andra lägger ut är förvånansvärt delade. En av våra informanter 

anser att bilderna i stort inte medför någon påtaglig konsekvens, vilket enligt Sabina beror på 
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att hon ändå är insatt i vad hon och andra publicerar på henne ”Inga konsekvenser egentligen, 

man väljer själv vad man ska lägga ut i slutändan och hur personlig man vill vara”. 

Medans Sabina inte känner någon risk, menar Fatime att ”vågade bilder som exempelvis 

lättkläda bilder kan medföra negativa konsekvenser”, vilka vidare kan påverka ens jobb där 

Jonathan menar på: 

”Är man full eller något annat pinsamt så kan det påverka mitt jobb 

om jag har vänner från jobbet som ser det och sedan sprider ut det”.  

Som man kan följa upp skiljer sig informanternas åsikter, inställningar samt handlingar kring 

hur vida Facebookprofilen skall upprätthållas i form av bild och statusuppdateringar. Att 

Facebook är en global social nätverkstjänst, utrustade med olika funktioner som ett slags 

hjälpmedel för att presentera en tillfredsställande profil, är något som informanterna är enade 

om, dock framgår det även att informanterna inte riktigt tänker på att bild och 

statusuppdateringar faktiskt kan föra med sig oönskade effekter.  

En avslutande fråga beträffande Facebook i relation till privatlivet är informanternas 

reflektioner kring frågan ”Tror du att din Facebook profil kan påverka ditt privatliv?”. Trots 

att informanternas mening kring föregående fråga om bilduppdateringar möjligen för med sig 

konsekvenser i privatlivet är de i stort sätt enade i frågan om de tror att deras Facebook profil 

kan påverka privatlivet. Inte minst, enligt Sabina, som tror att det medför konsekvenser när 

man har ett fast förhållande och menar på att ”Det kan uppstå svartsjuka trots att det handlar 

om en cybervärld som i slutändan bara finns i skärmen”.  

Utöver Facebook sätter användandet av Internet i det stora hela sina spår på privatlivet. Då det 

rör sig om en virtuell värld där individen deltar i den virtuella gemenskapen ger Internet 

utrymme för missförstånd, vilket Linnéa beskriver det som: 

 ” en plats för otroligt stora missförstånd, och inte då bara via bilder 
även via text. Kan uppstå många feltolkningar”. 

5.2 Facebook i relation till arbetsliv 
En av de centrala punkter kring Facebook i relation till arbetslivet berör vi genom frågan 

”Vad anser du om att man besöker Facebook under arbetstid?”. I materialet stöter vi på delade 

meningar. En del informanter anser att arbetstiden är avsedd för att jobba och tycker att det 

inte är okej ”Dumt att man gör det, det är sjukt” (Jonathan) att besöka Facebook under 

arbetstid.  För övrigt känner dem att det har blivit en vana att besöka Facebook, vilket 
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informanterna inte alltid ser positivt. Jonathan menar på att ”man blir så hjärntvättat att man 

måste in hela tiden även på arbetstid…”. Resterande delen av våra informanter tycker att det 

är helt okej att besöka Facebook under arbetstid så länge man utför sina arbetsuppgifter: 

”Jag tycker att det beror helt på vad man har för arbete, men jag 
tycker att det är okej, när det hjälper mitt arbete så är det okej. Jag 
planerar mitt arbete själv, ibland behöver jag en paus och då kollar 
jag lite. Det är inte bara Facebook utan även andra sidor. Det är eget 
ansvar, det finns självklart jättemånga som inte klara av det”(Linnéa) 

I nästföljande fråga vill vi ta reda på vad våra informanter egentligen tycker om att ha 

arbetskollegor som vänner på Facebook. Sabina exempelvis menar på att ”Man ska kunna 

skilja mellan jobb och privatliv”. Hennes åsikt delar förvånansvärt inte många, vilket 

eventuellt kan bero på vilken relation man har till sina arbetskollegor. Informanterna 

poängterar även att deras uppdateringar är mer genomtänkta med tanke på att det har 

arbetskollegor som vänner på Facebook men att det är helt okej så länge man tänker på vad 

man skriver ”Jag tycker att det är helt okej. Men självklart tänker jag till mer om vad jag 

skriver och uppdaterar när man har kollegor som vänner” (Linnéa) eftersom just 

uppdateringar är en riskfaktor och således väcker reaktioner som i det här fallet är både 

positiva samt negativa ”Skvaller kan uppstå som kan vara jobbiga att behöva konfrontera då 

det handlar om ett arbetsställe, vilket kan vändas negativt mot dig”(Sabina). Utifrån detta 

resonemang berör vi samtidigt en annan viktig infallsvinkel utifrån frågan ”Vilka reaktioner 

bland dina arbetskollegor tror du kan uppstå i samband med statusuppdateringar?”. Det är 

speciellt påtagligt att informanterna är enade om att integriteten inte hålls på samma nivå som 

på arbetsplatsen vilket beror på att man presenterar samt öppnar upp privatlivet ”Man 

automatiskt öppnar sig helt och hållet när man bjuder in ens vänner på Facebook, man kan ju 

inte hålla samma integritet som på arbetsplatsen”(Linnéa). 

För att hålla sin Facebook profil uppdaterad är statusuppdateringar en av de viktigaste 

funktionerna som bidrar till att ens vänner tar del av ens vardag. Det förekommer att man 

skriver om bland annat privata och personliga ämnen som man kanske ibland inte vill dela 

med alla och mot denna bakgrund vill vi ta reda på vad våra informanter anser om 

möjligheten att kunna dölja statusuppdateringar samt annan information. Här poängterar 

informanterna att möjligheten till en sådan begränsning upplevs som positiv då man av en 

enkel anledning endast vill dela visa uppdateringar med enbart ett begränsat antal människor.  
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”Det är bra att kunna dölja visa grejer genom att sätta folk på 
begränsad listan eftersom man kanske inte vill neka till en 
vänförfrågan men inte vill vara så personlig med alla. Å andra sida är 
det jobbigt att dela vissa grejer med en grupp o vissa med en annan. 
Det blir för komplicerat att hålla koll på vad man har döljt. Lika bra 
att lägga ut grejer som man kan stå för oavsett vem som ser 
det”(Sabina) 

Eftersom vår uppsats berör Facebook i relation till arbetslivet utgör nästföljande fråga en 

viktig del av studien ”Vad anser du om att vara vän med chefen/cheferna?”. Många upplever 

tanken som obehaglig och väljer att hålla relationen med chefen som enbart yrkesmässig: 

”Nej tack, det skulle kännas konstigt att ha chefen som vän på 
Facebook, men visst det beror på vad man har bra relation med 
chefen. Men man får ändå passa sig tycker jag... för chefen är ju 
chefen”(Jonathan) 

5.2.1 Konsekvenser i arbetslivet 
Att internetsajter som just Facebook kan ha negativa effekter är något som Aftonbladet 

uppmärksammar. Uppdateringar i form av olämpliga kommentarer eller bilder är bara få 

exempel som kostade bland annat Stephanie Bon (Olsson 2011) och Mats Mügge (Hökerberg 

2010) jobbet. I följande vill vi komma åt just dessa aspekter som vi berör med frågorna: 

”Vilka konsekvenser tror du att dina uppdateringar kan medföra i arbetslivet?” samt ”Tror du 

att din Facebook profil kan påverka din anställning?”. 

Att Facebook i relation till frågan ”Vilka konsekvenser tror du att dina statusuppdateringar 

kan medför i arbetslivet?” bidrar till konsekvenser allt från tillsägelse eller till och med 

sparken är informanterna överrens om. Precis som i frågan om statusuppdateringar medför 

konsekvenser i privatlivet är informanterna medvetna om att ens publicitet på Facebook även 

för med sig konsekvenser i arbetslivet. Där av poängterar informanterna att det är viktigt att 

man håller sin profil privat och eventuellt begränsar tillgången: 

”Jag är väldigt noga med att ha en väldigt privat Facebook med tanke 
på det yrke jag, hade jag inte haft den privat så hade de blivit 
jättestora konsekvenser. Jag jobbar ju med ungdomar och det skulle 
kunna bli stora konsekvenser just då det är en nätverkssajt som 
ungdomar besöker flitigt. Man kan inte hålla sig professionell hela 
tiden, och då heller inte på sin Facebook”(Linnéa) 

Att internetsajter som Facebook har negativa effekter är faktiskt något som är känt, vilket 

Aftonbladet uppmärksammar. Utifrån uppsatsens syfte, att få en ökad förståelse kring 

användandet av Facebook med fokus på hur man som medlem väljer att presentera sig och om 
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medlemmarna eventuellt tror att deras presentation kan föra med sig konsekvenser i 

arbetslivet respektive privatlivet, ifrågasätter vi om våra informanter egentligen är medvetna 

om att Facebook eventuellt påverkar ens anställning. Linnéa lyfter fram en viktig tanke då 

hon tror ” att chefer går in och söker på en på facebook när de anställer”. Bland våra 

informanter ser vi även en tendens av medvetenhet i relation till profiluppdateringar där dem 

flesta avstår från impulsiva och vågade uppdateringar som tänkbart påverkar ens anställning: 

 ”Absolut, speciellt om man har ett arbete som är väldigt seriöst och 
respekterat. Man vill inte göra eller säga något som ger en dålig bild 
av dig som anställd”(Sabina) 

6.Sociologisk analys och tolkning 

6.1 Facebook som socialt fenomen – en vardaglig rutin 
Facebook som dagens största sociala fenomen har under existensens gång både förändrats och 

fått större betydelse för hur vi umgås, kommunicerar samt framställer oss i den virtuella 

världen. Nätverkssajten som från början begränsades till endast studerande vid Harvad 

University öppnades gradvis för studenter vid andra universitet i USA samt Kanada och 

slutligen till övriga världen. Våra sex informanter är dagliga användare av nätverkssajten och 

har varit medlemmar i fem, fyra, tre respektive ett år. Upprätthållande av kontakt med vänner 

och familj var en drivande orsak till informanternas medlemskap på Facebook. 

Samspelet mellan aktör och struktur där allt socialt handlande innehåller struktur och all 

struktur vidare innehåller socialt handlande är huvudtanken bakom Giddens 

struktureringsteori. Mänsklig praktik betraktas som rekursiv där Giddens menar på att 

aktiviteter inte kommer till existens av sociala aktörer utan istället återskapar sociala aktörer 

dessa aktiviteter med hjälp av medel med vilka de uttrycker sig själva som aktörer. Vidare 

menar Giddens på att det är genom dessa aktiviteter som agenterna skapar de villkor som 

krävs för att göra aktiviteterna möjliga. Enligt struktureringsteorin skapar vi människor både 

medvetandet och struktur när vi uttrycker oss själva som aktörer och ägnar oss åt en praktik. 

Strukturer existerar inte i tid och rum, det är istället sociala fenomen som är benägna till att bli 

strukturerade. Utifrån Giddens resonemang om hur vida sociala fenomen struktureras ser vi 

nätverkstjänsten Facebook som ett strukturerat socialt fenomen som inbegriper socialt 

handlande (Giddens 1984, s 2) 

Då den drivande impulsen bakom Sabinas samt de andra informanternas medlemskap på 

nätverkssajten Facebook berör möjligheten att komma i kontakt med vänner samt släktingar 
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som bor långt bort vilka Sabina annars varken ringer eller har kontakt med klarlägger vi 

nedan två figurer. I figur ett försöker vi visa på hur en impuls enligt vår tolkning blir 

genomförbar utifrån Giddens struktureringsteori. 

(Figur 1.) 

Aktivitet                       Aktör              Villkor/Hjälpmedel               Aktivitet 

      ↓                ↓              ↓                ↓ 

Vill få kontakt                 Informanter                Facebook                       Får kontak         

Sabinas handling utifrån Giddens ser vi som en aktivitet där aktiviteten innebär att få kontakt 

med vänner och släktingar. För att få kontakt med sina vänner och släktingar behöver Sabina 

villkor eller ett hjälpmedel vilket i vårt fall är Facebook. Genom att skapa en profil på 

Facebook har Sabina nu möjlighet som aktör att utföra den aktivitet hon från början ville ha 

utfört, aktiviteterna är möjliga. 

Det vi vidare utläser av materialet är att informanternas inställning till Facebook är förändrat. 

Något som från början enligt våra informanter hade till syfte att upprätthålla kontakt med 

vänner samt släkt möjliggör idag även tillgång till underhållning i form av exempelvis spel. 

Trots dess utveckling är Facebook utifrån vår tolkning en del av informanternas vardag som 

dem beskriver som ett beroende. I vår nästa konstruering av Giddens tankar i figuren nedan 

visar vi på hur man genom att uttrycka sig själv som aktör samt ägnar sig åt en praktik skapar 

både medvetande och struktur, där vi till skillnad mot den första figuren förklarar hur 

Facebook har kunnat bli en del av informanternas vardag.  

(Figur 2.) 
 

Aktör (Informanter) 

↓ 

Utför Praktik 
 
 

                      Struktur uppstår                   Medvetande uppstår 

Som tidigare nämnt förklarar Giddens att allt socialt handlande innehåller struktur och all 

struktur innehåller socialt handlande. Han diskuterar hur dessa två komponenter fungerar i en 
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dualitet (Giddens 1984, s 21). Giddens nämner även att sociala fenomen har en förmåga att bli 

strukturerade (Giddens 1984, s 163). Facebook är idag en nätverkssajt som möjliggör kontakt 

mellan en eller flera individer vilket vi tror kan förklaras som socialt handlande. Målet med 

figur två går ut på att förklara hur Facebook har kunnat bli en del av informanternas vardag 

där vi i relation till Giddens tankar försöker visa på hur ett sådant fenomen utvecklas till en 

struktur som inte bara uppstår. Enligt Giddens bör strukturbegreppet stå parallellt till regler 

för socialt handling och till resurser. Här menar Giddens på att regler främst inte kan relateras 

till det diskursivt medvetna snarare till rutiniseringen av vardagslivet. Enligt teoretikern berör 

resurser individens möjligheter till att kunna påverka sin egen situation medans regler i 

motsatts inverkar på det sociala samspelet (Giddens 1984, s 24-26). Facebook som en struktur 

och ett socialt fenomen är en plats där man utför sociala handlingar. För att dessa sociala 

handlingar skall komma till stånds är regler en nödvändighet för att rutiner skall uppstå och 

med tiden utvecklas till en del av vardagslivet, vilket Facebook har blivit för våra informanter, 

nämligen en vardaglig rutin.   

Utifrån vår tolkning krävs det att vissa faktorer jobbar tillsammans under en längre tid för att 

på så sätt utveckla en struktur. Vad vi menar på är att Facebook från en början var en 

nätverkstjänst som inte var speciellt utforskad och med tiden upptäcktes av så många 

människor. I samspel med att allt fler individer upptäckte Facebook så kom denna tjänst att 

utvecklas till ett socialt fenomen och vidare till en struktur samt ett medvetande av den enkla 

anledning att en struktur men även ett medvetande bildas då en praktik utförs av en aktör. 

Sammanfattningsvis menar vi att då Internet har blivit en modern kommunikationsplats så 

utgör Internet i sig samt världens medborgare viktiga faktorer för att Facebook skall kunna 

struktureras. Om inte Facebook möter medlemmarnas efterfrågan och medlemmarna inte är 

nöjda med Facebooks utbud så kommer antagligen aktiviteten på sajten att minska och då 

minskar även möjligheterna för att sajten skall kunna verka som en struktur i samhället.   

Då vi framförallt är intresserade av att ta reda på av vad som görs framför det som sägs utgör 

det praktiska medvetandet en viktig del i struktureringsteorin vilken innefattar de handlingar 

aktören, det vill säga informanterna, tar för givna utan att kunna beskriva vad de gör (Giddens 

1984, s 9)och som eventuellt kan ge oss en förklaring till varför Facebook är en del av deras 

vardag. Enligt Giddens är handlingen i form av det praktiska medvetandet en händelse där 

han beskriver individer som gärningsmän och lägger stor vikt vid handlingens betydelse. 

Samtidigt poängterar han att det inte alltid blir som man tänkt sig, alltså kan den avsiktliga 

handlingen även få oavsiktliga konsekvenser (Giddens 1984, s 14). Informanternas handling, 
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alltså avsikten att skapa kontakt med vänner samt släkt, har förändrats och utvecklats till ett 

beroende, en oavsiktlig konsekvens som kommer till uttryck i form av omedvetna 

inloggningar på sajten som idag erbjuder mycket mer än bara möjlighet till kontakt med 

andra. Även om våra informanter handlade utifrån avsikten att upprätthålla kontakten med 

vänner och familj så ledde handlingen inte till det avsedda målet. Precis som Giddens säger så 

blir det inte alltid som man tänkt sig och handlingen leder till en oavsiktlig konsekvens, där 

konsekvensen i relation till våra informanter är beroendet (Giddens 1984, s 14), vilket vi tror 

kan bero på att den ursprungliga handlingen påverkas av olika faktorer, det vill säga i vårt fall 

Facebooks utbud av exempelvis spel, där man som individ lätt kan tappa kontrollen över 

handlingens ursprungliga avsikt.  

Sammanfattningsvis definierar Giddens struktur som ”det som ger form och gestalt åt det 

sociala livet, men det är inte själv denna form och gestalt”(Giddens, 1989:256) där han menar 

på att strukturer är sociala fenomen som har förmågan att bli strukturerade. Alltså ger 

Facebook, enligt vår tolkning, form och gestalt åt det sociala livet men Facebook är inte 

denna form och gestalt, då strukturer är ett socialt fenomen, det vill säga Facebook som 

socialt fenomen har en förmåga att bli strukturerad.  

På vår fråga om hur Facebook har kunnat bli en del av informanternas vardag ser vi en 

förklaring i Facebooks utveckling då tjänsten numer erbjuder så mycket mer möjligheter för 

informanterna som de annars inte skulle kunna göra som exempelvis enligt informanten Malin 

vara delaktig på vuxen loppis samt spela spel med vänner men även dela med sig av sin dag. 

Sammanfattningsvis befinner sig struktureringsprocessen i allt från konkreta sociala relationer 

och möten mellan personer till abstrakta mönster av mänskliga relationer utsträckta i tid och 

rum (Giddens 1984, s 17) vilket man kan följa upp i Malins delaktighet på exempelvis vuxen 

loppis genom Facebook. Struktureringen av sociala system kan relateras till handlingar 

samtidigt som det sociala systemet enligt Giddens är både öppen och formbar (Giddens 1984, 

s 25).  

6.1.1 Presentation 
En viktig aspekt i användandet av Facebook är interaktionen medlemmar emellan samt 

upprätthållandet av sin profil som vi tolkar utifrån Goffmans teori om Jaget och Maskerna. 

Samtliga informanters sätt att presentera sin profil sker till största delen genom status och 

bilduppdateringar och sättet att presentera sig på Facebook är i likhet med den dramaturgiska 

delen av Goffmans teori om Jaget och Maskerna där scenen liknar en teaterföreställning där 

individer tar på sig olika roller i vardagliga interaktioner (Goffman 2009, s 15). Vad Goffman 
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poängterar är att rollerna förändras, för att på så sätt uppnå acceptans bland övriga aktörer, 

beroende på vilken scen man befinner sig på (Goffman 2009, s 33). Utifrån Goffmans teori 

vill vi förklara hur Facebook kan ses som teaterscenen och medlemmarna som de aktörer som 

befinner sig på den. Våra informanter beskriver sin presentation som en profil dem kan stå för 

och att dem endast lägger upp bilder samt statusuppdateringar som beskriver dem på ett 

positivt sätt. En informant poängterar däremot att profilen ger en vinklad sida av en själv och 

hon medger att hon vill framställa sig och sitt liv som lite mer intressant än vad det kanske är. 

På så sätt formas scenen beroende på vilken information som informanterna är villiga att dela 

med sig av samt vilken roll de väljer att spela på just denna aktuella scen.  

 

Goffman skiljer på den främre respektive bakre regionen på en teater och menar även att 

denna tanke går att applicera på det vardagliga livet och de interaktioner som sker dagligen i 

samhället. Goffman förklarar att man på den främre regionen spelar upp sin roll (Goffman 

2009, s 97). Vad han även lyfter fram är att den främre regionen utgörs av två faktorer, 

inramningen och den personliga fasaden (Goffman 2009, s 97,98). För att förklara vår 

tolkning av Goffmans tankar refererar vi till en av våra informanter, Fatime. Fatime berättar 

under intervjun att hon publicerar information som exempelvis bilder på sig och sin familj och 

vad dem gör tillsammans. Hon säger även att hon presenterar sig som en familjekär mamma, 

fru och en person som älskar livet jätte mycket. I detta exempel vill vi visa på att Fatime har 

tillgång till den så kallade inramningen eller fysiska scen som måste finnas för att ett 

framträdande skall kunna göras nämligen Facebook. Fatime har även tillgång till den rekvisita 

som krävs för att hon skall kunna presentera sig som en familjekär mamma och fru då hon 

faktiskt har familj.  

 

I motsatts till den främre regionen utgör den bakre regionen den plats dit man drar sig tillbaka 

efter ett framträdande, inte bara för att varva ner utan även för att förbereda sig. Goffman 

lyfter även fram att det är här i den bakre regionen som man lägger bort rollen och kan vara 

sig själv (Goffman 2009, s 102). Som tidigare nämnt var det en informant som menar på att 

Facebook ger en vinklad sida av en individ och att man inte alltid presenterar sanningen. Vår 

tolkning är att Facebook utgör ett verktyg för individer att presentera den version av jaget som 

man vill visa. Då nätverkssajten är global kan man enkelt bredda sitt närverk och på så sätt 

exploatera sin egen profil för en större allmänhet. Enligt oss är det inte konstigt om man 

finslipar sin presentation för att på så sätt visa de, enligt en själv, bättre egenskaperna man 

har. Precis som det inte är konstigt att man endast presenterar den information man själv vill 
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är det heller inte speciellt förvånande om individen bakom en profil har en annan, kanske mer 

personlig roll, utanför datorn och sin Facebook profil. Ett exempel som speglar vår senare 

reflektion kan återfinnas i en informants, Jonathans, beskrivning kring sin presentation. 

Jonathan förklarar att hans presentation utgör en finslipad profil där han inte lägger ut alldeles 

för dramatiska uppdateringar eller som han vidareutvecklar det, uppdateringar som medför 

negativa tankar.   

 

Facebook är en nätverkstjänst som tillhandahåller olika funktioner för att medlemmar skall 

kunna presentera sig och uppdatera sin profil. I vår studie berör vi några utav dessa och där 

bland annat bildpubliceringen. Bildpubliceringen utgör, enligt oss, en central del i 

diskussionen kring vilket jag man som medlem väljer att presentera och vilken roll man som 

medlem vill spela på den aktuella scenen. Våra informanter är överens om att de inte visar 

vilka bilder som helst, men menar även på att man skall kunna stå för det som visas. En 

informant säger tydligt att hon inte accepterar bilder som visar någon sorts påverkan av 

alkohol eller annat. Vad som dock kan göra denna funktion problematisk är att det inte bara är 

man själv som kan ladda upp bilder utan det finns även möjlighet för såväl närstående som 

endast ytligt bekanta att ladda upp bilder på en individ eller flera. Bilduppdateringen är 

utrustad med en funktion där man kan tagga andra och på så sätt namnger personer som 

befinner sig på bilden. Problematiken i detta återfinns då man som enskild individ inte längre 

alltid har koll över vilka bilder som publiceras. Har man otur så publiceras en bild som man 

inte längre kanske kan stå för eller så kanske den inte återspeglar den roll som man försöker 

visa. Våra informanter är i stort eniga om att det inte är okej att varken själv eller som övrig 

medlem på Facebook publicera bilder på andra individer utan ett godkännande. En intressant 

tankegång kring denna problematik är hur vida andra eventuellt påverkar den roll man spelar 

på scenen. 

 

Då Facebook och framförallt Internet har utvecklats till den kommunikationsplats som det nu 

är och används av allt fler personer världen över tror vi att det blir allt svårare att kontrollera 

den information som finns tillgänglig om den enskilda personen och med det kommer det nog 

även bli svårt att upprätthålla den roll som man som individ vill spela.  

 

Sjöberg diskuterar i sin avhandling ”Chatt som umgängesform – unga skapar nätgemenskap” 

(2010) att människor tar en position i relation till andra människor där hon vidare beskriver 

position som ett slags alternativ till det mer statiska rollbegreppet. Utifrån avhandlingens 



28 
 

empiriska material analyserar Sjöberg med hjälp av positioneringsteorin då begreppet position 

presenterar hennes tankegångar snarare än vad begreppet roller eller individer gör. 

Positioneringen handlar för deltagarna enligt Sjöberg om att både positionera sig själva samt 

att bli positionerade. Avhandlingens empiri behandlar det chattmönster som utspelar sig 

mellan individer, inte bara genom ord utan även via symboler och förkortningar. Vidare förs 

diskussionen kring hur nätgemenskap kan skilja sig mot den gemenskap man upplever via 

sociala interaktioner men visar däremot på att nätgemenskap är av viktig betydelse.  

 

Ovan i detta kapitel har vi analyserat våra informanters sätt att presentera sig på Facebook 

med hjälp av Goffman där fokus ligger på vilken roll och vilket jag respektive informant vill 

presentera sig utifrån. I kontrast till vår studie där vi analyserar den enskilda individen och de 

roller man spelar bygger Sjöbergs studie framförallt på umgängesmönster och förhållningssätt 

istället för fokus på en enskild individ eller ett färdigt rollmönster. Sammanfattningsvis vill vi 

med Sjöbergs avhandling visa på att vi har fått en förståelse för hur de konversationer och den 

nätgemenskap som utspelar sig på Internet är av betydelse men vi, i kontrast till Sjöberg, 

väljer att fokusera på den enskilda individen och dess handlingar.   

6.1.2 Konsekvenser  
Ytterligare en viktig tanke kring svårigheten att själv kontrollera vad som publiceras är hur 

det kan påverka ens liv bakom profilen. När vi reflekterar fritt kan vi se att det inte bara 

påverkar ens privatliv utan även arbetslivet, vilket vi tar upp senare. Informanternas 

tankegångar kring eventuella konsekvenser i relation till privatlivet är faktiskt delade, vilket 

vi tror beror på i vilken utsträckning informanterna funderar kring vad de publicerar i form av 

statusuppdateringar samt bilder.  I detta sammanhang ser vi utifrån vår tolkning en intressant 

relation mellan Goffmans teori om roller samt Giddens struktureringsteori där vi menar på att 

rollen skapar de handlingar individen utför. Relationen mellan dessa två teorier återfinner vi i 

samspelet mellan scenen och rollen där rollen man vill spela på scenen påverkar de aktiviteter 

man utför. 

 
Enligt informanten Sabina beror konsekvenserna i privatlivet på hur personlig man vill vara, 

med andra ord hur mycket information man bjuder på där ansvaret ligger på den enskilda 

individen. Vi tolkar att processen i en status samt bilduppdatering går till på ungefär samma 

sätt där Giddens menar på att aktiviteter inte uppstår av sociala aktörer utan återskapas 

ständigt av dem med hjälp av medel varmed de uttrycker sig själva som aktörer eller sociala 

agenter på en scen. Som agent eller aktör har man makt och med det även förmågan att göra 
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skillnad, vilket vi tolkar utifrån Sabinas mening då hon är medveten om den information som 

hon bjuder på och samtidigt har full makt och förmåga att styra över sin profil, det vill säga 

göra skillnad.  

 

Längre upp menar vi på att andra kan påverka en individs roll genom handlingar i form av 

exempelvis bildtaggningar som kan bidra med svårigheter att upprätthålla den roll man själv 

intar. Det är faktiskt inte alltid lätt, enligt Linnéa och Sabina, att både bibehålla samt agera i 

den roll man valt att presentera sig utifrån då det i grunden rör sig om en cybervärld som 

existerar endast i skärmen, en så kallad teaterscen som vi utifrån Goffmans teori om Jaget och 

Maskerna återigen tolkar i relation till den främre och bakre regionen. Cybervärlden som 

teaterscen enligt oss ger utrymme till olika pjäser samt roller på den främre regionen vilka 

troligtvis tolkas olika från individ till individ. Oönskade effekter är att konsekvenserna ibland 

är oundvikliga inte minst i privatlivet då internet är en otroligt stor plats för missförstånd 

enligt vår informant. I avhandlingen ”Mjukvarumiljöer för gemenskap – en studie av 

nätgemenskap, teknik och kultur” beskriver Skog att även om författaren har en ursprunglig 

mening med en text kommer den att få nya betydelser beroende på vem läsaren är. 

Sammanfattningsvis vill vi belysa att två av våra informanter uppgav och var väldigt noga 

med att förklara att Internet är en egen värld för sig och menade då på att även om man 

skriver eller uppdaterar en bild av välvilja eller utan önskan att provocera så kan det bli lätt 

för utomstående att missuppfatta det som man som medlem publicerar på sin profil. Här kan 

vi även vidare se problematiken som vi tidigare diskuterat där någon annan uppdaterar en bild 

eller en text på en själv utan att man kanske vet om det.  

6.2 Facebook i relation till arbetsliv 
Facebook i relation till arbetslivet är en av huvudpunkterna i vår studie. Längre upp i analysen 

konstaterar vi att Facebook utifrån informanternas upplevelser är numera en del av deras 

vardag. Fenomenet Facebook beskriver informanterna i form av ett beroende, vilket vi 

förklarar utifrån Giddens struktureringsteori. Facebook beskriver vi som en struktur som 

enligt Giddens är ett socialt fenomen som har förmåga att bli strukturerat samt ger gestalt åt 

det sociala livet. Vi väljer även att se Facebook utifrån Goffmans teori där Facebook utgör en 

teaterscen där vi vidare ser våra informanter som aktörer vilka tar på sig en roll för att på så 

sätt uppnå acceptens bland övriga aktörer.  

Med vår studie berör vi två olika typer av scener, Facebook i relation till privatliv och 

Facebook i relation till arbetslivet, där vi som tidigare nämnt analyserar utifrån Goffmans 
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teori och menar på att privatlivet utgör den bakre regionen i motsatts till Facebook som 

framstår som den främre regionen. Till skillnad från Facebook i relation till privatlivet 

framträder enligt oss båda parter, det vill säga Facebook och arbetsliv, på den främre 

regionen. Utifrån Goffmans teori om Jaget och Maskerna intar Facebook och arbetslivet olika 

scener där aktörerna anpassar sina roller, vilka informanten Sabina helst skiljer på och håller 

sina arbetskollegor utanför den privata Facebook profilen så gott det går, helst helt skilda. Till 

skillnad från Sabina som skiljer mellan jobb och privatliv har Linnéa däremot inga 

invändningar mot att ha arbetskollegor som vänner på nätverksajten.  

Problematiken som vi tror kan uppstå i framträdandena på de olika scenerna, Facebook kontra 

arbetsliv, är att man som aktör inte kanske lyckas upprätthålla rollen som arbetskollega samt 

rollen som man presentera på Facebook samtidigt på en och samma scen då man spelar en roll 

på arbetsplatsen och en helt annan roll på Facebook. Anledningen till att Sabina i 

sammanhanget väljer att inte spela båda rollerna på en och samma scen tro vi kan bero på att 

hon vill markera gränsen mellan jobb och privatliv.     

Utifrån studiens syfte, att få en ökad förståelse kring användandet av Facebook med fokus på 

hur man som medlem väljer att presentera sig och om medlemmarna eventuellt tror att deras 

presentation kan föra med sig konsekvenser i arbetslivet respektive privatlivet, påstår vi att 

individer enligt oss inte antar en position innan dem vet vilken roll de vill ta på sig. Som vi 

nämner ovan skiljer vi mellan två olika scener, Facebook och arbetslivet, där vi tolkar att våra 

informanter intar olika roller på den aktuella scenen där rollen är styrande och enligt oss avgör 

vilka handlingar vi utför. Det är dessa handlingar som sedan bildar den presentation man 

presenterar. Om en handling inte är genomtänkt kan det förekomma eventuella problem i 

relationen rollerna emellan, arbetslivet och Facebook profilen. Detta tror vi kan vara 

anledningen till att Sabina väljer att hålla arbetslivet och Facebook separata i motsatts till 

Linnéa som inte anser att det är något fel i att sätta respektive roller, Facebook kontra 

arbetsliv, i samspel med varandra. Dock är informanterna enade om att det är svårt att hålla 

integriteten på samma nivå i både arbetslivet och på Facebook inte minst när vi berör frågan 

kring hur vida informanterna ställde sig till att ha chefen eller cheferna som vän på Facebook.  

 
Att våra informanter väljer bort möjligheter att ha chefen eller cheferna som vän på Facebook 

tolkar vi utifrån Foucaults teori om makt. Panopticon, är en av de centrala strukturer i Michel 

Foucaults teori kring makt som enligt honom har sin grund i ett system som gör det möjligt 

för fängelsepersonalen att ha uppsikt över sina fångar utan att behöva vara närvarande 
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(Foucault 2003, s 201). Panopticons system baserar på att fångar befinner sig under ständig 

övervakning utan att någon annan befinner sig i själva övervakningsrummet vilket kan 

förklaras som en typ av maktutövning över fången. Maktutövningen i sin tur är verksam när 

den blir både synlig och kontrollerbar (Foucault 2003, s 203). Panopticon i relation till 

maktbegreppet, beskriver Foucault som ett maktlaboratorium som hjälp av 

observationsmekanismer tränger djupare ner i människors beteenden (Foucault 2003, s 205). 

 
I relation till Foucaults redogörelse kring Panopticon som ett slags övervakningssystem ser vi 

likheter med nätverkstjänsten Facebook. Att våra informanter inte vill ha sin chef som vän på 

Facebook kan enligt vår uppfattning ha sin förklaring i Foucaults teori just om 

övervakningssystemet då vi tror att Facebook eventuellt kan användas som ett system som ger 

chefen makt, med andra ord möjlighet till övervakning över den enskilde utan att behöva vara 

fysiskt närvarande. Det intressanta med Foucaults teori i relation till makt är att den kan 

utövas av precis vem som helst men komma till uttryck på olika sätt (Foucault 2003, s 203). 

Sammanfattningsvis tycker vi att inte enbart chefer, även om det är den mest uppenbara 

maktutövaren, har möjlighet till övervakning. Vad vi anser att våra informanter missar är 

faktumet att även ens arbetskollegor har samma möjlighet och eventuellt skulle kunna dra 

nytta i ett enligt oss negativt avseende av en olämplig uppdatering.  

6.2.1 Konsekvenser i arbetslivet 
Precis som i frågan om statusuppdateringar kan medföra konsekvenser i privatlivet är 

informanterna medvetna om att ens publicitet på Facebook även kan medföra konsekvenser i 

arbetslivet. Där av tydliggör informanterna att det är viktigt att hålla sin profil privat och 

eventuellt begränsa tillgången. I förhållande till föregående reflektioner kring Facebook i 

relation till arbetslivet ser vi att informanterna överlag vill hålla cheferna utanför Facebook. 

Detta kan enligt oss ha sin anledning i att chefen redan utgör en maktposition i arbetslivet för 

övrigt där exempelvis Jonathan menar på att chefen är ju chefen. En viktig aspekt som enligt 

vår uppfattning är något som informanterna missade berör frågan om hur vida de anser att 

arbetskollegor kan använda sig av den information och de uppdateringar dem publicerar på 

sin profil. Vi tror, precis som vi nämner ovan, att det inte enbart är chefen som kan utöva 

makt och övervakning utan även arbetskollegor, vilket dock är en aspekt som lätt kan 

glömmas.  

Skog visar i sin avhandling hur justeringar av enskilda mjukvarukomponenter, det vill säga 

funktioner, får återverkningar i den sociala miljön på nätverkstjänsten Lunarstorm respektive 

Facebook. I vidare sammanhang jämför han skillnaden på konstruktioner mellan vännerlistan 
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på respektive nätverksmiljöer och på vilket sätt vännerlistan styr den sociala interaktionen 

samt hur den skiljer sig mellan dessa tjänster. Utifrån Skogs resonemang om Facebook är det 

endast möjligt för vänner att skriva inlägg samt ta del av uppdateringar, vilka i sin tur kan 

begränsas av personen bakom profilen. Med tanke på att några av våra informanter har 

arbetskollegor som vänner på Facebook beskriver dem sina uppdateringar som genomtänkta 

då uppdateringar enligt dem kan utgöra riskfaktorer som kan väcka negativa reaktioner. Av 

denna anledning utnyttjar därför de flesta av våra informanter funktionen att kunna dölja sina 

statusuppdateringar. Bland annat använder informanten Sabina gärna denna funktion då hon 

inte alltid vill vara personlig med alla men ser även en problematik i att hålla koll på vem som 

skall ta del av vad. Goffman menar på att individen måste bära kostym och använda sig utav 

rekvisita för att göra framträdande i den främre regionen för att upprätthålla rollen. Vi tror, 

precis som Sabina antyder, att det kan finnas svårigheter att spela två roller samtidigt på 

samma scen. Då vi tolkar det som att man inte hinner med alla klädbyten och heller inte håller 

koll på vilken rekvisita som tillhör respektive roll.  

Våra informanter är eniga om att uppdateringar som kanske inte är genomtänkta, 

felformulerade eller olämplig kan leda till konkreta konsekvenser i arbetslivet. Några av 

informanterna nämner varningar samt uppsägning som exempel och en informant påpekar 

även att hon tror att en blivande chef kan använda sig av Facebook för att skaffa sig mer 

information om den arbetssökande. Vi ser även en parallell kring Facebook som 

övervakningssystem och de roller man väljer att spela. Ifall det kommer till en konflikt eller 

otydligheter i den rollen man spelar kan det eventuellt bidra till ogenomtänkta eller med andra 

ord impulsiva uppdateringar som vidare kan påverka ens anställning om man har chefer eller 

arbetskollegor som vänner på sin profil.  

Facebook är uppbyggt på sådant vis att man som medlem kan välja hur offentlig man vill 

vara. Begränsar man inte denna funktion till endast vänner eller några av de andra alternativ 

som finns för att privatisera ens profil så finns det möjlighet för alla att ta del av det man 

publicerar. Man kan även som medlem välja vilka vänner som skall få ta del av vilka inlägg 

vilket är en funktion som man kanske bör, beroende på situation, använda sig av om man är 

vän med sin chef eller sina arbetskollegor. Vad vi vill säga med våra reflektioner kring 

arbetskollegor som alternativ till övervakare samt Skogs resonemang kring vännerlistan är att 

man som medlem bör anta en försiktighet när det gäller konsekvenser som faktiskt kan bli 

följden/följderna av uppdateringar som kanske feltolkas. Har man då valt att dela sin profil 
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både med privatlivet och arbetslivet och kanske inte begränsat offentligheten så vet man 

aldrig när och om det kommer några negativa följder.  

 

7. Reflektioner 
Den specifika utgångspunkten med vår studie är att fånga informanternas inställning till hur 

fenomenet Facebook inverkar på både arbetslivet och såväl privatlivet. Anledningen till att 

våra informanter blev medlemmar på Facebook är densamma, nämligen närmare kontakt med 

vänner sam släkt. Då allt fler individer upptäckte Facebook, så utvecklades mot denna 

bakgrund nätverkstjänsten till ett socialt fenomen.  

Enligt struktureringsteorin ser vi Facebook som ett socialt fenomen som har utvecklats till en 

struktur och även ett medvetande då struktur men även ett medvetande enligt Giddens uppstår 

då en praktik utförs av en aktör. En negativ aspekt av detta fenomen är att nätverkssajten, 

enligt våra informanter, tar alldeles för mycket tid.  

Profilpresentationen utgör ett viktigt faktum och om valen är genomtänkta tolkade vi utifrån 

Goffman där Facebook föreställer en teaterscen där vi ser våra informanter som individer som 

tar på sig olika roller i de vardagliga interaktioner, samtidigt förändras dessa roller beroende 

på vilken scen man rör sig på och de mål man vill uppnå genom sin framställning. Då vi med 

vår undersökning specifikt ifrågasätter om Facebook kan ha någon inverkan på både 

arbetslivet samt privatlivet var inställningarna i frågan delade. Två av våra informanter 

menade på att det i själva grunden rör sig om en cybervärld och att det kan vara svårt att 

bibehålla den rollen man valde att pressentera sig utifrån. Utifrån vårt sociologiska problem, 

om sociala interaktioner på nätet kan bidra med konsekvenser i arbetslivet och privatlivet, 

konstaterar vi att våra informanter menar på att oönskade konsekvenser inte kan undvikas 

mest på grund av att dem anser att internet allmänt är en stor plats som ger upphov till 

missförstånd.  

Den problematik som vi i samband tror kan uppkomma i framträdandena på scenen Facebook 

kontra scenen arbetsliv är förmodligen den att man eventuellt som aktör inte lyckas hålla 

rollen som arbetskollega kontra rollen som man presenterar sig på Facebook samtidigt vid liv. 

En informant mot denna bakgrund avstår från att spela båda roller på en och samma scen och 

utifrån vår spekulation tror vi att detta kan beror på att hon vill skilja mellan jobb och 

privatliv.  
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Att ha chefen som vän på Facebook tolkar vi utifrån Foucaults teori om makt där vi ser 

Facebook som ett system som gör det möjligt för cheferna att ha uppsikt över de anställda 

utan att behöva vara närvarande. Utifrån Foucaults teori skulle man kunna betrakta Facebook 

som ett övervakningssystem som ger möjlighet åt både privatpersoner samt andra instanser 

såsom arbetsgivare att kolla upp och få information om den enskilde. 

Vidare ser vi Facebook som ett verktyg som ger möjlighet för individer att presentera den 

version av jaget som man vill visa. Med tanke på fenomenets globala spridning har 

medlemmar på ett enkelt sätt möjlighet att exploatera sin egen profil för en större allmänhet. 

Med tanke på att själva Internet har utvecklats till en kommunikationsplats som används av 

allt fler personer världen över tror vi att det blir allt svårare att kontrollera den information 

som finns tillgänglig om den enskilda personen. I samband med detta är det allt svårare att 

upprätthålla den roll som man valt att spela, det vill säga upprätthålla. Dock tror vi samtidigt 

att informanterna har fått upp ögonen kring hur Facebook eventuellt inverkar i både 

arbetslivet såväl som i privatlivet och så länge man balanserar gränsen mellan privatliv och 

arbetsliv så är det enligt oss fullt möjligt att upprätthålla men även samköra de roller man valt 

att spela på sin Facebook. Men vi anser även att det kan vara svårt att hinna med alla 

klädbyten på scenen Facebook och att man eventuellt kan tappa kollen på vilken rekvisita som 

tillhör respektive roll.  

 
Ytterligare forskningsförslag enligt oss skulle kunna vara att fördjupa sig ytterligare i frågan 

kring konsekvenser som kan påverka både arbetslivet men även privatlivet. Det skulle vara 

intressant att få se ett djupare perspektiv i respektive ämne och kanske finns det även 

möjlighet att intervjua individer vars arbets- eller privatliv blivit utsatta för konsekvenser på 

grund av Facebook. En annan aspekt skulle även vara, att i motsatt till vårt syfte, undersöka 

om Facebook har bidragit till någon positiv förändring i arbetslivet eller privatlivet.   
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