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Förord 
 
Vi vill först börja med att tacka intervjupersonerna som delade med sig av sin tid och sina 
tankar för utan er hade denna kvalitativa uppsats aldrig gått att genomföra. Det har varit 
otroligt intressant att ta del av deras tankar om hur ni använde er av Facebook för att komma 
in i den nya studietillvaron.  
 
Vi vill även självklart tacka vår handledare Martin Danielsson som hjälpt oss att hitta nya 
intressanta spår till vår uppsats och som trott på oss genom hela uppsatsprocessen. 
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1. Inledning 
Samhällets kommunikationsmönster och interaktion mellan människor ser inte likadant ut 
idag som det gjorde förr. Idag används medier för att kommunicera och kan användas både 
över tids- och rumsgränser som aldrig varit möjligt tidigare. Medierna har organiserats att 
användas inom de dagliga rutinerna och sociala mediers framväxt de senaste åren har gjort att 
kommunikationen förflyttats mer och mer online. I och med att tekniken digitaliserats med en 
ökning av mobil-, dator- och internetanvändandet gör det att kommunikation och 
identitetskapande aspekter utvecklas på ett sätt som det tidigare inte gjort. Utvecklingen av 
sociala medier på internet gör att interaktion kan ske på fler nivåer mot vad de gjort innan då 
medierna erbjöd en sorts envägskommunikation där medieproducenterna sände material som 
en mottagare tog emot (Schrøder, Drotner, Kline & Murray, 2003). Skillnaden mellan sociala 
medier och massmedier är att det som publiceras på sociala medier är av de användare som 
använder mediet medans massmedier skapar material för andra.  
 
“N-generationen” (nätgenerationen) är den generation som vuxit upp med World Wide Web 
som en självklarhet och som en del av vardagen och använder sig således av internet i diverse 
olika syften på daglig basis (Tapscott, 1997). Generationen har gjort sociala medier till en 
förlängd arm av det sociala livet. Studenter som kliver in i studentvärlden är uppväxta med 
internet och framväxten av sociala medier är något 80- och 90-talister varit med under och 
tagit del av. För att kontakta vänner och bekanta behöver man inte skicka ett brev eller utföra 
ett telefonsamtal längre, inte ens skicka ett e-mail. Det lättaste sättet att kommunicera med 
varandra idag är genom sociala medier då de flesta är samlade i den virtuella miljön. Många 
är idag ständigt uppkopplade mot internet via sina datorer och mobiltelefoner, där 
applikationer för de olika sociala medierna huserar. Att användandet av sociala medier bidrar 
till en ny sorts kommunikation i den medierade världen är ett faktum och sättet att 
kommunicera har förändrats. Det sociala livet förflyttar sig mer och mer online och ”vem du 
är online” har en större betydelse idag då identitet skapas och vänskap utvecklas på ett 
annorlunda sätt mot hur man agerar “offline”. Utbudet av sociala medier ökar och den 
medierade interaktionen ökar då det sociala umgänget även förflyttas online som en förlängd 
arm efter möten i verkligheten.  
 
Facebook är ett av världens mest besökta sociala medier och nätverket skapades 2004 och var 
från början tänkt användas av studenter på Harvard University i USA. Efter detta utvecklades 
det till att omfatta fler universitet och 2006 öppnades nätverket upp för allmänheten. Idag är 
Facebook öppet för alla som har internetuppkoppling och en mailadress och det finns i 
ungefär 1,3 miljarder användare världen över varav runt fem miljoner är bosatta i Sverige 
(Digital Marketing Ramblings, 2015; Findahl, 2014) 
 
För att skapa sig en förståelse hur Facebook bidrar till nutidens nya sätt att interagera med 
människor via en medierad väg läggs fokus i den här studien på hur förstaårsstudenter på en 
svensk högskola använder Facebook för att komma in i den nya studietillvaron. Studien tar 
utgångspunkt i hur kommunikation mellan studenter utformas med hjälp av Facebook. Även 
hur detta sociala medium kan bidra till kommunikation över tid och rum då studenter ofta inte 
kommer ifrån det ställe de valt att studera på, och alltså hur Facebook bidrar till 
kommunikationen med personerna från hemorten. Samt om man tänker på hur man formar sin 
identitet på Facebook då man ska befinna sig i en ny situation i livet och integreras med nya 
människor som ska få en uppfattning om vem man är som person.  

  



2 
 

1.1 Syfte 
Facebook-användare som är mellan 16-25 år tillhör den grupp som oftast besöker det sociala 
mediet (Digital Marketing Ramblings, 2015; Findahl, 2014) och därför vill vi ta reda på hur 
nya studenter som är mellan 20 och 25 år använder Facebook för att komma in i den nya 
studietillvaron. Som ny student befinner man sig förmodligen i ett stadium i livet som är en 
nystart eller åtminstone en stor förändring. Eftersom det är en ny situation i livet då man tar 
del av många nya intryck och människor är det intressant att undersöka hur ett socialt medium 
kan bidra till kommunikation i den medievärld vi lever i. Hur viktigt är det egentligen att man 
har Facebook när man kliver in i en ny studietillvaro. Identitetskapande kommer även in som 
en intressant aspekt att ta reda på om studenter tänker på hur de framställer sig själva via 
Facebook. Våra förhoppningar med studien är att det ska kunna bidra till en djupare förståelse 
för hur sociala medier bidrar till kommunikation och på vilka sätt studenter använder sig av 
det för att skapa kontakt och integreras in i den nya miljön. Det är också häri vi ser den 
vetenskapliga relevansen för en studie av det här slaget. Om man kan identifiera hur publiken 
nyttjar mediet kan man försöka nå målet att publiken börjar reflektera över sitt användande 
och på så vis når större förståelse över sig själva och det samhälle de lever i.  

 

1.2 Frågeställningar 
Den huvudsakliga forskningsfrågan är hur Facebook används som ett verktyg för 
kommunikation bland förstaårsstudenter när de äntrar den nya studietillvaron. Vidare lyfter 
våra underfrågor upp aspekter som också är intressanta att undersöka inom ämnet. 

x Används Facebook aktivt för identitetskapande bland studenter? 
x Hur nyttjas Facebook för kommunikation med individer ifrån hemstaden? 

 
 

1.3 Uppsatsens disposition 
Den första delen av denna uppsats har behandlat den bakgrund som finns i ämnet samt vårt 
syfte och våra frågeställningar. Efter detta följer den tidigare forskning som genomförts på 
området, till störst del i andra delar av världen än Sverige. Delen som följer tidigare forskning 
är teori som bland annat berör publikforskningsperspektivet som den här studien utgår ifrån. 
Därefter kommer metodkapitlet där de val som gjorts längs vägen och hur vi gjort för att 
inhämta vårt material presenteras, samt viktiga begrepp såsom validitet, reliabilitet, 
generaliserbarhet och etiska överväganden. Följande del innefattar vårt resultat och analys 
som dragits ur det empiriska materialet. Här presenteras delar ur intervjuerna i form av direkta 
citat som leder analysen, del för del. Sist ligger slutdiskussionen. Här finns våra egna tankar, 
funderingar och idéer samt förslag till vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning gällande studier om Facebook som anses ligga nära vårt 
syfte med undersökningen då vi vill belysa hur förstaårsstudenter använder sig av Facebook 
för att komma in i studietillvaron. Tidigare forskning omfattar studier gjorda på studenter och 
det börjar med forskning gjord om svenskarnas användning av sociala medier. Sedan kommer 
en äldre studie om hur sociala medier varit en del av svenskarnas liv en längre tid med hjälp 
av en studie gjord om ungdomars användning av Lunarstorm. För att förstå generationen av 
de som är som mest aktiva internetanvändare används teorier om N-generationen. Denna 
generation har vuxit upp med internet och ser det som en vardaglig rutin att besöka sociala 
medier. Sedan kommer artiklar som berör varför man använder Facebook och 
identitetskapande via Facebook. Vår förhoppning med artiklarna är att kunna få en förståelse 
över hur aktivt användandet av sociala medier är och att kunna jämföra vårt resultat med den 
tidigare forskningen på området. 
 
2.1 Svenskarna och sociala medier 
År 2012 publicerades “Sveriges största Facebook-studie” av Denti et al. och studien utfördes 
2011 med hjälp av webbenkäter som skickades ut till 1011 personer i åldrarna 14-73 år. 
Varför de utförde denna studie var för att ta reda på hur Facebook används och vilka effekter 
som uppträdde då man använder det sociala mediet. Resultatet de kommer fram till är att man 
ofta försöker visa en mer positiv sida av sig själv genom att exempelvis skriva positiva 
statusuppdateringar istället för negativa, och hur detta påverkar välbefinnandet eftersom man 
jämför sig med andra som ger uttryck att allt är bra i deras liv, medan detta egentligen är en 
falsk bild då man bara vill visa den bästa sidan av sig själv. Facebook är en daglig rutin för 84 
% av deras deltagare. Den största anledningen till varför de valde att vara medlemmar på 
hemsidan enligt denna forskning var för att hålla kontakt med människor i deras liv. Både 
med människor som man inte träffar ofta och med personer som finns omkring dem. För att 
förstå hur Facebook är en del av svenskarnas förlängda sociala arm gör Internetstatistik (.SE) 
varje år en rapport om svenskarnas användning av internet. Rapporten är ifrån 2014 och de 
menar att den totala användningen av internet fortsätter att öka bland svenskarna men att det 
är den mobila internetanvändningen som har ökat allra mest. Facebook gjordes offentlig 2006 
och antalet av svenska användare har ökat med tio procent varje år från 2008-2011. 
Utvecklingen bromsade år 2012 men det var då 54 procent av den svenska befolkningen över 
12 år som var användare på det sociala mediet och Facebook behåller fortfarande sin plats 
som det mest besökta sociala mediet (Findahl, 2014).  
 
Facebook är idag den största sociala nätverksidan över hela världen, men det har inte alltid 
varit så. Innan Facebook fanns det andra sociala nätverk vars medlemmar var aktiva och 
kommunicerade med varandra. Lunarstorm var ett socialt medium som skapades år 2000 och 
inaktiverades 2011 (International Data Group, 2010). Forskaren AnnBritt Enochsson 
undersökte år 2005 hur Lunarstorm användes av unga människor i åldrarna 12-14 år som den 
huvudsakliga kommunikationen bland deras vänner. Enochsson tar upp att redan år 1978 
skapades den troligtvis första virtuella gemenskapen. Detta var på ARPA-net (Advanced 
Research Projects Agency för militär forskning) där de skaffade en gemenskap som de kallade 
”Science Fiction Lovers”. Denna gemenskap fick ta emot tydliga motgångar men stod emot 
och den virtuella gemenskapen fortsatte att utvecklas, och 2005 hade tre av fyra svenska 
tonåringar Lunarstorm. Johan Forsberg som var informationsansvarig på Lunarstorm då sidan 
var som mest aktiv beskrev att hemsidan är en plats för gemenskap och inte bara en chatt. 
Resultatet som kom fram genom forskningen var att Lunarstorm användes främst för att hålla 
kontakt med vänner de kände i verkligheten, att man inte är beroende av tid och rum för att 
kommunicera. Dock ansåg de att Lunarstorm var ett komplement till att träffas i verkligheten 
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och inte en ersättning. De tar upp att på Lunarstorm är alla med på samma villkor och 
kontakten med personer de känner ytligt kan bli mer djup då det är lättare att kommunicera 
via Lunarstorm då de anser att det är lättare att skriva till varandra än att prata ansikte mot 
ansikte om svårare saker.  
 
Att internet och sociala medier idag är en stor del av svenskars liv har kommit fram enligt den 
tidigare forskning vi har tagit del av här ovanför. Fokus kommer i forskningen här nedan 
representeras av teorin om den generation som växt upp med internet. 

N-generationen består av personer födda från år 1977 och framåt. Begreppet skapades av 
Tapscott (1997) och beskriver den generation som växt upp med internet och som anser att det 
är naturligt att använda sig av detta fenomen. Hierarki härjar över sändningsteknologi såsom 
televisionen där någon bestämmer vad som ska sändas och vad vi får ta del av är ganska 
begränsat. Medier såsom televisionen eller tidningar är oftast envägstyrda, där publiken får ta 
del men kan inte agera på något sätt och har således inte makt över mediet på det sättet som 
sedan internet bidrog till. För den nya N-generationen gör internet att man kan vara med att 
påverka vad som sker och anses vara ett delningssystem som skapar en 
flervägskommunikation som inga medier tidigare kunnat ge. Empiriska studier har kommit 
fram till att generationen som kliver in i studentlivet är mer komplex än vad de tidigare 
teorierna säger, enligt en undersökning gjord av Jones et al. (2010). Tapscotts definition av N-
generationen menar att en hel generation växt upp med teknologier och har därför olika 
preferenser och andra kommunikativa handlingar än äldre människor som inte växt upp med 
de nya teknologierna på samma sätt. N-generationen beskrivs som att de konstant är kopplade 
till ett antal vänner genom sociala medier. I studien som gjordes 2008 av Jones et al. gav de 
studenter på fem brittiska universitet enkäter om hur de använde teknologi i både studiesyfte 
samt i sitt privatliv. I studien visade sig att 68,3 procent av deltagarna använde sig av sociala 
medier varje dag men att det skiljde sig i hur ofta man använde sig av detta mellan olika 
universitet då exempelvis bara 25,7 procent använde sig dagligen av det i ett av universiteten 
medan 90,5 procent använde det dagligen i ett annat. Studien visar dock att förutsättningarna 
att ha tillgång till kommunikationsteknologi är viktigt för personerna som är i den så kallade 
nätgenerationen då de använder det för kommunikation och att ta del av kursmaterial och 
källor för skoluppgifter. 
 
I en studie gjord av Patrik Hernwall (2002) har han undersökt hur människan tar sig an de 
möjligheter och utmaningar som användandet av cybersamhället innebär. Andra sorters 
möjligheter till handling, interaktion och socialisation är något som cybersamhället erbjuder 
enligt Hernwall. Detta “samhälle” är det samhället vi lever i här och nu medan cyberrummet 
är det förlängda digitala rummet i den fysiska vardagen som lever i den digitala tekniken. 
Hernwall refererar till Gray (2001) som diskuterar hur människans villkor förändrats då 
miljön man lever i blivit teknikimpregnerad. Den nya digitala kommunikationstekniken 
skapar nya villkor för meningskapande, socialisation och kommunikation (Gray 2001 se 
Hernwall, 2005: 145).  Den digitala tekniken, exempelvis datorer, internet och Facebook, 
bidrar till sättet hur vi socialiserar och kommunicerar och man måste anpassa sig därefter. 
 
Den stora teknologiska utvecklingen skapar normer, ett beteendemönster som vi följer utan att 
ifrågasätta. Darmell tar upp intressanta saker i sin bok “Uppkopplad eller Avkopplad” från 
2013 där han berättar om en situation han var med om där han och ett gäng av hans 
barndomskompisar skulle träffas för att äta middag tillsammans efter att inte sett varandra på 
ett tag. Flera av barndomskompisarna tog upp sina smartphones och använde dem flitigt under 
hela middagen för att ta bilder och lägga upp på Facebook, och skrev till vänner på Facebook 
som inte var närvarande under middagen. Han frågar sig då hur roligt det egentligen är att 
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sitta på en middag när bara hälften är närvarande (Darmell, 2013:17). Att sociala medier finns 
så pass nära oss varje dag oavsett tid och rum gör att vi skapar en norm där kommunikation 
via exempelvis Facebook är normalt för oss. För 20 år sedan hade man förmodligen inte tyckt 
det vore normalt att sitta och kolla ner i exempelvis en bok när man träffade sina gamla 
barndomsvänner. Det blir en social situation där man egentligen inte är social om man 
kommunicerar med vännerna på Facebook istället för vännerna framför sig vid matbordet 
(Darmell, 2013: 30). 
 
2.2 Anledningar till att använda Facebook 
Joinson (2008) har undersökt hur användningen av Facebook tillfredsställer användarna 
genom att 137 facebook-användare från två olika brittiska universitet fick beskriva hur de 
använder Facebook och vad de tycker är bra med hemsidan. Resultatet de kommer fram till 
var de flesta uttryckte att de använder Facebook för hålla kontakten med personer som inte 
bor i närheten av där de bor eller att hålla kontakt med personer som de annars förmodligen 
skulle förlora på grund av att de inte höll kontakten vilket är samma resultat som flera studier 
inom samma område kommit fram till. I exempelvis Grosseck, Bran och Tirus (2011) 
forskningsresultat kom de fram till att rumänska studenter använde Facebook mest för att 
hålla kontakt med vänner och familj, att dela bilder, överföra kunskap mellan varandra och ta 
del av vad som sker i samhället som utvecklar både interpersonell intelligens samt kritiskt 
tänkande. De använde inte Facebook speciellt mycket för akademiska anledningar även ifall 
de tog del av skolrelaterade saker på Facebook såsom uppgifter, anteckningar och att dela 
information om undersökningskällor och så vidare. Det som nämndes minst gånger i Joinsons 
studie var att genom Facebook se vad personer faktiskt lägger upp på Facebook såsom 
statusar och att skaffa nya vänner och bli medlem i olika grupper. De använde sig av en “user 
and gratification” undersökning och många av resultaten de kom fram till stämde överens med 
tidigare undersökningar över just studenters användande av Facebook då de kommit fram till 
att “hålla kontakten” är en av de viktigaste funktionerna av Facebook. Att man kan se vad ens 
vänner håller på med i sina liv och hur de agerar gör att det finns det bevis på att ens egna 
facebook-profil är ett viktigt verktyg i hur man presenterar sig själv för att behålla sin sociala 
status bland vännerna. 
 
Forskarna Hrastinskis och Aghaees (2011) undersökning utgår ifrån att undersöka hur 
studenter på Uppsala Universitet använder sig av sociala medier under sin studietid. Forskarna 
menar att sociala medier inte är begränsade till tid och rum och kan därför vara ett bra 
hjälpmedel för studenter. Resultatet de kom fram till var att studenter använder sociala medier 
men inte specifikt för utbildningssyfte. De tycker dock att sociala medier har fördelen att man 
kan kontakta varandra var och när som helst och att det är tidssparande. De flesta menar att de 
ser sociala medier som ett komplement till studierna men ingen ersättning över fysiska träffar 
ansikte mot ansikte. Denna forskningsstudie är gjord på svenska studenter vilket skiljer sig 
från den tidigare forskning vi tagit del av och i den här artikeln har de utgått ifrån att låta 
studenterna själva tolka vad sociala medier är. I en annan studie gjord av Madge, Meek, 
Wellens och Hooley (2009) har de försökt ta reda på hur Facebook påverkar brittiska 
förstaårsstudenters upplevelse och hur det influerar studenters kliv in i universitetsvärlden. De 
använde sig av en online-undersökning och resultaten de kom fram till var att många blivande 
studenter skaffade Facebook innan de registrerade sig på universitetet för att skaffa nya 
vänner på universitet samt att hålla kontakten med personer hemifrån. Facebook var en del av 
det “sociala limmet” som hjälpte studenter att komma in i universitetslivet. Denna studie är 
gjord 2009 i Storbritannien vilket gör det intressant att se om svenska studenter idag tycker 
samma sak om Facebook. Det sociala mediet har utvecklats sedan detta årtal och användandet 
kan skilja sig mellan brittiska och svenska studenter. 
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2.3 Identitetskapande via Facebook hos studenter 
Vi har tagit del av en undersökning av Zhao, Grasmuck och Martin (2008) som undersöker 
identitetskonstruktioner på Facebook av amerikanska studenter. De har undersökt hur 
studenter väljer att lägga upp information om sig själva och för vilka de väljer att visa 
informationen för. De menar att ett sätt att konstruera sin identitet är genom exempelvis val av 
profilbild och de bilder man väljer att lägga upp på sidan. Användarna försöker nå ett 
mellanting mellan ett “jag” som de vill vara och deras riktiga “jag”. De menar att internet har 
gjort att man kan välja att undanhålla viss typ av information som exempelvis bakgrund och 
boende som man inte kunnat gömma i de traditionella formerna av identitetskapande. Valet av 
profilbild och vad man väljer att lägga upp spelar en roll över identitetskapandet och vem man 
“vill vara”. 

I en annan undersökning som undersöker samma tema om identitetskapande genom Facebook 
är gjord av Seidman (2013). Denna studie på amerikanska studenter rör hur man uttrycker sitt 
“sanna jag” på Facebook. Det “sanna jaget” innebär egenskaper som individer besitter men 
som de vanligtvis inte uttrycker i det vardagliga livet. Det vill säga det som formar en individs 
identitet som inte har blivit format av andra. Resultatet de fick fram var att de som kände sig 
mer benägna att uttrycka sitt “sanna jag” på Facebook publicerade ofta material på sidan som 
berättade mycket om deras personlighet och var oftare mer känsloladdat. Dessa personer 
publicerade oftare på Facebook för deras egen vinning, det vill säga att de skulle få 
uppmärksamhet mer än att skicka material för andra att finna värde i. Det visade sig även att 
de som ofta uttryckte sitt “sanna jag” på Facebook inte fick den sociala bekräftelse de 
egentligen ville ha. I Seidmans undersökning har han inte utgått ifrån att ta reda på vad de 
skickar utan hur man kan relatera det till deras personligheter. 
 
2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Den tidigare forskningen vi har tagit del av har mest varit studier gjorda i USA och i 
Storbritannien vilket gör det intressant för oss att undersöka hur svenska studenter använder 
sig av Facebook. Metoden de tidigare studierna har använt sig av är främst kvantitativ metod 
där de har skickat ut online-enkäter till målgruppen som främst varit till studenter och 
eftersom vår studie syftar till att få en djupare kunskap istället för bred använder vi därför 
kvalitativ metod för att samla vår empiri. Den tidigare forskningen kommer fram till att 
Facebook används i huvudsyfte till att hålla kontakt med vänner och i vår studie vill vi gå in 
mer på djupet på vilket sätt nya studenter kommer in i den nya skolmiljön genom Facebook. 
Att studera hur studenter tänker om identitetskapande via det sociala mediet är intressant i den 
mån om man tänker något på hur man framställer sig själv via Facebook då man befinner sig i 
en ny studietillvaro. Denna studie hoppas kunna bidra med egna perspektiv på forskningen då 
den utgår ifrån svenska studenters användning och på vilka sätt de använder Facebook för att 
komma in i gemenskapen och i studietillvaron.  

 
Nästa kapitel kommer behandla de olika teorier och perspektiv som kan appliceras på denna 
studies innehåll. De teorier som presenteras ligger sedan till grund för den analys av den 
inhämtade datan som presenteras senare i uppsatsen. 
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3. Teori  
Nedan presenteras de teorier som använts för att få en bättre förståelse hur sociala medier har 
utformat samhällets nya kommunikation över tid och rum. Det är uppdelat utifrån 
publikforskning som beskriver hur publiken tar emot nya medieprodukter, reception av 
medier som beskriver hur individer inom olika socio-historiska kontexter tolkar medier på 
olika sätt, Interaktion mellan människor; tre olika typer - som beskriver sociologen 
Thompsons teori om hur medier har gjort att sättet människan kommunicerar har utvecklats 
och här kommer också teorin om polymedia. Efter det kommer teorier om utvecklingen av 
jaget och identitet som beskriver hur medier skapar våra identiteter i det moderna samhället. 
Enligt Svensson (2011:183) finns det inga teorier som lyckas förklara allt utan utgår alltid 
från ett visst perspektiv. Valet av teorier är till för att skapa sig ett perspektiv på området man 
vill studera och just perspektivet på hur studenter använder sig av Facebook är intressant att 
studera efter ett publikforskningsperspektiv där publiken (förstaårsstudenter) uppfattar medier 
(Facebook). 
 
3.1 Publikforskning 
Schrøder et al. (2003) menar att människors medieanvändning kan kopplas samman till det 
vardagliga livet som människor lever, oavsett om det sker globalt eller nationellt, i stora eller 
små grupper. Sättet människor använder sig av medier är ett resultat av det samhälle de lever i 
och beroende av identiteter och kommunikativa retoriker som de är socialiserade med skaffar 
publiken en relation till medierna (Schrøder et al. 2003: 5). Över de senaste årtiondena har 
kompisgrupperna haft en betydande roll för hur man använder medier, men det har också 
familjen. Sättet familjen exempelvis såg på televisionen gjorde att man som individ fick bli en 
del av mediepubliken (Schrøder et al. 2003: 8). Medierna har blivit karaktäriserat att användas 
som organiserade rutiner och sociala medier har idag blivit normaliserat att användas under 
dagen, exempelvis att man är inne på Facebook på mobilen och tittar “flödet” några gånger 
per dag för att se om det kommit ut något nytt. McQuail (2010: 408) menar att publiken kan 
skapas av ett gemensamt behov av en viss produkt, eller så skapas produkten för att stimulera 
publikens behov. I det första fallet rör det sig oftast om skapandet av en ny produkt som i sin 
tur skapar en publik. Det kan då röra sig om skapandet av ett nytt medium såsom exempelvis 
tv eller radio, alternativt skapandet av en ny kanal såsom en ny tidskrift eller ett tv-program. I 
det andra fallet handlar det om att producenter ser vad konsumenterna efterfrågar och skapar 
då ett medium, en kanal eller en produkt som respons på deras behov. Medier försöker 
ständigt skapa nya publiker och bibehålla de gamla. Detta görs genom att försöka förutspå de 
behov som kan uppstå hos publiken. De sociala medierna utvecklas varje dag och nya verktyg 
uppkommer som publiken är i behov av eller som har efterfrågats. Att till exempel Facebook 
från början bara kunde nås via dator och internet men idag kan nås på andra plattformar 
såsom mobil och surfplatta kan man säga är en efterfrågan som producenterna tog till sig och 
försökte tillfredsställa publiken genom att göra det möjligt att använda Facebook på andra 
plattformar. 
 
3.2 Publiken tar emot medier på olika sätt 
Hur en publik tar emot en viss typ av medieinnehåll kan variera efter individernas bakgrund 
och klasstillhörighet vilket gör att man inte behöver tolka samma meddelande på samma sätt. 
Medieprodukter tas emot av individer som befinner sig i en specifik socio-historisk kontext 
och vi befinner oss i teknikens tid där samhället blir mer och mer teknologiskt och fenomen 
såsom sociala medier bidrar till stor del av den kommunikationsteknologi som vi människor 
använder. Sociologen John B. Thompson (1995: 37-42) menar att receptionen av 
medieprodukter överlappar andra aktiviteter, som att man exempelvis sätter på TV:n på 
morgonen för att se klockan 9-nyheterna innan man går och äter frukost. För att förstå 
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medieprodukter måste man ha ett speciellt skäl till att använda dem och detta varierar mellan 
olika grupper. Ungdomar använder exempelvis sociala medier som en vardaglig rutin medan 
äldre kanske inte förstår sig på fenomenet på samma sätt, alternativt inte har samma behov 
som den yngre generationen, och använder sig därför annorlunda av det. Thompson anser att 
receptionen av medieprodukter är en del av en hermeneutisk process där individer som 
upplever medieprodukter är involverade i processen av att tolka för att skapa sig en förståelse 
av produkten. Exempelvis ger de exempel att en bok kan köpas men behöver däremot inte 
läsas, därför måste medieanvändaren vara aktiv för att förstå produkten. Tolkningarna av 
medieprodukter kommer av antaganden och förhoppningar och dessa tolkningar kan vara 
personliga men vissa förhoppningar kan även ha skapats ur en social och historisk karaktär 
som formats av en grupp individer som kommer ifrån ungefär samma sociala ursprung. 

Själva anledningen till varför man bestämmer sig för att ta del av ett visst medium förklarar 
Nick Couldry (2012: 43) med ett exempel om amerikansk fotboll, men det kan lika gärna röra 
sociala medier. Han menar att man kan gå in i mötet med mediet på olika sätt, i fotbollens fall 
kan man kolla på matchen för att man är supporters av laget som spelar och det tillhör den 
känslomässiga övertygelsen för laget att man ska följa dem i deras matcher. Man kan också 
vara familjemedlemmar till en supporter, och man ser på matchen för att visa stöd till någon 
som står en nära eller kanske man bara kollar för att det råkar vara det som är på vid just det 
tillfället då man vill fördriva lite tid. Detta är applicerbart på sociala medier, om än inte med 
just dessa exempel. Man kan välja att ta del av sociala medier för att man aktivt söker efter 
något, kanske en person man vill ha tag i över chat eller IP-telefoni. Vi kan ta del av sociala 
medier för att någon bett oss kommentera någonting eller kanske utvärdera material som 
någon publicerat. 
 
Genom historien har den mänskliga interaktionen skett ansikte-mot-ansikte. Man var 
geografiskt bunden och ville man meddela någon något på en plats någon annanstans tog det 
lång tid att få fram detta meddelande. Thompson (1995: 81) menar att utvecklingen av nya 
kommunikationsmedier skapar nya sociala interaktionsmönster och relationer. 
Thompson lyfter fram tre olika typer av interaktioner: “interaktion ansikte-mot-ansikte ” 
“medierad interaktion” och “medierad kvasi-interaktion”. Interaktionen ansikte mot ansikte är 
den interaktion som tar plats i ett så kallat “co-presence” där individer befinner sig närvarande 
vid varandra och befinner sig i ett rumsligt och tidsmässigt jämnt sammanhang. Interaktion 
ansikte mot ansikte är dialogisk då en tvåvägskommunikation utbyts och innehåller även 
många symboliska tolkningar såsom att det man säger också kan innehålla exempelvis 
leenden, gester, och rynkningar i pannan. “Medierad interaktion” innebär att interaktionen 
innehåller någon typ av teknologi, såsom ett telefonsamtal eller ett skrivet brev, eller i 
modernare fall - sociala medier. Denna interaktion sträcker sig över tid och rum och därför 
kan man inte anta att mottagaren av informationen förstår de deiktiska uttryck sändaren 
använder. Den tredje interaktionen som Thompson tar upp är så kallade “medierad kvasi-
interaktion” som är etablerade av masskommunikationsmedier såsom tidningar, radio och 
television. Denna interaktion är en envägskommunikation där människor skapar meddelanden 
som de sedan sänder ut till människor som inte är fysiskt närvarande på den platsen.  
 
Just Facebook är ett fenomen som man kan säga är en del av “medierad interaktion” där 
meningsutbyte sker via teknologi samtidigt som det bidrar till en tvåvägskommunikation. Det 
kan också anses vara en del av “medierad kvasi-interaktion” eftersom det som läggs ut på 
Facebook kan nå flera människor, samtidigt som man på Facebook inte bara är en mottagare 
av ett meddelande utan man kan kommunicera tillbaka och även då nå flera människor med 
det du vill säga. Människor behöver inte befinna sig på samma plats, eller ens under samma 
tid för att kunna kommunicera med varandra, vilket sociala medier är en del av då nästan 3 
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miljarder av världens befolkning väntas ha tillgång till internet under detta år (Linnér, 2014, 
11 november). Thompson (1995: 219) menar att det finns två aspekter av medierad kvasi-
interaktion som är speciellt viktiga för naturen av personliga relationer som kan formas 
genom medier. Den första aspekten är “intimacy at a distance”, att kunna kommunicera med 
personer som inte befinner sig runt samma område som man själv gör, exempelvis att 
kommunicera med personer via Facebook med sin familj som bor på en annan plats mot vad 
man själv gör. Den andra aspekten är att man inte behöver ha en ömsesidig relation till de 
man kommunicerar med via medierna, som exempelvis relationen mellan en kändis och ett 
fan. Det gör det möjligt att njuta av fördelarna av ett sällskap utan att ha kraven man kan 
utsätta sig för i interaktionen ansikte mot ansikte. Det ger individer en möjlighet att utforska 
interpersonella relationer utan förpliktelser. Med interpersonella relationer menas 
kommunikation mellan två eller fler människor. Genom utvecklingen av kommunikation som 
sker via medierna skapas även nya sorters relationer som exempelvis relationen man får till 
någon då man pratar i telefon eller kommunicerar via sociala medier. På detta sätt kan 
individer skapa en intimitet som är ömsesidig men saknar en del av de innehåll som man får 
om man befinner sig på samma plats, det vill säga interaktion ansikte mot ansikte.  
 
3.3 Polymedia 
Madinaou och Miller (2012) skriver om den nya medievärlden vi lever i som de väljer att 
kalla Polymedia. Internet är ett relativt nytt typ av medium som har skapat stora möjligheter 
till kommunikation. Förr hade man tillgång till få typer av medier för kommunikation, såsom 
brev och fast telefoni. Nuförtiden kan man välja vilken typ av kommunikation man vill 
använda och det finns en uppsjö av medier man kan använda för att anpassa det till sitt 
ändamål. Enligt Madinaou och Miller kan medierna endast förstås utifrån dess relation till 
andra medier. Madinaou och Miller har myntat begreppet “polymedia” vilket kortfattat 
betyder att vi lever med medier runt oss hela tiden. Kommunikation är idag inte faststämplat i 
kostnader och tillgång vilket gör att det medium man väljer att använda kan påverka hur folk 
väljer att förstå hur vi är som personer. Polymedia är inte heller bara den uppkopplade miljö 
man vistas i utan också hur man använder sig av möjligheter. Normer har format vårt 
användande av kommunikationsmedier, exempelvis genom vilka medier man får leverera 
olika former av information. Dessa normer gällande hur man agerar har format vårt 
användande av sociala medier utan att vi tänkt på det och man levererar inte dåliga nyheter 
över ett textbaserat medium utan det görs genom antingen telefon med bara rösten, eller IP-
telefoni med möjlighet till komplettering med video, såsom exempelvis Skype. Personer som 
använder sig av olika medier för kommunikation förväntas kunna dessa normer och veta hur 
man ska agera i olika situationer som kräver kontakt. Om man bryter mot normerna kan det 
leda till missförstånd, irritation eller kanske till och med bruten vänskap. Vidare diskuterar de 
att genom internets möjligheter till omedelbar kommunikation öppnats nya vägar för att hålla 
kontakt med nära och kära som inte längre befinner sig i samma samhälle som en själv, 
exempelvis familjemedlemmar som flyttat hemifrån för att studera vid ett lärosäte på annan 
ort. Detta är något som Nick Couldry (2012: 167) menar då han kort redogör möjligheterna 
med bland annat Skype (som är så kallad IP-telefoni, telefoni över internet) och hur vi med 
internet i telefonerna kan vara ständigt uppkopplade mot sociala nätverk. 
 
3.4 Utvecklingen av jaget och identitet via medier 
Thompson menar att i och med det moderna samhället blir konstruktionen av ens identitet mer 
öppen och reflexiv och utvecklingen av medier tillökar och transformerar processen av 
formationen av “jaget”. Jaget är något som individen konstant konstruerar utifrån de 
symboliska material som är tillgängliga för honom/henne. Utvecklingen av 
kommunikationsmedier har haft en stor påverkan på processen av att skapa “jaget”. Förut var 
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skapandet av jaget bundet till platserna de hade tillgång till och deras kunskap var “lokal” som 
hade delats från generation till generation. Med hjälp av utvecklingen av nya medier behövde 
inte människor längre förlita sig på den kunskap som fanns tillgängliga på platsen de befann 
sig utan kunde genom medierna få ny kunskap och utveckla sitt “jag”. Utvecklingen av 
medierad kvasi-interaktion gör att individer lätt tar del av händelser som händer på en annan 
plats, såsom vad som händer exempelvis i andra länder men att man selekterar och väljer det 
som är mest intressant för en själv när det gäller att ta emot ny kunskap (Thompson 1995: 
209).  
 
På ett liknande sätt som man själv väljer vad man vill följa för sorters grupper på Facebook 
och vad för material man vill ta del av. På Facebook kan man även blockera eller ta bort de 
vänner man har på sidan, vilket gör att man även där kan selektera vad för slags innehåll man 
vill se i sitt flöde. Med hjälp av medier formar man den person man vill vara tack vare den 
kunskap man får och skapar därefter ett eget intresse som formar vem man är. Mark Deuze 
(2012: 245-249) menar att när man kopplar upp sig mot nätet i det uppkopplade samhället 
länkas man direkt samman med en nästan oöverskådlig mängd människor, samtidigt som 
människan blir mer och mer centrerad kring jaget och sin image. Det jaget man presenterar 
uppkopplat är oftast en smickrande bild av sitt riktiga jag och med möjligheten till ständigt 
mottagande av bekräftelse, exempelvis via gilla-markeringar, kommentarer och så vidare om 
vi talar om det i facebook-termer. Enligt Deuze (2012: 246) lever ungdomar i en uppkopplad 
värld och skapar och formar sin identitet till den de själva vill vara. Men man får också 
möjligheten att skapa nya kontakter och bibehålla tidigare relationer offline genom hur man 
uttrycker och beter sig online, exempelvis genom så kallade “delningar” eller aktivitet i 
intresseforum.  
 
3.5 Sammanfattning av teori 
De teorier som tagits del av här har presenteras för att man ska få en klarare bild över hur 
medier bidrar till en stor del av vår kommunikation med varandra och hur medier bidrar till ny 
sorts identitetskapande. Medieskaparna försöker ständigt skapa nya publiker till mediet och, 
som exempel, har skaparna av Facebook gjort verktyg på hemsidan som gör att studenter kan 
använda det som ett effektivt kommunikationsmedium. Att man sedan tolkar mediet som 
användbart har att göra med i vilket kontext man befinner sig i och därför har individer olika 
sätt och anledningar att ta till sig medierna i deras liv. Polymedia är den medievärld vi lever i 
och hur man använder sig av mediernas möjligheter och medierna har enligt Thompson haft 
en stor påverkan av processen av skapandet av “jaget”. När man kopplar upp sig online möts 
man av en ofantlig mängd människor och man vill kunna anpassa sig för att passa in.  

 
Kommande kapitel, Metod, syftar till förklara de val som gjorts under arbetets gång. Här 
redovisas de metoder som använts för insamlingen av data samt argumenteras det för hur just 
den insamlingsmetod som använts är den som passar bäst för denna sorts studie. Vidare 
presenteras begrepp såsom reliabilitet, validitet, generaliserbarhet samt etiska överväganden. 
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4. Metod 
Detta kapitel diskuterar de val som gjorts under studiens gång för att kunna samla in empiriskt 
material i syfte att nå forskningsresultat.  
 
4.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 
Inga fenomen kan förstås oberoende av den större helhet som de ingår i enligt den 
hermeneutiska traditionen och att se det kontextuella utöver själva intervjusituationen (Kvale 
& Brinkmann, 2009: 67). Förstaårsstudenters användning av Facebook, användarnas 
uppfattningar och reflektioner om fenomenet är det denna studie syftar till att lyfta fram. Den 
information som de kvalitativa intervjuerna kommit fram till är vad som kommer analyseras 
och har därför inte till avsikt att betona fakta. Istället kommer analysen vara en tolkning och 
en möjlighet att skapa en förståelse för användarnas tankar kring ämnet och därav har studien 
ett hermeneutiskt förhållningsätt. Hur teori och empiri samspelar i analysen av det empiriska 
materialet benämns antingen induktion, deduktion eller abduktion. Abduktion har vart vårt 
tillvägagångsätt då vi har växelspelat mellan teori och empirisk data då vi tagit till oss teorier 
samtidigt som vi även samlat empiri och sedan gjort specifikationer på teorierna efter det vi 
kom fram till (Ahrne & Svensson, 2011: 193).  
 
4.2 Forskningsdesign 
Kvalitativa intervjuer har varit metoden till denna studie och med ett kvalitativt angreppsätt 
menas att man går in djupare på ett forskningsområde med hjälpt av personliga intervjuer, 
observationer eller analys av texter. Gör man en kvalitativ forskning använder man sig inte av 
statistik eller sifferinsamling i själva huvudsyftet utan metoden syftar på att lyfta fram djupare 
meningsbildande (Ahrne & Svensson, 2011: 11). Vi har alltså intervjuat deltagarna till 
undersökningen med hjälp av individuella intervjuer som gjordes under en två veckors period 
då vi intervjuade fem deltagare som studerade vid fyra olika program på Högskolan i 
Halmstad. Det bästa sättet att förklara metod till en undersökning är att tänka sig metoden 
som en färdrutt som tar den resande från en punkt till en annan, från förkunskap till kunskap 
(Ahrne och Svensson 2011: 19). Metoderna man väljer är som verktyg för att försöka lösa de 
frågeställningar man valt att ställa i sin undersökning. Den kvalitativa intervjun gör det lättare 
att förstå ämnen från den levda vardagsvärld där den intervjuades perspektiv kommer fram 
(Kvale & Brinkmann, 2009: 39). Vi valde att göra kvalitativa individuella intervjuer för att få 
ut den empiri vi behövde för att få svar på våra frågeställningar och projektets syfte. Genom 
att intervjua får man ett djup och en förståelse om individers upplevelser och tankar om ett 
visst område som vi är intresserade av att ta reda på (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2011: 36). 
Lättast kan intervju förklaras som att det är ett sätt för en person att få veta något om någon 
annan.  
 
4.3 Materialinsamling 
Vi fick tag på våra intervjupersoner på lite olika sätt, men främsta sättet var att vi använde oss 
av kontaktpersoner som blev våra gatekeepers för att nå målgruppen vi ville intervjua 
(Aspers, 2011: 119). Dessa kontaktpersoner skickade sedan ut information om studien till 
existerande facebook-grupper för de olika programmen som finns på högskolan. Kontakt 
skapades sedan via studentmailen samt genom kommunikation över Facebook. Där bestämdes 
tid och plats för alla intervjuer som sedan gjordes i slutet på november och början på 
december 2014.  
 
Intervjufrågorna följdes av en intervjuguide som följde en viss struktur. Med struktur menas 
att forskaren använder sin roll för att forma vilka teman eller ämnen som den intervjuade ska 
svara på. Vi har använt oss av en viss intervjustruktur till de individuella intervjuerna. Vi 
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använde oss av semistrukturerade intervjufrågor eftersom man då inte blir helt fast i sina 
intervjufrågor man ställt utan kan vidareutveckla dem om den intervjuade kommer in på ett 
spår som man tycker är intressant som man kanske inte frågar i sina nerskrivna intervjufrågor 
(Aspers 2011: 143). Som forskare har vi ett tydligt område vi vill ha empiriskt material om 
och vi ställer samma frågor till alla intervjuade. Eftersom de är just semistrukturerade är vi 
ändå öppna för att ställa andra frågor mot de vi valt att skriva ner i vår intervjuguide. 
Intervjuguiden som användes finns i Bilaga 1. 
 
Kvale och Brinkmann har skapat en metafor om intervjuaren som malmletare eller resenär. 
Vi anser att våra intervjufrågor är utformade efter metaforen om malmletare eftersom att vi i 
våra intervjuer är ute efter personernas egna åsikter och insikter och inte efter att tillsammans 
med dem skapa information (vilket de beskriver som resenär-intervju). Kunskapen finns att 
hitta i intervjupersonernas inre och vi som intervjuare gräver i intervjupersonernas rena 
erfarenheter. De “kunskapsklumpar” man sedan tagit fram förändras inte i omvandlingen från 
muntligt samtal till utskrift och ska inte heller under processen påverkas av oss som forskare 
(Kvale & Brinkmann, 2009: 64).  
 
4.4 Urval 
För att läsaren skall kunna få en bild av de deltagare som deltog i undersökningen ges här en 
presentation om intervjupersonerna. Presentationen inkluderar ålder eftersom vi belyser 
generationen som växt upp med sociala medier. Personerna kommer inte ifrån Halmstad från 
början utan flyttade dit för att börja studera och vi valde dessa på grund av att ta reda på hur 
kommunikationen hem är. Vi har även inkluderat vad för inriktning de läser för att man ska 
förstå deras intresse lite kortfattat. 
 
Johanna 
Är 20 år och kommer ifrån mellersta Sverige och läser en miljövetenskaplig utbildning. 
 
Daniel 
Är 24 år och kommer ifrån Småland och läser en samhällsvetenskaplig utbildning. 
 
Petter 
Är 25 år och kommer ifrån Västsverige och läser en naturvetenskaplig utbildning. 
 
Emelie 
Är 23 år och kommer ifrån östkusten och läser en samhällsvetenskaplig utbildning. 
 
Emma 
Är 21 år och kommer ifrån Östergötland och läser en utbildning inom informatik. 

(Intervjupersonernas namn är fingerade då de erbjudits konfidentialitetsskydd, mer om detta 
under punkt 4.7) 

 
Förstaårsstudenter på Högskolan i Halmstad blev vårt strategiska urval av intervjupersoner för 
att samla in det empiriska materialet till undersökningen efter våra frågeställningar. 
Förhoppningen var att urvalet skulle ge en helhetsbild för de flesta förstaårsstudenter och den 
kontext som de utgör tillsammans. Intervjupersonerna studerar på fyra olika program på 
högskolan, två stycken studerar på samma program, medan de andra studerar på olika 
program. Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2011:44) menar att när man intervjuar sex till åtta 
personer kan det öka säkerheten att man fått ett material som är relativt oberoende av olika 
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personers uppfattningar. Att endast fem personer valde att ställa upp att intervjuas skadade 
dock inte den totala inhämtade empirin då de svar och reflektioner som inhämtades visade sig 
besvara frågeställningarna och funderingarna. Hur forskningen framskrider är egentligen det 
som avgör hur många man ska intervjua. Frågan om antalet intervjupersoner ska istället, 
enligt Aspers (2010: 98), relateras till den totala kvaliteten på de bevis som forskaren har 
tillgång till. Eftersom Facebook är en del av våra liv har vi en kunskap om fenomenet och 
denna kunskap kan användas som tolkning som leder till förståelse.  
 
Urvalet av deltagare till vår forskning uppkom eftersom det är intressant att ta reda på hur 
man som ny student kommer in i den nya studietillvaron genom ett socialt medium som är 
etablerat i dagens samhälle. Förstaårsstudenter valdes eftersom de just nu befinner sig i ett 
stadie där deras identitet och nya liv har formats och de har förmodligen färskast minne ifrån 
sin första tid som student jämfört med andra- eller tredjeårsstudenter. Varför vi valde 
studenter som studerar på Högskolan i Halmstad är eftersom att vi visste att vi skulle kunna 
nå ut till de flesta program genom kontakter i de äldre årskurserna. Att använda personer från 
olika program på högskolan är för att kunna få en inblick hur människor med olika 
yrkesintressen använder sig av Facebook i sin studiesituation. Då vi valt personer från olika 
program skapar detta en större reliabilitet och en bättre undersökning då man får en större bild 
över hur aktiviteten av användningen av Facebook kan jämföras (Wibeck, 2010: 143). 
 
4.5 Praktiskt genomförande 
Innan intervjun startade meddelades intervjupersonen att intervjun skulle spelas in och syftet 
med undersökningen presenterades. Vid genomförandet av intervjuerna använde vi en 
ljudupptagningsenhet för att spela in informationen (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2011: 53). 
Eftersom intervjuerna i helhet blev inspelade gjorde detta att ingen information gick förlorad 
och man kunde ordagrant återge deltagarnas svar. Intervjuerna tog ungefär 10-15 minuter var 
och intervjuerna utfördes på högskolans campusområde och tiden bestämdes efter då 
intervjupersonerna kunde träffas och utföra intervjun. Intervjuerna på campusområdet skedde 
alla i ett grupprum i en avstängd miljö så att inget skulle störa intervjun. Insamlingen av det 
empiriska materialet samlades in under en två veckors period, vilket gjorde att man under 
tiden kunde börja analysera materialet. När intervjuerna var klara överförde vi direkt det 
inspelade materialet till en dator och la sedan upp det på en så kallad molntjänst vilken bara vi 
hade tillgång till för att försäkra oss att det inte skulle förvinna och sedan började 
transkriberingen direkt efter varje utförd intervju.  
 
Transkriberingen blev på en nivå där det viktigaste i utsagorna kom med, samtidigt som 
språket inte blir helt och hållet i en “skriftlig” form utan intervjupersonernas 
meningsformuleringar blev kvar men vi skrev inte ut exempelvis pausningar eller dialektalt 
(Wibeck, 2010: 96). Intervjuerna blev dock utskrivna i helhet för att inte missa något viktigt 
material inför analysen. Valet av hur man transkriberar beror helt och hållet på avsikten av 
utskriften och vår avsikt att transkribera vårt material var för att först och främst få ut det 
huvudsakliga innehållet i det som sägs (Kvale och Brinkmann, 2009: 197). Transkriberingen 
skrev vi ut själva och Kvale och Brinkmann (2009: 196) menar att forskare som själva skriver 
ut sina intervjuer lär sig mycket om sin intervjustil och har därmed redan inlett analysen av 
meningen i det som sades. 
 
4.6 Kritisk granskning av metoden 
Vårt metodval och sättet vi utfört studien kan alltid kritiseras på det sätt att alla de olika val vi 
gjort är skapade av oss och alltså på det sättet kan man inte skapa en helt objektiv studie. 
Objektivitet kan inte nås fullt ut då det är vi som forskare som skapat alla val och tolkningar i 
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undersökningen (Kvale och Brinkmann, 2009: 260). Valet av intervjufrågor, vårt teoretiska 
perspektiv och urvalet av intervjupersoner påverkar resultatet av vår undersökning och det 
skulle kunna gå åt ett helt annat håll om vi gjort andra val. Ahrne och Eriksson-Zetterquist 
(2011: 56) menar att intervjuer ger en begränsad bild av ett fenomen och måste behandlas 
därefter. I intervjuer finns problemet att man inte vet om det intervjupersonen säger är 
konstruerat på något sätt. När man talar om sig själv och sina upplevelser har man 
möjligheten att påverka hur man vill konstruera det för att skapa sin identiteter. Att 
intervjuerna endast tog 10-15 minuter kan sänka det kvalitativa djup som intervjuer egentligen 
ska ge. Varför intervjuerna blev så pass korta kan ha att göra med att ju fler intervjuer vi 
gjorde skapades en förståelse över vilket material ifrån intervjun som skulle vara intressant för 
uppsatsen och därför kom inte fler uppföljningsfrågor från oss. Det kan också ha varit så att 
intervjupersonerna inte var insatta i ämnet när vi intervjuade dem och därför kan det inneburit 
att de inte hade mer att säga än vad de sa.  
 
I analysarbetet finns det alltid någon sorts reducering eftersom man inte kan ta med allt 
empiriskt material man samlat in. Bara vissa utdrag får plats i analysen eftersom man inte kan 
redovisa allt material då det blir en för stor mängd och därför blir det ett urval. Empirin visar 
upp och konstruerar en viss verklighet och är inte ett direkt utdrag ur verkligheten (Rennstam 
och Wästerfors, 2011: 202). Utdragen ur den hämtade empirin har vi försökt få så jämt som 
möjligt, att intervjupersonerna ska bli nämnda ungefär lika många gånger så att analysen blir 
så representantiv som möjligt efter det intervjupersonerna sagt. Sedan blir det självklart ett 
aktivt val från vår sida att vi tagit med det materialet som ger mest till just vår studie och 
därför skapas tolkningar från oss. 
 

4.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Med reliabilitet menas att man oberoende av varandra ska komma fram till samma resultat när 
man studerar materialet (Wibeck, 2010:143). Att upprepa en studie som samlat in kvalitativ 
data kan vara svårt att göra på exakt samma sätt eftersom många fenomen befinner sig under 
konstant förändring vilket sociala medier är en del av då användardeltagandet samt verktygen 
man kan använda sig av utvecklas och förändras konstant. Undersökningen hade fem 
intervjupersoner och i efterhand kan man dra slutsatsen att detta inte skapar fullständig 
(teoretisk) mättnad (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2011; Wibeck, 2010) i materialet men att 
vissa liknelser mellan deltagarnas utsagor kan avslöjas. Den semistrukturerade intervjun som 
följdes via vår intervjuguide där alla frågor frågades till alla intervjupersoner med några olika 
följdfrågor beroende på samtalets utveckling ökade reliabiliteten. Alla intervjupersoner fick 
samma frågor och höll sig inom samma tema och därför stärker det reliabiliteten och gör att 
likvärdiga studier kan skapas för att följa upp liknande forskningsfrågor (Kvale och 
Brinkmann, 2009: 188). 
 
Validitet innebär att man studerat det man sagt att man ska studera (Wibeck, 2010: 144). 
Valet av kvalitativ metod för insamlingen av data ger djupare förståelse av användarnas 
användning av Facebook och det är det som är syftet för studien. Därför var den kvalitativa 
forskningsmetoden bra för just denna studie vilket stärker dess validitet. Det man som 
forskare aldrig kan veta är om intervjupersonerna menar det de säger under intervjun och här 
är alltså en fråga om trovärdighet då deltagarna ibland kan säga det som är socialt accepterat 
och kan utelämna information på grund av olika anledningar (Wibeck, 2010: 144). 
Intervjupersonerna erbjöds konfidentialitet vilket betyder att den privata datan om deltagarna 
inte kommer med i undersökningen (Kvaale och Brinkmann, 2009: 88). Praktiskt innebar 
detta att deras riktiga namn inte skulle komma att avslöjas i uppsatsen utan de ersattes med 
fingerade namn och kopplingar till deras identitet reducerades. På grund av detta kan man dra 
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slutsatsen att det de valde att säga under intervjun är något de står för eftersom de har 
konfidentialitetsskydd och därför kan ingen kolla upp vad de sagt. Att valet av respondenter är 
studenter på samma högskola som vi studerar vid anser vi inte påverka den information som 
gavs då vi inte har en nära relation med personerna förutom att vi vet deras namn och har tagit 
kontakt med dem via våra bekanta. Detta anser inte vi påverkar studiens resultat då 
personerna intervjuades på ett professionellt sätt genom vetenskapliga former. Ahrne och 
Svensson (2011: 29) menar att kvalitativa studier inte kan arbeta med generaliseringar såsom 
kvantitativa studier kan men inom den kvalitativa studien gör man mer försiktiga antaganden 
om studiens resultat går att överföra på andra personer som på något sätt liknar de man 
studerat i sin forskning. Alltså att vår forskning kan generaliseras för studenter på andra 
lärosäten än just Högskolan i Halmstad. Med den urvalsgrupp som blivit studerade kan man 
inte dra slutsatser om alla förstaårsstudenter som använder sig av Facebook, men resultaten 
kan användas för att få en djupare förståelse av människors användning av fenomenet 
(Wibeck, 2010: 147). Kvale och Brinkmann (2009: 281) menar att man inte ska fråga sig om 
intervjuresultatet kan generaliseras i största allmänhet utan om den kunskap man kan samla på 
sig under en intervju kan överföras till andra relevanta situationer. 
 
4.8 Etiska överväganden 
Eftersom att man kommer i kontakt med människor inom forskningen måste man utgå från att 
agera moraliskt korrekt och hålla en god forskningsetik. Vi anser inte att vårt 
undersökningssyfte och intervjufrågor kan göra större skada för våra intervjupersoner, utan vi 
har förhållit oss i ett så kallat utilitariskt perspektiv där “summan av fördelarna för en 
deltagare och vikten av den kunskap som vinns (ska) upphäva risken att deltagaren lider skada 
och alltså rättfärdiga ett beslut att genomföra studien” (Kvaale & Brinkmann 2009: 89). 
Undersökningen behandlade ett ämne som inte anses vara allt för känsligt vilket gjorde att vi 
inte tyckte det behövdes en blankett om informerat samtycke som belyser de risker och 
rättigheter som intervjupersonen har rätt till att veta (Wibeck, 2010: 140). Maktförhållandet 
mellan forskaren och intervjupersonen är något man alltid borde reflektera över som kvalitativ 
forskare. Det går inte betrakta en forskningsintervju som en fri dialog mellan två jämlika 
parter. Det är vi som forskare som tagit fram forskningsämnet, skapat frågorna, har en 
vetenskaplig kompetens och avgör vilka frågor som ska följas upp och avslutar sedan 
samtalet. Intervjupersonerna har dock i sin tur makten att välja vad det är de vill säga och inte 
säga. Som forskare har man sedan i analysen ett sorts monopol på tolkningen av vad 
intervjupersonerna egentligen menar i deras utsagor (Kvale & Brinkmann, 2009: 49). 
 
4.9 Kodning av kvalitativ data 
Den kvalitativa data som samlats in under studien har transkriberats och återfinns då i formen 
av texter. Detta underlättar inför kodningen av materialet som skapar en överblick och som 
delar upp materialet och möjliggör för en analys (Aspers, 2010: 165). Abduktiv kodning som 
har använts i denna uppsats är då koder uppstått genom att man identifierat dem i det 
empiriska materialet samtidigt som man tittar på de teoretiska begreppen som kan översättas 
till en kod i fältet (Aspers, 2010: 169). Studien följdes av samma intervjufrågor och höll 
därför samma tema och därför underlättar det arbetet på det sättet att man kan kategorisera 
materialet. Eftersom den här studiens alla intervjuer följde den semistrukturerade 
intervjuguiden och studiens frågeställningar, underlättar detta arbetet med att kategorisera 
materialet. Vi analyserade materialet med hjälp av att jämföra deltagarnas svar på varje 
enskild fråga. Då kunde man lätt se om de tyckte ungefär samma sak eller hade svarat på olika 
sätt. Man kunde här börja se ett mönster som skapade en förståelse över facebook-
användningen bland förstaårsstudenter. Sambandet mellan tidigare forskning och teorier som 
tagits del av tolkas tillsammans med det empiriska materialet. Varje enskild del av teorin 
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måste stödjas av evidens av det empiriska materialet för att kunna verifieras (Aspers, 
2011:196). Detta kommer man kunna se i nästa kapitel då empiri, tidigare forskning och teori 
kopplas samman och resultatet presenteras. 
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5. Resultat och analysredovisning 
Resultatet som kommit fram kommer att redovisas utifrån de frågeställningar som leder denna 
uppsats. 
 
5.1 Facebook fungerar som ett socialt lim bland nya studenter 
När och varför används Facebook bland studenterna var den första frågan. Alla deltagare 
svarade ungefär samma sak på denna fråga vilket var att de använde Facebook några gånger 
om dagen då de hade tråkigt och ofta kollade igenom Facebook på kvällen innan de skulle 
sova.   
 
“Jag brukar kolla… när jag säger att jag kollar på Facebook så menar jag kanske att jag kollar nån 
gång under dagen när jag inte har något särskilt för mig, på lunchrasten kanske och så typ en gång på 
kvällen brukar det vara oftast.” 
Johanna 
 
En av deltagarna menar att han tittar igenom Facebook noggrannare om han vet att det är 
något viktigt som han behöver ha koll på, och nämner exempelvis under nollningen (som 
pågår tio dagar innan skolstart där de nya studenterna umgås i syfte att de ska lära känna 
varandra) var det bra att kolla igenom Facebook för att hålla sig uppdaterad om vad som 
skulle hända: 
 
“Asså bara rent på kvällen kan jag kolla igenom flödet, asså innan man ska gå och lägga sig så kollar 
jag mobilen så ser jag flödet, helt onödigt egentligen, eller om man vet att det ska finnas.. nånting visst 
som vid nollningen var det jättebra med grupper och så och då kunde man få ut information. Under 
nollningen just så var det fler gånger jag kollade bara för att hålla sig uppdaterad om det.” 
Petter 
 
Nick Couldry (2012: 43) menar att man kan välja att ta del av sociala medier för att vi aktivt 
vill ta del av något eller att söka upp någon person, eller att man helt enkelt som 
intervjupersonerna påpekar att de använder sociala medier då de har tråkigt och vill fördriva 
tiden. Även ifall alla deltagare som blivit intervjuade är inom ramen för den såkallade “N-
generationen” är Facebook något som finns i deras liv, men det som de tar del av anses inte 
vara intressant för dem beroende på sammanhang. Joinson (2008) kom fram till i sin 
forskning att det som var minst viktigt i användandet av Facebook enligt brittiska studenter 
var funktionen att se vad personer lägger upp på Facebook (i flödet) och att bli medlem i 
grupper. Att deltagarna menar att man kollar Facebook när man inte har något speciellt för 
sig, eller som Petter säger att man kollar flödet på Facebook innan man ska lägga sig vilket 
han ansåg helt onödigt kan påminna om Joinsons resultat. 
 
Vad som är den viktigaste aspekten i användandet av Facebook sammanfattar Daniel vad de 
flesta av de intervjuade svarade på den här frågan: “Hålla kontakten med de som man lärt 
känna eller känner. Det är nog det viktigaste för mig.” Just ‘lärt känna’ innefattar de 
studiekamrater som personen i fråga skaffat sig under sin tid som ny student. 
 
“Det är la mycket att kolla.. alltså mycket nu när man har flyttat och så och kolla med kompisar 
hemma vad som händer och så, det är ett enkelt sätt att ha kontakt med folk man inte träffar så ofta 
eller folk man träffat om man rest och så. Sen använder jag mig av mycket grupper som nu när vi har 
grupparbete så sköter vi allt via vår lilla grupp på Facebook och klassen har en grupp så skriver vi om 
det händer nått speciellt och så.” 
Emelie 
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Om deltagarnas sätt att använda Facebook har förändrats under den tid de börjat studera fick 
varierade svar. Några av dem menar att sättet de använt Facebook inte förändrats något större 
förutom att de är mer aktiva i grupperna och chattar med klasskamrater om grupparbeten osv. 
De andra två menar att användandet av mediet har ökat.  
 
“Det har blivit mycket mer intensivt, med tanke på att jag använt det som ett kommunikationsmedel, 
så det har ju ökat drastiskt sen jag flyttade ner till Halmstad. Mycket med hjälp av messenger, chatten 
då, där man lätt kan ta kontakt med människor.”  
Petter 
 
“För några månader sen så använde jag det inte lika ofta. Eeh, och då var det liksom, jag gick in och 
kollade lite när jag hade tråkigt. I princip. Nu så använder jag det mer för att vi i klassen och alla vi 
som går samma program har grupper (på Facebook, författarnas anm.) där det kommer information 
hela tiden. Och skickar meddelanden till vänner på skolan och så har jag också, ehm, börjat vara mer 
aktiv i att lägga ut bilder och saker också. Sen jag började här. I och med att jag liksom flyttade ner 
från familj och vänner som jag har där hemma så är det ett sätt att liksom visa dem vad jag gör här 
nere.” 
Johanna 
 
I de studier som tagits del av har de flesta av forskarna kommit fram till resultatet att 
Facebook används för att hålla kontakt med personer som inte bor i närheten och att skaffa sig 
bättre kontakt med nya kamrater. Detta kan förstås efter den historiska kontext där 
utvecklingen av sociala medier har bidragit till nya sätt att kommunicera med varandra. 
Enochsson (2005) som under tiden då Lunarstorm var Sveriges största sociala medium 
undersökte hur ungdomar skaffade sig nya sätt att kommunicera via den digitala tekniken. 
Lunarstorm användes först och främst för att hålla kontakt med vänner de kände i 
verkligheten eftersom man inte var beroende av tid och rum för att ta kontakt med dem. Sättet 
man kommunicerar via de sociala medierna skapar en känsla av att det är lättare att uttrycka 
sig eftersom man kommunicerar i textform vilket gör det lättare att ta kontakt. Schrøder et al. 
(2003) menar att kompisgrupperna och familjen har stor påverkan på hur man använder 
medier och dessa normaliseras genom en process som man inte oftast tänker på och idag har 
Facebook blivit en viktig del av sättet vi håller kontakt med varandra. 
 
Som Gray (i Hernwall, 2005) kommit fram till menar han att vi lever i en miljö som blivit mer 
och mer teknikimpregnerad och sättet att kommunicera via tekniken skapar nya villkor för 
socialisation och kommunikation. I studien gjord av Madge et al. (2009) kom de fram till 
resultatet att studenter ansåg Facebook vara ett så kallat “socialt lim” som hjälpte studenter att 
komma in i universitetslivet. Facebook verkar på så vis vara ett verktyg som 
förstaårsstudenter använder för att kommunicera med varandra i den nya studietillvaron. 
Polymedia är inte bara att vi lever i en medieimpregnerad värld utan även hur man använder 
sig av mediernas möjligheter och de normer som skapar det sätt vi kommunicerar (Madinaou 
och Miller, 2012). Det kan man se på deltagarnas svar då de menar att innan de började 
studera användes Facebook inte lika aktivt men när de började studera kände de att de 
behövde använda det för kommunikation med klasskamrater. Att medierna ger en möjlighet 
att utforska interpersonella relationer utan att ha förpliktelser var något Thompson (1995) tog 
upp. Genom medierna skapar individer en viss sort relation till varandra men bidrar inte till 
den sortens relation man får av ett möte i verkligheten. Därför kan Facebook vara en bra 
början på en kompisrelation som sedan kan utvecklas i verkligheten.  
 
Vi tog också reda på om och på vilket sätt Facebook har hjälpt till med att komma i kontakt 
med studiekamrater när de skulle börja studera.  



19 
 

 
“Under nollningsperioden var det ju jättebra att kunna... det var så lätt att kunna kommunicera när man 
startade grupper (på Facebook, författarnas anm.) och alla var liksom med i vår nollningsgrupp och det 
var lätt att kommunicera även ifall inte jag kommunicerade så mycket men jag kunde ju ta del av 
informationen som fanns”. 
Petter 

Det Petter säger fungerar väldigt bra som en sorts sammanfattning av samtliga deltagares 
svar. Alla är överens om att Facebook har fungerat positivt när det kommit till att skapa 
relationer med sina studiekamrater. De flesta av deltagarna berättar även här att redan innan 
de påbörjade sin studietid hade det skapats klass- och programgrupper på Facebook (oftast 
skapade av studenter från tidigare årskurser i syfte att nå ut med information till dem inför 
nollningen). Genom dessa grupper har de sedan, efter nollningen ägt rum, kunnat fortsätta sin 
interna kommunikation inom klassen. 

“Det är liksom lättare att hålla koll på när och var det händer saker och liksom tillsammans med de nya 
klasskompisarna och, ehm, ja liksom folk lägger upp att ‘vi sitter och pluggar där idag är det några 
som har lust att komma så kom förbi liksom’. Och det är saker man antagligen inte skulle ha någon 
aning om annars.” 
Johanna 

Information om vart man sitter och pluggar är vanligt förekommande i facebook-grupperna, 
även förfrågningar om eventuella planer för kommande helger dyker upp i flera av 
deltagarnas svar. Verktyget “grupper” fungerar som ett diskussionsforum där endast inbjudna 
användare har tillgång till att läsa och publicera material, men det finns också öppna grupper 
där alla kan se vad som publiceras. Detta är något alla deltagare använder sig av enligt 
intervjusvaren.  
 
Alla deltagarna menar att de har både grupper för klassen och för programmen i samma 
sektion.  
 
“Det finns en grupp för alla som går samma program som jag och där publiceras typ datorartiklar, sen 
finns en nollningsgrupp för vår sektion och där är väldigt mycket just bilder och sånt, och sen finns en 
allmän grupp för sektionen där folk säljer böcker och sånt. Också mycket sånna datorartiklar så det rör 
mycket programmen”.  
Emma 
 
Många tog även upp att mycket material som publiceras på grupperna handlar om tider för 
föreläsningar, inlämningsdatum osv.  
 
En aspekt som förklarar på vilket sätt Facebook faktiskt är ett viktigt kommunikationsmedium 
när man är en ny student i en ny stad besvaras av frågan om hur deltagarna tror de hade 
påverkats om de inte hade Facebook när de började studera.  
 
“Det publiceras grejer och mycket info och fakta och det hade man ju inte kunnat ta del av annars. 
Eller det kommer la upp på något annat sätt också men man hade nog missat mycket, det är mycket 
bilder och konversationer och så och det hade man inte tagit del av annars”. 
Emelie 
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Daniel reflekterar mer om den sociala biten som Facebook kan bidra med medan Petter är mer 
kritisk: 

“Oj då hade jag nog halkat efter i de sociala bitarna, då har jag känt mig nästan ensam, jag hade inte 
haft den kontakten som jag har nu med de kompisar jag skaffat.”  
Daniel 
 
“Ja jag tänkte säga att då hade det blivit ett utanförskap på något sätt, men samtidigt då hade man nog 
tagit kontakt på ett mer personligt plan och det kanske hade varit ännu bättre. Svårt att säga, det har ju 
hjälpt till viss del men kanske har stjälpt i och med det också. För det är ju en enkel väg att gå och nå 
ut till många och bli nådd av många men då kanske det har minskat att man pratat mer öga mot öga så 
att säga.” 
Petter 
 
Thompson (1995) skriver om sin teori om de tre olika interaktionstyperna i dagens medierade 
samhälle och man kan dra slutsats om att deltagarna har olika individuella sätt att tolka hur de 
hade påverkats om de inte hade haft Facebook då de började studera. Emelie och Daniel 
tycker att Facebook var ett bra sätt att komma i kontakt med studiekamrater och den 
medierade interaktionen som sträcker sig över tid och rum och är således den kommunikation 
som medier är ett verktyg till. Petter tycker dock att interaktion ansikte mot ansikte som sker 
mellan människor som befinner sig på samma plats och vid samma tidpunkt är ett mer trevligt 
sätt att ta kontakt med nya människor. Enligt deltagarna fanns det ingen i deras program som 
inte har Facebook vad de vet om och det bevisar Schrøder et al. (2003) teori om att sättet man 
använder medier blir som organiserade rutiner och normaliseras. Idag är användningen av 
Facebook så pass normalt att deltagarna och deras programkamrater alla har Facebook och 
deltagarna pratade inget om andra sätt att kommunicera i just det sammanhanget och istället 
kom det upp tankar om utanförskap och ensamhet om man inte hade haft en facebook-konto. 
 
5.2 Att skapa identitet genom att följa normen 
Varför deltagarna publicerar material på Facebook svarade de ungefär samma - det som de 
helst delade med sig var när de tyckte något var viktig och när det hänt något speciellt i deras 
liv som de tyckte sina vänner på Facebook kunde få veta.  
 
“När jag tycker något är väldigt viktigt som man ska dela så folk kan se det. Eller ah när något 
speciellt händer” 
Emma 

“Oftast när jag publicerar är det väl mer för... jag har inte publicerat på jättelänge men då jag 
publicerade som mest var det mest för uppmärksamhet men nu är det mer när jag har nått viktigt att 
säga så skriver jag ju det. Men nu har jag inte så vettiga grejer att komma med, men oftast skulle jag 
tro då jag skulle lägga upp en status nu skulle det kunna va om ja.. någonting man gjort.. typ som det 
här har jag gjort idag..”  
Daniel 
 
Enligt deltagarna har ingen av dem tagit bort eller ändrat material på deras facebook-profil för 
att de skulle börja studera 

“Nää.. eller ändrat.. det enda jag ändrat är väl att jag börjat studera, jag har inte tagit bort någonting, 
jag har behållt allt. För min del är det mer ‘det här är jag’, acceptera, gillar de inte det så bara screw 
them” 
Daniel 
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“Asså det är väl några sånna saker men som jag har längre bak på Facebook, men då tycker jag att ‘ja 
men detta la jag ut för tre år sen och det ser ju folk att det var för tre år sen’” 
Johanna 
 
Att lägga upp något som är “viktigt” som de vill dela med sina vänner kan bidra till den 
interpersonella kommunikationen offline då man får ta del av andras åsikter om olika saker 
och bygger därför en förståelse för andra människor, och samtidigt kan man skaffa sig nya 
kontakter och vänner genom att hitta liknande intressen och åsikter (Deuze, 2012). Seidman 
(2013) menar efter en studie på studenter i USA att de som publicerade mer material som 
handlade mycket om deras personlighet och var känsloladdat gjorde det oftast för deras egen 
vinning genom att få uppmärksamhet online när de inte fick det lika mycket offline. 
 
Thompson (1995) menar att utvecklingen av kommunikationsmedier bidrar till stor del till 
skapandet av jaget och när man befinner sig i en ny situation i livet där man kommer möta 
nya människor kan de sociala medierna bidra till hur man formar sitt “jag”. Deuze (2012) 
menar att man kopplar upp sig till en ofantlig mängd människor när man befinner sig online 
och samtidigt försöker man koncentrera sig på sin image och det man presenterar är oftast en 
mer smickrande bild än hur verkligheten ser ut. Deuze (2012) menar att i den uppkopplade 
värld vi lever i formas och skapas vår identitet till den vi vill vara. Att största nutida 
personlighetsdraget är att man måste passa in och vara som alla andra. Att medier har makten 
att konformera oss att passa in i ett kollektiv där det enda som värdesätts är önskan att passa 
in. Enligt deltagarna ansåg de inte att det fanns något “olämpligt” material på deras facebook-
profiler som kunde förstöra för dem när de skulle bli nya studenter.  
 
Det känns nästan omöjligt att inte längre delta i de massiva interaktionerna över tid och rum 
där vi bygger relationer och skapar och formar vår identitet. Även om vi skapar oss identiteter 
uppkopplat och socialiserar och uttrycker oss på andra sätt än i ”verkliga livet” behöver man 
inte se det som varken nytt, annorlunda eller skiljt från varandra. Kanske är det i själva verket 
en process i vår biologiska utveckling, tillsammans med den tekniska utveckling som ständigt 
förändrar vår vardag och på något sätt måste man förhålla sig till det (Deuze, 2012).  
 
För att ta reda på om det deltagarna lägger upp är för deras egen skull eller om det är för att 
deras vänner på mediet ska få ta del av materialet eftersom de anser det är viktigt att dela med 
sig av, kommer frågan om vad de anser om saken. 
 
“Alltså det är nog både och, jag skulle inte lägga upp nått som framställer mig i dåliga dar men 
samtidigt inte lägga upp något bara, typ jag skulle inte posta en träningsbild på facebook ‘åh vad 
duktig jag har varit’ eller som en bild på min hälsosamma tallrik liksom, det skulle jag inte göra. Mig i 
goda dar men som andra kan ha nytta av.” 
Emelie 
 
Att man vill framställa sig på ett positivt sätt på sociala medier kom de fram till i studien av 
Denti et al. (2012) men ändå reflekterar Emelie över att man inte vill vara skrytsam när man 
postar någonting online. Det kan på så vis bli motsatt effekt om man föreställer sig själv i all 
stjärnglans medan vardagen egentligen ser annorlunda ut. Detta kan kopplas till polymedia 
där hur användandet av medierna formas av normer och är man användare av dessa medier 
bör man kunna följa normerna och inte publicera saker som folk anser vara överdrivna eller 
bara “uppmärksamhetssökande”. Det ska enligt deltagarna vara saker som de tycker är viktiga 
att publicera men samtidigt inte visa sig själv i allt för dåliga dar.  
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5.3 Att hålla kontakten med personerna från hemorten 
Eftersom Facebook visar sig vara en bra grundpelare till att hålla kontakt med människor var 
det därför intressant att ta reda på hur det sociala mediet utnyttjas för att hålla kontakt med 
personer som inte bor på samma plats, exempelvis med familjen på hemorten. Är alltså 
Facebook det primära sättet att hålla kontakt med familjen? 
 
“Ne det är det inte, absolut inte med familjen iallafall, jag använder sällan Facebook för att hålla 
kontakt med min familj utan de pratar jag med i telefon.”  
Johanna 
 
Emmas svar avviker dock och säger att “Ah för vi är väldigt dåliga att svara i telefon allihop, 
så det blir mycket att man skriver på Facebook för det är där oftast folk kollar först”.  
 
Det visar sig att fyra av fem av deltagarna menar att sociala medier inte är det huvudsakliga 
kommunikationsmediet för att höra av sig till sin familj. De menar att de ringer hem till sina 
föräldrar för att kommunicera med dem till största del även ifall några av dem har några 
personer i sin familj som vänner på Facebook. 
 
Frågan om deltagarnas facebook-kommunikation med exempelvis vännerna på hemorten är 
annorlunda mot hur kommunikationen med familjemedlemmar är visar sig skilja sig åt. 
 
“Det är mycket, alltså jag skriver mycket med mina kompisar, vi skriver inte sms för alla byter 
nummer hela tiden så det blir mycket via Facebook. Man ser vad de gör också och vad som händer i 
deras liv och sådär. Det är nog rätt mycket faktiskt, mer än vad man tror.” 
Emma 
 
“Alltså jag har ju kompisar som är utspridda över hela Sverige och det är ju ett absolut enkelt sätt att ta 
kontakt alltså istället för att ringa, även ifall det är lite mindre personligt. Men alltså med kompisar 
som man är mer bekanta med så är det absolut ett lätt sätt att ta del av vad de har för sig och att skriva 
någonting och så.” 
Emelie 
 
Thompson (1995) menar att man inte behöver befinna sig på samma plats längre för att kunna 
kommunicera med varandra på grund av mediernas framväxt. Hans myntade “intimacy at a 
distance” som är en del av medierad interaktion, vilket bidrar till de personliga relationerna 
som formas via medierna. Den medierade värld vi lever i idag gör att kommunikation inte är 
beroende av kostnader och tillgång, och sättet vi väljer att kommunicera gör att det kan 
påverka hur folk väljer att förstå hur man är som person (Madinaou & Miller, 2012).  

Medieprodukter tas emot olika av individer på grund av vilken socio-historisk kontext man 
lever i (Thompson, 1995). Att Facebook inte är det primära sättet att kommunicera med familj 
och släkt kan ha att göra med att personerna i deras släkt inte befinner sig i den generation 
som växt upp med internet på samma sätt som N-generationen har (Tapscott, 1998). Individer 
upplever medieprodukter genom en hermeneutisk process då man måste tolka för att skapa sig 
en förståelse över produkten. En del av dessa tolkningar kan vara personliga men kan även ha 
skapats ur en grupps sociala ursprung (Thompson, 1995). Deltagarnas kontakt med vänner 
och bekanta som också växt upp med internet och med sociala medier ser annorlunda ut mot 
hur de har kontakt med sin familj. 
 
När det handlar om kontakt med bekanta eller vänner som inte bor i närheten bidrar Facebook 
till en större del av kommunikationen än mot hur man håller kontakt med sin familj och släkt. 
På grund av att deltagarnas vänner förmodligen befinner sig i Tapscotts (1998) myntning om 
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N-generationen har individerna växt upp tillsammans med internets utveckling. Enochsson 
(2005) skrev om sättet ungdomar håller kontakt via Lunarstorm och kan man tänka sig att 
deltagarna varit en del av Lunarstorm då det var det största sociala mediet i Sverige. Som flera 
av artiklarna i kapitlet “Tidigare forskning” har kommit fram till är Facebooks möjlighet att 
hålla kontakt med personer som inte bor i närheten en väldigt viktig del av dess funktion. 
Joinson (2008) kom fram till att kommunikationen genom Facebook var det viktigaste i 
användandet av det sociala mediet enligt brittiska studenter. Madge et al. (2009) kom fram till 
samma resultat för förstaårsstudenter på ett brittiskt universitet och där visade det sig att den 
största anledningen att använda sig av Facebook för blivande studenter var för att 
kommunicera med blivande studiekamrater och att hålla kontakten hem. Också i “Sveriges 
största Facebook-studie” (Denti et al., 2012) kom de fram till att den viktigaste användningen 
av Facebook var att bibehålla sin relation med sociala kontakter, både de man har i sin närhet 
men även de man inte träffar särskilt ofta.  
 

5.4 Sammanfattning av resultat 
Att Facebook används som ett kommunikationsmedium i klivet in i studentvärlden är ett 
faktum efter att intervjuat fem oboeroende individer på fyra av Högskolan i Halmstads olika 
programinriktningar. Sociala medier, och självklart Facebook, bidrar till ett 
kommunikationsbyte som inget annat känt medium idag kan bidra till på samma sätt. När och 
hur studenterna använder Facebook ser det ut som en ganska negativ aspekt av att använda 
mediet. De använder mediet när de har tråkigt och vill fördriva tiden och som tidigare 
forskning visat på menar de att det studenter tycker är minst viktigt i användandet av 
Facebook är att just se flödet - det som läggs upp av de man är vän med och de sidor man har 
gillat på Facebook. Men när de vet att det är något viktigt de behöver ha lite extra koll på går 
de in oftare på Facebook för att hålla sig uppdaterade. Här kan man se en antydan på att 
Facebook är viktigt att förhålla sig till när man kommer in i en ny studietillvaro där mycket 
händer och mycket information delas via mediet. 
 
I diskussionen om vad studenterna tycker är det viktigaste i användandet av Facebook 
kommer de in på aspekter som svarar på en del av syftet med studien. Sociala medier bidrar 
till att hålla kontakt med människor på ett lätt och smidigt sätt och det är även det den största 
delen av tidigare forskning på ämnet kommit fram till. Två av studenterna berättade också om 
att deras användning av Facebook har ökat sen de började studera. Detta eftersom deras 
studiekamrater och de själva använder Facebook som ett kommunikationsmedium där de 
genom grupper och konversationer kan hålla kontakt med varandra när det gällde 
skolrelaterade event. Samt för privata aktiviteter utanför skoltid.  
 
Resultatet är tydligt - Facebook bidrar till en stor del när det gäller att komma i kontakt med 
studiekamrater och alla deltagare var eniga om att Facebook bidrog till positiva effekter när 
det handlade om att skapa och bibehålla nya kontakter. Vektyget “grupper” på Facebook var 
en av de viktigare aspekterna i just användandet av Facebook som en 
informationshämtningskanal där man även lätt kommer i kontakt med person som studerar 
samma program eller inom samma sektion på högskolan. Deltagarna i studien tror att de hade 
missat mycket om de inte hade haft Facebook när de började studera eftersom så pass mycket 
läggs ut på mediet som man inte har tillgång till på samma sätt om man inte har ett 
användarkonto där. Enligt deltagarna finns det ingen i deras klass som inte har Facebook vad 
de visste om och det bevisar att användandet av sociala medier är så pass etablerat i dagens 
samhälle, och om du inte har Facebook kommer du gå miste om värdefull information och 
andra saker som publiceras där och kommunikationen försvåras.  
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Det deltagarna tänker om sättet hur deras identitet formas via det sociala mediet var inte 
särskilt aktivt. De ville helst publicera något “viktigt” som de ansåg att deras vänner på 
Facebook skulle få ta del av och detta kan bidra med den interpersonella kommunikationen 
offline då man får ta del av andras åsikter och intressen. De menar att man inte vill skryta på 
Facebook men samtidigt inte visa sina sämre sidor och detta kan ha att göra med att normen 
på Facebook måste följas och förstås och de tog även upp att ingen av dem tagit bort något 
material på deras facebook-profil bara för att de skulle börja studera. 
 
Tillsist reflekterar deltagarna om vilket sätt Facebook bidrar till att hålla kommunikationen 
med personer som bor kvar i hemorten de kommer ifrån, exempelvis familj och bekanta. 
Kommunikation med personer som inte befinner sig i N-generationen, alltså exempelvis 
familjemedlemmar, sker inte primärt genom Facebook. Istället går de då tillbaka till den 
traditionella medierade interaktionen och pratar i telefon med dem eller sms:ar. Med personer 
som däremot är en del av nätgenerationen, som deltagarnas bekanta och vänner, visar det sig 
dock att det sker större kommunikation via Facebook.  
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6. Slutdiskussion 
Här nedan presenteras de slutsatser som kommit fram med hjälp av teorierna och den samlade 
empirin av intervjupersonernas utsagor. 
 
Det som framgår i undersökningen är att Facebook bidrar till en stor del av den 
kommunikation som förstaårsstudenter använder för att kliva in i studenttillvaron. Kontakt 
med studiekamrater sker ofta via det sociala mediet i funktioner som chatt och de 
gruppverktyg som finns tillgängliga på Facebook som alla facebook-användare kan använda 
sig av. Majoriteten av studenterna tycker Facebook bidrar till en positiv 
kommunikationsprocess som gör att man lätt får kontakt med nya människor och gör att klivet 
in i den nya studietillvaron blir lättare. Hur viktigt det är att man har Facebook vid klivet in i 
studenttillvaron visar sig tydligt då deltagarna diskuterar hur de tror de skulle komma in i 
tillvaron om de inte hade ett användarkonto på mediet. Att man skulle komma efter i de 
sociala bitarna och inte komma in lika bra i gemenskapen var det en av deltagarna som sa och 
det tycker vi var väldigt intressant. Han menar att han inte hade vart i den kompissituationen 
han är i nu om han inte hade haft Facebook och det visar att Facebook bidrar till en stor del av 
hur studenter kommunicerar med varandra under övrig tid. En annan aspekt som en av de 
andra deltagarna tog upp var att då hade han kanske kommit i kontakt med studiekamraterna 
på ett mer personligt plan och förmodligen pratat mer öga mot öga med dem gentemot vad de 
gör nu när Facebook finns. Man skulle kunna tolka detta som att internets stora 
kommunikationsmöjligheter gör att normerna som rör det måste följas. Man hänger inte med i 
allt som händer om man inte har Facebook och det skapar självklart en press över studenter att 
skaffa det om de inte har det, och de som vill kommunicera på andra sätt har svårare att göra 
det. Alla deltagare i undersökningen var överens om att hade de inte haft Facebook hade de 
inte haft lika lätt att ta del av information som lagts ut i grupperna på Facebook och de hade 
inte haft lika lätt att kontakta studiekamrater då de inte har allas mobiltelefonnummer. 
Facebook blir då till ett informationsmedel som aktivt används bland studenter och 
kommunikationen blir lättare via den medierade interaktionen.  
 
När det kommer till hur studenterna tänker gällande hur de konstruerar sin identitet på 
Facebook framkommer det att de inte lägger stor aktiv tanke på hur de väljer att framställa sin 
identitet. Materialet de publicerade på Facebook ville de helst skulle vara “viktigt” och 
informativt, mestadels för dem på hemorten. Som Deuze (2012) menar strävar man efter att 
passa in, och att inte vara för skrytsam men samtidigt inte föreställa sig i sina sämsta dagar 
var något som en av deltagarna tog upp. Detta kan man tolka är som en strävan efter att passa 
in, att man måste lära sig normerna som rår över sociala medier och agera rätt. Att studenterna 
inte funderade så mycket över detta kan ha att göra med att de är uppväxta med internet och 
sociala medier och vet därför hur de ska agera för att infinna sig i normen.  
 
När det gäller kommunikation med familj och vänner som studenterna flyttat ifrån för att 
börja studera på en annan ort framkommer det att Facebook hjälper att hålla kontakt med 
dem, åtminstone med vänner och bekanta. Med familjemedlemmar visar det sig dock att 
telefonsamtal och sms är det primära sättet att kommunicera. Detta kan bero på att 
studenternas familjemedlemmar inte är en del av nätgenerationen och använder inte sociala 
medier som studenterna gör. Kommunikation via Facebook är via skriftform och det kan vara 
så att familjemedlemmar inte hanterar den kommunikationen på samma sätt som generationen 
som vuxit upp med sociala medier. Vidare har man vuxit upp med sin familj och utvecklat 
starka personliga relationer som befinner sig långt utanför Facebooks sfär, och som uppkom 
långt innan Facebook ens var en idé. Relationen man har till sin familj är grundad i muntlig, 
och inte skriftlig, konversation och således är det inte konstigt om det faller sig naturligt att 
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kommunikation med familjen görs med hjälp av telefoni istället för chatt. Man får inte heller 
glömma att Facebook är en plats där många skapar och förändrar sin identitet beroende på hur 
man vill att andra ska se en. Att inte vilja att ens familjemedlemmar ska vara en del av ens 
sociala nätverk, och låta dem se det man själv publicerar och hur man framställer sig, känns 
inte helt orimligt då det kan påverka ens egen förmåga till identitetsskapande. 
 
De tidigare studierna vi tagit del av som behandlar temat har det framkommit att Facebook 
och sociala medier bidrar till en ny sorts kommunikation mellan människor och att kunna 
hålla kontakt med varandra via sociala medier visar sig vara väldigt viktigt. Det sociala 
mediet anses vara ett socialt lim som gör att klivet in i studentlivet blir lättare och detta 
stämmer vår studie överens med. Utvecklingen av internet skapar nya sorters kommunikation, 
socialisation och meningskapande enligt Hernwall (2002), och att sättet man kommunicerar 
och integreras i den nya skolmiljön visar sig tydligt påverkas av att man använder Facebook 
då deltagarna menar att de skulle halka efter i den sociala biten, de hade inte fått all 
information och det hade inte varit lika lätt att hålla kontakt med personer som inte bor i 
närheten. I studien gjord av Grosseck et al. (2011) menar de att rumänska studenter inte 
använder Facebook i någon större utsträckning för akademisk anledning utan mer för att hålla 
kontakt med familj och vänner. I resultaten vi kom fram till visar det sig att hålla kontakt med 
kamrater är viktigt via Facebook, men kontakt med familjen oftast inte sker via sociala medier 
utan håller sig mer till traditionell kommunikation, såsom telefonpratande. Saker som rör 
skolan verkar komma upp mycket på Facebook enligt deltagarna i undersökningen vilket de 
rumänska studenterna inte tyckte. Hrastinskis och Aghaees (2011) undersökning visar att 
svenska studenter använder Facebook för kommunikation men det ersätter inte att träffas i 
verkligheten. Detta är ett underliggande faktum i vår undersökning också då deltagarna menar 
att de kommunicerar och tar kontakt med varandra via Facebook, men mötet i verkligheten är 
egentligen det viktigaste för att få en bra relation till varandra då Facebook är en ytlig kontakt. 
Att deltagarna befinner sig i den så kallade N-generationen som myntats av Tapscott (1995) är 
tydligt då alla har Facebook och några av dem använder till och med Facebook mer nu än mot 
innan då de inte studerade. N-generationen beskrivs som de alltid har ett antal vänner 
kopplade via sociala medier och enligt vår undersökning verkar det som detta påstående 
stämmer då studenterna ofta tar kontakt med varandra via sociala medier. 
 
Undersökningen är gjort utifrån ett publikforskningsperspektiv där vi har tittat på hur 
publiken använder ett specifikt medium. De teorier som behandlar hur publiken uppfattar ett 
medium kopplas samman till det vi kommit fram till i uppsatsen då publikens användning av 
Facebook blivit som en daglig rutin och sättet publiken använder medier har med den 
gemenskap användarna får tillsammans då de lätt kan nå varandra bara genom mediet i sig. 
Att vi lever i polymedia blir klart då facebook-användandet är självklart för de flesta av 
deltagarna och alla möjligheter som Facebook bidrar med, med hjälp av alla de verktyg som 
finns på hemsidan vilket gör informationsutbytet mycket lättare. Thompson (1995) menar att 
man tar emot ett medium efter individers bakgrund i den socio-historiska kontexten och 
studenter befinner sig alla i samma sorts situation i livet och därför kan man dra slutsats att 
Facebook används på liknande sätt av de flesta studenter för att göra kommunikationen 
lättare. 
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6.1 Vidare forskning 
Forskning inom området finns det mycket av, men eftersom sociala medier utvecklas hela 
tiden och det tillkommer nya och gamla försvinner är det ett ämne som det kan göras mer 
forskning om i framtiden. Vidare forskning skulle kunna utgå ifrån samma sorts intervjufrågor 
men även göra någon slags netnografisk studie där man analyserar vad som publiceras på 
sociala medier motsvarande det som sägs i intervjuerna.  
 
Annan forskning som berör temat skulle kunna handla om att jämföra hur exempelvis 
sistaårsstudenter har använt sociala medier under sin studietid och sedan jämföra det med 
förstaårsstudenter. Det skulle även kunna innefatta ytterligare aspekter på hur Facebook och 
andra sociala medier används och även påverkar olika grupper i samhället. 
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8. Bilagor	
 

Bilaga 1 
 
Bakgrundsfrågor: 
 
Vad heter du: 
 
Hur gammal är du: 
 
Vart kommer du ifrån: 
 
När flyttade du hit till Halmstad: 
 
Vad pluggar du: 
 
Introducera till ämnet Facebook: 
 
Hur ofta använder du Facebook? 
 
När (tid och situation) använder du Facebook? 
 
På vilka plattformar använder du Facebook? 
 
Vad skulle du säga är det viktigaste i användningen av Facebook? 
 
Vad får dig att publicera material på Facebook? 
 
Vilket material brukar du publicera? (du kan kolla din mobil för att kolla) 
 
När du lägger upp något på Facebook, tror du det är mest för din vinning eller för andras? 
 
Hur tänker du i val av profilbild? varför? 
 
Använder du dig av möjligheten att begränsa dina vänners tillgång till din profil? 
 
Om Facebook och studier: 
 
Har Facebook hjälpt dig att komma i kontakt med studiekamrater? På vilket sätt? 
 
På vilka sätt har Facebook hjälpt dig att integreras i den nya skolmiljön? 
 
Finns det en gemensam grupp som bara du och dina studiekamrater använder sig av på 
Facebook? Isåfall, vad publicerar ni för material där? 
 
Tror du att materialet som publiceras i den gruppen kommer ändras med tiden? 
 
Hur har ditt sätt att använda Facebook förändrats under den tid du studerat vid högskolan? 
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Vad ser du för negativa sidor i användandet av Facebook? 
 
Har du upplevt att Facebook påverkat dig negativt under din studietid? Om ja, hur? 
 
Hur tror du att du hade påverkats om du inte haft Facebook när du började studera? 
 
Vet du någon i ditt program som inte har Facebook, har denna kommit in bra i gemenskapen 
endå? 
 
Fanns det något material på din facebookprofil som du tagit bort eller ändrat för att du skulle 
börja studera som du ansåg olämpligt? 
 
Isåfall vad var det för sorts material? 
 
Om nya staden och flytten ifrån hemstad: 
 
Har du använt dig av Facebook för att få kunskap om Halmstad? 
exempelvis vart du kan hitta pizzerior, frisörer osv? 
 
På vilket sätt bidrar Facebook till att hålla kontakt med personer som inte bor här? 
 
Är du vän med dina föräldrar (och släkt) på Facebook? 
 
Isåfall, är Facebook det primära sättet att hålla kontakt med dem? 
 
Finns det något du själv skulle vilja tillägga om allt vi precis pratat om? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Tack för intervjun! 
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Bilaga 2 
 
Text vi skickade ut till kontaktpersoner som kunde dela meddelandet på olika av 
högskolans programs facebooksidor. Detta delades ut till “TBI-nollning” och 
“Infonollningen2014”. 

 
Hej! Vi är två studenter som studerar tredje året på programmet Medie- och 
kommunikationsvetenskap och vi håller just nu på med vår C-uppsats. 

Vi kommer i vår uppsats att studera hur det sociala mediet Facebook används bland 
förstaårsstudenter på Högskolan i Halmstad och det är alltså här vi hoppas att just du kan 
ställa upp. Det kommer gå till såhär att vi kommer hålla intervjuerna runt vecka 48-49 och vi 
antar att intervjuerna kommer hålla på runt en halvtimma. Intervjuerna kommer ske 
individuellt med oss på en plats och tid vi kan komma överrens om tillsammans. Vi kan 
självklart erbjuda anonymitet om detta skulle vara ett krav. 

Vår forskningsfråga handlar om hur Facebook fungerar som ett verktyg för studier, 
klasssammanhållning och dina tankar bakom ditt användande av Facebook. 

Låter det spännande att bidra till en uppsats som kan bidra till en bättre förståelse hur ett 
socialt medium faktiskt kan hjälpa och stjälpa studenter så tveka inte att kontakta oss. 

 
Madeleine Gustafsson:  Madgus12@student.hh.se 

Emil Nises: Eminis12@student.hh.se 
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