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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 
 
– Användandet av sociala sajter har ökat mycket starkt och nu umgås man med sina vänner på till exempel 
Facebook, MSN eller Bilddagboken. Det verkar överta en del av det verkliga umgänget, säger Ann Katrin 
Agebäck, kanslichef på Medierådet som har genomfört undersökningen om barn och ungas medievanor. För 
två år sedan var den vanligaste aktiviteten efter skolan fortfarande att träffa kompisar hemma hos någon eller 
ute på stan. Men nu har alternativet halkat ner till en tredjeplacering efter bland annat internet, visar 
rapporten. 1 
 
Detta konstateras i artikeln Unga umgås hellre på nätet som publicerades i Dagens Nyheter den 25 
oktober 2010. I denna artikel uppmärksammas även det faktum att flickor och pojkar använder 
internet för olika syften. Pojkar tittar mer på filmklipp, spelar spel och streamar eller laddar ner 
material medan flickor mer ägnar sig åt att chatta, umgås på sociala sajter samt blogga och mejla.   
 
Många studier har undersökt vad de unga gör på nätet, men aldrig tidigare har en det genomförts en 
studie av hur användandet av Facebook påverkar unga flickor under 18 år.  
 
Jag ser stora förändringar i unga människors socialiserings och identitetsskapande-process i och  
med det ökade användandet av sociala medier. Det sociala livet och de sociala nätverken har 
förflyttats till ett globalt fora. En viktig fråga som denna uppsats även kommer att behandla är: 
Utökas eller begränsas det sociala livet för unga flickor när de umgås virtuellt istället för i det 
verkliga livet? Vad händer när den personliga interaktionen plötsligt blir offentlig?  
 
 
1.1 Fenomenet Facebook 
Facebook är en social nätverkscommunity som har till syfte att underlätta kontakt mellan 
människor. Facebook såg dagens ljus 2004 på Harvard-universitetet i USA, där den då 19 år gamla 
Mark Zuckerberg skapade denna sida. 2 
 
Facebook startade 2004 och det tog ett år för etableringen. Idag är antalet medlemmar ca 500 
miljoner. I Sverige, liksom i de flesta andra länder, finns det vid sidan av globala communities 
också en lång rad nationella webbgemenskaper. Totalt är det 39 procent av internetanvändarna som 
idag är medlem i en webbgemenskap. Det är de yngre som dominerar, men jämfört med tidigare år 
har det också blivit vanligare med ett medlemskap i ett socialt nätverk bland de medelålders. I 
åldrarna 36–55 år har det skett en fördubbling jämfört med 2007. Går vi ytterligare två år bakåt i 
tiden till 2005, var 10  procent av användarna med i en community. Mellan 2005 och 2009 har 
sålunda andelen medlemmar i webbgemenskaper fyrdubblats. För de unga skedde den stora 
ökningen redan mellan 2005 och 2007.3 
 
Det som skiljer Facebook så markant från andra liknande sociala nätverkssajter är exponeringen av 
privatpersonen. På de tidigare stora sajterna hade man ett alias, eller ett ”nickname”, som på så sätt 
dolde en del av sin person. På Facebook blir man medlem med sitt eget namn, man blir offentlig på 
ett helt annat sätt än på de tidigare sajterna, och man har heller inte makten över vilka bilder på en 
själv som laddas upp och över vilka som kan se dem.  
 
 
Ett exempel på detta är om man fotas på en fest av någon och denna bild sedan laddas upp på 
                                                
1 http://www.dn.se/nyheter/sverige/unga-umgas-hellre-pa-natet-1.1195657 2010-10-25 
2 www.Facebook.com/Facebook 
3 World Internet Institute 2009, Unga svenskar på nätet s.18 
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Facebook och taggas med en länk till ens personliga sida så kan man inte göra något åt detta. Man 
kan ”tagga av” bilden, men man har ingen möjlighet att ta bort den, så vida man inte ber personen 
som har tagit bilden att radera den från Facebook. Idag läggs två miljarder bilder ut på Facebook 
varje månad.  4 
 
De konversationer man som Facebook-användare har är också offentliga, om man inte gör ett aktivt 
val och skriver ett meddelande istället för att skriva direkt på personens profilsida, eller om man 
ändrar sina sekretessinställningar så att endast ens vänner kan se ens konversationer.  
 
Vad fyller nu denna öppenhet för funktion? En tanke som uppkom under arbetet med denna uppsats 
är social kontroll. I och med att bondesamhället försvann och vi övergick till ett urbant levnadssätt 
försvann en stor del av den sociala kontroll som människor i de små byarna hade över varandra. I en 
liten by med ett par hundra invånare visste alla vilka alla var, vem som var vems son/dotter, och vad 
alla sysslade med. Idag har detta reinkarnerat på Internet. Med Facebook kan man se vad alla gör, 
man kan söka upp i princip vem som helst (bortsett från de få personer som inte har gått med i 
Facebook) och när man väl har frågat denne person att vara sin vän kan man ta del av bilder, 
personliga åsikter, och konversationer som denne person har med andra, konversationer som i andra 
fall med största sannolikhet skulle vara privata. Det är en ny typ av social kontroll.  
 
Många har idag otroligt stora antal vänner på Facebook, och enligt Facebook.com så ligger snittet 
på 150 vänner.5 Dessa siffror är dock från 2009 och avsevärt många fler användare har anslutit sig 
till Facebook sedan dess, därför antar jag att detta snitt ligger högre idag. 
 
Att ha fler än 150 vänner är dock meningslöst enligt vissa: 
”Vår hjärna begränsar den sociala förmågan och sätter gränsen vid det magiska talet 150. Fler än i 
snitt 150 vänner kan du inte hålla kontakt med, inte ens på Facebook”, hävdar Robin Dunbar, 
evolutionspsykolog i Oxford.6  
 
Den allmänna inställningen bland vänner och bekanta när denna diskussion om vad som är 
accepterat att dela med sig av tas upp är att det anses vara värt att exponeras på internet om alla som 
exponeras är i samma sits. Jag exponeras, men samtidigt bevakar jag andra. Det talas mycket om att  
”hålla koll” på människorna i sin omgivning. Jag har valt att fokusera på vilken påverkan denna 
exponering har i unga flickors liv. Resultatet av detta är att de personliga kontakterna har fått en 
ökad betydelse som källa till information. Ju mer aktiv man är på nätet och ju mer engagerad man är 
i de sociala nätverken desto viktigare blir de personliga kontakterna.7 
 
 
1.2 Unga flickor på nätet 
Enligt Medierådet använder 80 procent av alla barn (9–12 år) och 95 procent av alla unga (12–16 
år) Internet varje dag. Bland unga vuxna (16–24 år) har Internet för första gången gått om teven. 82 
procent surfar mellan fem och sju dagar i veckan medan 77 procent spenderar samma tid framför 
teven.8 85,9 procent (14–18 år) har lagt upp bilder av sig själv på Internet. (Datainspektionen, 
2008)9 
 
                                                
4  Utterström, Andreas (2009), Han skapade Facebook – och blåste sin bästa vän, Dagens Nyheter Söndag, 6 
december   2009, s. 27.  
5 http://www.Facebook-faq.se/Facebook_fakta/Facebook_fakta.htm 2010-12-10 
6 http://www.fof.se/taxonomy/term/43596 2010-12-10 
7 World Internet Institute, Unga Svenskar och Internet (2009) 
8    EIAA Mediascope Europe, 2007 
9 http://www.iis.se/docs/UngasIntegritet_webb.pdf 2010-10-25 
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Även World Internet Institutes undersökning visar på att ungdomar är överrepresenterade bland 
internetanvändare, och just unga flickor är den största gruppen användare av sociala nätsidor så som 
Facebook. De är också den största gruppen användare av blogg och mejl. Att spara bilder på nätet 
för allmän beskådan har spridit sig till alla åldersgrupper, men det är de yngsta som använder denna 
möjlighet flitigast. Även här är det de unga kvinnorna som är mer aktiva än de unga männen (85 
procent av kvinnorna 16–17 år).10   
 
Det är som vanligast att vara medlem i en webbgemenskap bland de lite äldre ungdomarna i åldern 
16 till 25 år. Det handlar då främst om Facebook. I den åldern är det tre av fyra (72 procent) som  
besöker en community. Hälften (47 procent) gör det dagligen.11 
 
Det visar sig också att nära hälften av internetanvändarna (48 procent) säger att de fått kontakt med 
gamla bekanta via internet. Bland de yngre (16–25 år) är det tre av fyra (73 procent) som säger 
detta. Majoriteten (82 procent) tror inte att de skulle fått kontakt med dessa människor utan 
Internet.12 
  
Facebook har en åldersgräns för att bli medlem. Denna ligger idag på 15 år. Dock är detta inget 
hinder för yngre personer som önskar sig ett medlemskap på Facebook. Det enda man behöver göra 
är att skapa ett fiktionellt personnummer, och plötsligt är man över 15 år. Detta är väldigt vanligt 
bland unga idag, något som jag märkte mycket bland mina intervjuade.  
 
 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med undersökningen är att jämföra skillnader mellan yngre och äldre flickors användande 
av och attityder kring Facebook.  
 
 
Mina frågeställningar är således: 
 
- Vilka skillnader finns mellan yngre och äldre flickor i hur de upplever sin egen exponering? 
 
- Hur upplever de två åldersgrupperna konsekvenser av sin användning av Facebook? 
 
- Hur påverkas flickornas (både de äldre och de yngre) pågående identitetsprocess av deras 
användning av Facebook?  
 
 
1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds med en kort bakgrund som beskriver fenomenet Facebook samt  
unga flickors användande av detta fenomen. Efter att mitt syfte och mina frågeställningar 
presenterats kommer kapitlet som behandlar den teoretiska ramen och tidigare forskning. I det 
tredje kapitlet presenteras mitt val av metod samt hur urvalsprocessen har gått till. Mitt resultat med 
tillhörande analys redovisas i kapitel fyra. I kapitel fem förs en diskussion, som till sist mynnar ut i 
mina slutsatser samt förslag på vidare forskning. I mina bilagor finns min intervjuguide.  
 
 
2. TIDIGARE FORSKNING 

                                                
10 World Internet Institute, Unga Svenskar och Internet 2009 
11 World Internet Institute, Unga Svenskar och Internet 2009 
12 World Internet Institute, Unga Svenskar och Internet 2009 
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I detta kapitel kommer jag att redogöra för tidigare forskning på området unga flickor.  
 
2.1 Lena Forsberg - ”Att utveckla handlingskraft: om flickors identitetsskapande processer i 
stallet” 
 
Mycket forskning har gjorts på sociala medier, och särskilt om Facebook, trots att detta fenomen är 
väldigt nytt. Det finns många dimensioner av Facebook som kan undersökas, men ingen tidigare 
forskning har dock gjorts specifikt om unga flickors användning av Facebook.  
 
Emellertid har det bedrivits mycket forskning om gruppen unga flickor i andra forum, ett exempel 
är Lena Forsbergs avhandling ”Att utveckla handlingskraft: om flickors identitetsskapande 
processer i stallet” från 2007, som lägger särskild tonvikt på konstruerande av genus genom 
aktiviteter och handlingar.  
 
Syftet med Lena Forsbergs studie är att tolka och analysera meningsskapande inom den sociala och 
kulturella kontext som en ridskola utgör. 

- Mina forskningsfrågor handlar om hur praktiken ser ut i stallet, vilka som deltar och på vilket sätt 
och om vilka dimensioner i verksamheten som är betydelsefulla för flickornas identitetsskapande. 
Andra frågor är hur flickorna positionerar sig genom handling, språk och symboler, hur 
genuspositioner skapas inom ramen för den praktik ridskolan erbjuder och vilka ideal, normer och 
krav som flickorna har att förhålla sig till, säger Lena Forsberg i en intervju med Luleå 
Universitetet.  

Lena Forsbergs teoretiska utgångspunkt är socialkonstruktivistisk och med intresse för vilka ideal, 
normer och värderingar flickorna har att förhålla sig till i stallmiljön. Stallstrukturen utövar makt på 
flickorna och de har i sin tur utrymme att utöva makt i kraft av sitt tolkningsföreträde gentemot 
hästen och mot andra ungdomar i stallet. 

- Meningsskapande sker i det handlingsutrymme som uppstår och utvecklas i den sociala 
gemenskapen visar sig i att flickornas praktiska ansvar och ledarskap över hästen blir till en 
personligt upplevd kompetens. 

Lena Forsberg har använt sig av personliga berättelser från 1950-talet fram till i dag, berättade av 
kvinnor som varit aktiva i stallet under sin ungdomstid. Hon har också under två månader 
observerat en grupp flickor på en ridskola och intervjuat dem efter ett år. Samtliga flickor och 
kvinnor har tillbringat mycket av sin fritid i stallet och Lena Forsbergs ambition har varit att studera 
vad flickorna själva har uppfattat som betydelsefullt i sin vistelse på ridskolan.13 

Inför mitt uppsatsarbete har jag tagit hjälp av metodkapitlet i Forsbergs avhandling, då jag tidigare 
känt mig osäker på hur jag skall gå till väga vid intervjuande av unga flickor, och detta är något som 
hon behandlar i sin avhandling. Jag går in vidare på hur jag har hanterat detta i metodkapitlet. 
 
En av slutsatserna är att stallflickor skiljer sig från andra flickor, de betraktar sig själva som 
”obrydda”. Med det menar de att de står emot traditionella förväntningar på hur flickor skall 
uppträda och vara och de uppfattar sig själva som ledare i meningen handlingskraftiga och 
kompetenta. Det får självfallet betydelse för deras upplevda känsla av handlingskraft och 
ledarförmåga – de blir hjältar i en kompromisslös värld. 

                                                
13 http://www.ltu.se/press/d2958/1.31630 2010-12-10 
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3. TEORI  
Det här kapitlet inleds med en presentation av den teoretiska ram som jag skall använda mig av i 
min uppsats. 
 
3.1 Socialpsykologi  
Bland mina val av teorier finns ett flertal socialpsykologiska teorier. Studier av sociala relationer är 
ett ämne av ständigt intresse inom socialpsykologin14, och eftersom just sociala relationer, både inre 
relationer (inom sig själv) och yttre relationer (med andra individer) är mitt studieämne passar 
många av de klassiska socialpsykologiska teorierna in i min undersökning. Jag skall nedan redogöra 
för dessa teorier.  
 
3.2 Spegeljaget 
En teori som jag har valt att använda mig av är C.H Cooley's spegeljag. Cooley menar att vårt jag  
påverkas beroende på vilka människor vi kommer i kontakt med. Cooley använder sig av  
begreppet spegeljaget för att förklara hur vårt jag växer fram i samspel med andra individer.  
 
Enligt honom innehåller speglingen av jaget tre olika dimensioner, i första dimensionen föreställer 
vi oss den bild andra har av oss, en den andra dimensionen föreställer vi oss ett omdöme om denna 
bild och i den tredje dimensionen erfar vi också en känsla från denna bild som andra har av oss. 
Känslan kan vara så väl stolthet som skam. Våra handlingar styrs av hur andra individer reagerar 
och vilka omdömen de har på grund av hur vi själva tänker om oss och hur vi tror andra tänker om 
oss.  
 
På grund av spegeljaget har andra stort inflytande på hur vi känner oss själva och även makten över 
vår självuppfattning. Jag har valt denna teori då jag anser att Facebook är uppbyggt kring alla dessa 
spegeljag. Vi utger oss för att vara den person som vi vill att andra skall tro att vi är, sedan 
modifierar vi vårt jag, som i detta fall är vår profilsida, utifrån vad vi får för reaktioner av andra 
personer på Facebook. Cooley's teori om spegeljaget kommer att vara den mest centrala i min 
analys av resultatet från intervjuerna med flickorna.   
 
 
3.3 Elza Dunkels – Vad gör unga på nätet? 
Elza Dunkels har skrivit boken ”Vad gör unga på nätet”, där hon genom intervjuer har undersökt 
precis vad titeln befaller.  
 
Dunkels utgår ifrån ett stort antal intervjuer med barn och ungdomar. Hon beskriver vad unga gör 
på nätet, resonerar kring möjliga risker och hur man som förälder bäst hanterar dem. Hon ger i 
boken också tips och råd kring hur vi kan överbrygga kunskapsavståndet mellan generationerna. 

I boken ifrågasätts våra föreställningar om nätet och de vanligaste fördomarna pekas ut. Samtidigt 
ger hon redskap till ett rimligare förhållningssätt till ungas nätanvändning. 

Anledningen till att jag har valt att tillämpa delar av Dunkels bok i min undersökning är bland annat 
för att hon inspirerats mycket av John Suler, och boken innehåller hans teorier om förändringar av 
jaget via nätet och communitys. Suler är psykolog och har i många år studerat cyberspace och den 
psykologiska påverkan som vårt ökade internetanvändande har för oss. Han har bland annat 
beskrivit the online disinhibition effect – att vi blir mindre hämmade eller begränsade vid 
datormedierad kommunikation.15  
 
                                                
14 Advances in Experimental Social Psychology, Volym 14 s.108 
15 Vad gör unga på nätet? Dunkels, Elza s.28 
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I Dunkels bok läggs fokus på hans teorier om hur gränserna för jaget förändras när vi delar med oss 
av oss själva på internet. Dunkelz skriver: ”Suler menar att textbaserad kommunikation över nätet 
kan göra att vi litar mer på den vi pratar med än vi skulle gjort vid ett samtal i riktiga livet. Det går 
till så att vi läser det den andra personen skriver med vår egen röst, inne i huvudet, och det bidrar 
till att vi litar på det sagda. Eftersom vi delvis uppfattar det som om det är vi själva som säger det, 
går våra försvarsmekanismer inte igång som de normalt skulle ha gjort.16  
 
Suler menar slutligen att denna sammansmältning av tankar skulle kunna vara en delförklaring till 
att folk blir lurade att göra saker de normalt inte skulle göra.  
 
 
3.4 Social penetration theory 
Den tredje teori som jag har valt att använda mig av är Altman och Taylors ”Social penetration 
theory”. Jag har valt att fokusera på den indelning av mänskliga relationer som är en del av denna 
teori.  
 
Altman och Taylor menar att det finns fyra olika typer av relationer:  
1) Begränsad bredd och ytligt djupa relationer, där människor endast har en limiterad kontakt.  
 
2) Breda och ytliga relationer, där människor har återkommande men ytliga relationer.  
 
3) Begränsade och djupa relationer, involverande intima kontakter i ett snävt utbytesområde, samt  
 
4) Breda och djupa relationer, där människor interagerar i många olika områden, och både på ytliga 
och intima plan. 17 
 
Alla dessa fyra typer av relationer anser jag kan återfinnas på Facebook, då det är vanligt 
förekommande att du har allt från dina allra närmaste vänner och famljemedlemmar till gamla 
skolkamrater du inte sett på 10 år eller en vän till en vän vilken du har hälsat på endast ett par 
gånger. Det skulle utan problem gå att dela in alla de vänner du har på Facebook i dessa fyra 
kategorier. För att förtydliga detta har jag gjort en snabb överblick över mina egna vänner på 
Facebook och hittat stereotyper för alla dessa grupper.  
 
Relation 1) En person som jag har träffat en eller två gånger och med största sannolikhet inte 
kommer att träffa igen, men fortsätta hålla kontakten med ett tag fram tills vi inte har något att säga 
varandra. Det kan för exempel vara en person som jag har träffat på en resa.  
 
Relation 2) En person som jag träffar frekvent, men inte har någon utvecklad djupare relation med. 
Det kan vara en skolkamrat som jag träffar varje dag, men inte har något intresse att träffa på 
fritiden. Vi utbyter endast korta hälsningsfraser och har haft kortare samtal ett fåtal gånger.  
 
Relation 3) En gammal vän som jag har varit väldigt nära, men idag inte bor i samma stad eller land 
som. Vi talar inte lika ofta, men är fortfarande lika goda vänner.  
 
Relation 4) Detta kan vara min närmaste vän, eller min sambo. Vi ses dagligen eller ser till att prata 
med varandra via telefon dagligen, och vi umgås även via Facebook.  
 
Denna teori har jag använt i mina intervjuer och låtit flickorna berätta om de olika typer av vänner 
                                                
16 Vad gör unga på nätet? Dunkels, Elza s.30 
17  Advances in Experimental Social Psychology, Volym 14 s.109 
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de har. Det har framgått att alla de intervjuade har alla dessa typer av vänner, dock fler i vissa 
kategorier. I min analys kommer jag att använda mig av Altman och Taylor's social penetration 
theory när jag ser vilken typ som är vanligast bland flickorna.  
 
 
3.5 Definitioner  
Här följer en lista med de definitioner som kan vara nödvändiga att redogöra för innan jag går 
vidare med uppsatsen. Dessa definitioner förekommer frekvent genom hela texten. 
 
Taggning: en funktion på Facebook där individer kan klicka på en person på en bild och  
ange vem den personen är genom att länka den bilden till personens facebookprofil. Därefter  
anges namnet på personen under bilden och bilden läggs även till i deras profil under  
”taggade bilder”.  
 
Loggen: är den plats på facebookprofilen där man kan skriva meddelande till  
profilinnehavaren samt där man kan se deras aktiviteter och statusuppdateringar i  
kronologisk ordning. Meddelanden som skrivs på loggen är synliga för samtliga  
profilinnehavares vänner.  
 
Meddelandefunktionen: en funktion som tillåter privata meddelanden att skickas mellan  
facebookmedlemmar. Medlemmarna behöver som regel inte vara vänner för att skriva  
meddelande till varandra och meddelandet, likt elektronisk mejl, är inte synligt för  
utomstående aktörer.  
 
Statusuppdatering: är ett fält på varje medlems profilsida menat att användas för att tala om vad 
personen känner eller hur den mår. Helt enkelt till för att redogöra för personens status. Denna 
uppdatering hamnar sedan efter individens namn, samt längst upp på personens profil. Det finns 
inga regler för hur ofta en person kan utföra en statusuppdatering, eller vad som får stå här. Det är 
även vanligt att i dessa uppdateringar länka till andra personers profilsidor, andra webbsidor och 
även bilder. Personerna på bilden, eller vars sida du länkar till kan inte påverka detta i förhand.   
 
Puffa: På varje Facebookprofilsida finns en knapp där det står ”puffa”, eller ”poke” på engelska. Du 
kan använda denna för att puffa en vän när du vill säga hej. När du puffar till någon kommer de att 
motta en ”puff-varning” på deras profilsida. Denna funktion kan liknas vid att peta någon du känner 
på axeln om du ser denne på stan. Bland ungdomar är det idag populärt med ”puff-krig”, detta går 
ut på att puffa varandra på Facebook fram och tillbaka, så länge som de båda individerna orkar. Den 
som slutar puffa, eller glömmer en puff, förlorar puff-kriget.  
 
Gilla (Like:a): Ett sätt att ge positiv feedback på det som dina vänner på Facebook delar med sig av. 
Det kan vara en statusuppdatering, en aktivitet, en bild eller en konversation. Under varje aktivitet 
finns en ”like”-knapp. När du trycker där dyker ett meddelande om att du gillar detta på personen i 
frågas profilsida. (T.ex Lisa Larsson gillar din bild, Lisa Larsson gillar din status). Detta är en 
förhållandevis ny funktion på Facebook, men den har haft enorm genomslagskraft och är idag den 
vanligaste aktiviteten på Facebook. 18 
 
MSN: Kan påstås vara något av en föregångar till Facebook-chatten. En chattfunktion utvecklad av 
Microsoft som slog igenom i början av 2000-talet. Här kan du chatta, dela bilder och musik samt ha 
video och röstsamtal.  

                                                
18 http://www.Facebook.com/help/?search=What%20is%20the%20Like%20button%3F 2010-10-27 
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Facebook-addict: En person som är beroende av Facebook, och mår dåligt när denne inte aktivit får 
använda Facebook.  
 
Nätet: Förkortning för Internet  
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4. METOD OCH MATERIAL   
I detta kapitel redovisas den metod jag har använt mig av, samt syftet bakom mitt metodval. Här 
presenteras även min urvalsprocess och min slutliga urvalsgrupp.  
 
Metoden jag har valt att använda mig av är kvalitativa djupintervjuer. Detta val har gjort då jag vill 
få djupare förståelse för hur unga flickor använder Facebook, och varför dessa tendenser upprepar 
sig.  
 
Mitt mål är således inte att kartlägga unga flickors användande av Facebook, utan att se i vilket 
syfte de använder sig av det. Detta val har jag gjort då det jag undersöker inte hade visat sig i en 
kvantitativ intervjustudie med till exempel enkäter. Det jag söker efter i min studie är dels de unga 
flickornas beteende, men även sina attityder till användandet av Facebook, både sitt eget 
användande, och andra i deras omgivning. Därför har kvalitativa intervjuer varit till min fördel.  
 
En annan positiv aspekt av mitt val av metod är det faktum att vissa av svaren aldrig hade gått att få 
i en kvantitativ studie. Ett svar vid en djupintervju är inte bara inspelning av de ord som 
intervjupersonen säger, utan även ett avläsande av kroppsspråk och ansiktsuttryck när de ger svaren. 
Samtalsintervju-undersökningar ger också goda möjligheter att registrera svar som är oväntade. En 
av de stora poängerna är också möjligheten till uppföljningar. 19 Om någon av mina 
intervjupersoner kommer in på ett annat spår än det jag har planerat har detta inte varit till min 
nackdel, utan snarare ett sätt att få ut mycket mer av min intervju. Så länge jag har haft en tydlig 
intervjuguide med mina bestämda teman att falla tillbaka på finns ingen risk att intervjupersonen tar 
över intervjun. Det är fortfarande jag som intervjuare som styr samtalet, därför tillför ett sidospår 
hos intervjupersonen bara mer djup till intervjun.  
 
4.1 Material 
Intervjuernas utformning och utförande 
Jag började med att tala om mer allmänna saker så som sysselsättning och intressen, här mest för att 
det inte skulle kännas så pressat då jag startade inspelningsapparaten och började ställa frågor. På 
detta vis fick jag en avslappnad inledning, där intervjupersonen inte behövde känna sig pressad eller 
tvingad till att svara ”rätt”. Inför de kvalitativa intervjuerna hade jag i förhand bestämt några teman 
jag ville ta upp, och inom dessa teman utformat frågor som jag sedan placerat i en schematisk 
ordning. Jag har som ovan nämnt dock inte känt mig låst av detta frågeformulär under själva 
intervjuerna, utan avvikit från frågornas ordning och flikat in med följdfrågor och sidospår då detta  
tett sig naturligt.  
 
De kvalitativa intervjuerna har till formen alltså varit halvstrukturerade, vilket kännetecknas av  
att man i förväg utarbetar en intervjuguide men under intervjun har stor flexibilitet och lämnar  
utrymme för följdfrågor. Följdfrågornas funktion är dels att fungera som en kontroll på att vi  
förstår vad som sägs eller en kontroll på hur vi skall tolka det som sägs, samt att fungera som  
bekräftelse på att vi är intresserade av intervjupersonens uttalanden. De kan även användas för att  
utmana intervjupersonens uttalanden och locka till fler reflektioner samt styra samtalet i relevanta  
riktningar.20

    

 
Jag såg till att personen jag skulle intervjua innan var förbered på att ge mig ungefär 45 minuter av 
sin tid, så att intervjuerna kunde utföras i lugn och ro. Jag valde att utföra intervjuerna på olika 

                                                
19 Metodpraktikan s.283 
20  Ostbye m.fl. 2003, s. 103 och s.105 
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platser, beroende på vad som passade bäst för intervjupersonen. Jag intervjuade både i hemmet, på 
intervjupersonens skola, på ett café samt på ett bibliotek. Det viktigaste med platsen för intervjun 
var att den skulle vara relativt ostörd, dels för att skapa en trygg miljö för intervjupersonen att prata 
om personliga saker i, och även för att ljudupptagningen skulle bli så tydlig som möjligt. 
Intervjupersonen fick välja plats för att kunna prata på ett avslappnat sätt. Detta är en mycket viktig 
punkt med tanke på intervjupersonernas ålder.  
 
För att därutöver göra intervjusituationen så bekväm som möjligt utförde jag den mer som ett 
samtal än en intervju. Även om det var jag som styrde konversationen, så försökte jag till hög grad 
få intervjupersonen att inte känna sig utfrågad. Jag var tydlig innan intervjun startade att redogöra 
för att det inte finns något rätt eller fel svar på frågorna, och att jag ville att personen skulle tala så 
fritt som möjligt, och gärna ta tid att tänka på frågorna jag ställde. När jag fick svaren så var det 
viktigt för intervjun att jag var tyst, nickade, eller kanske sa ”jag förstår”, som en slags feedback på 
att det personen sa inte var på något vis konstigt eller fel. Oavsett om intervjuaren känner sympati 
eller antipati för den intervjuade och dennes åsikter och beteende så måste intervjuaren kunna känna 
empati, dvs. sätta sig in i den intervjuades föreställningsvärld. 21 
 
Frågorna jag ställde var av öppen karaktär, då jag ville att de skulle generera i så långa svar och 
reflektioner som möjligt. Efter ställd fråga bad jag alltid intervjupersonen att berätta. Detta är något 
som jag gjorde spontant i min första intervju, och sedan fortsatte med då jag såg hur det påverkade 
intervjupersonen positivt. Ett exempel på detta är då jag frågade ”Varför är Facebook bra?” och  
sedan la till ett ”berätta.” Vad som annars hade kunnat bli ett förhållandevis kort svar bredde ofta ut 
sig till långa utlägg om de olika delarna av Facebook och varför dessa var så tillfredsställande för 
intervjupersonen. Till min hjälp hade jag kapitlet om konsten att ställa andrafrågor, ur Kvale och 
Brinkmanns bok om den kvalitativa forskningsintervjun. Intervjuaren måste lära sig att lyssna till 
det som sägs och hur det sägs. Man skall ha en maximal öppenhet för det som framkommer.22 
 
Förutom denna öppenhet gick jag också bakåt i intervjuerna, för att få fram så mycket information 
som möjligt. Jag upprepade helt enkelt en fråga jag ställt tidigare, eller ett tema. Detta använde jag 
mig av då intervjupersonen till exempel fastnade eller inte hade så mycket att berätta, jag tog då upp 
något de tidigare bara nämnt och bad dem berätta lite mer om det. Vid det här tillfället släppte det 
oftast och personen började prata fritt. Ett exempel är ”du nämnde att alla inte använder Facebook 
på rätt sätt, vill du berätta lite mer om vad du menar med det?”. Ur sådana frågor kom alltid mer 
förklarande svar, vilket kommer att vara till hjälp i min analys.  
 
 
4.2 Urval  
I urvalsprocessen försökte jag att skapa ett så brett urval som möjligt. Detta var lättare med de lite 
äldre flickorna, då jag hade fler att välja på och det var lättare att intervjua dem då flera av dem var 
myndiga jag inte behövde föräldrars tillstånd. Denna del av urvalsprocessen gick förhållandevis 
snabbt, jag frågade bland vänner om deras yngre syskon kunde tänka sig att ställa upp, och det var i 
uteslutande alla fall något som de gjorde. Jag fick då nummer av mina vänner, och ringde upp dessa 
personer och förklarade mer ingående vad studien handlade om. Sedan bestämde vi plats och tid, 
och eftersom alla bodde i samma stad kunde jag göra intervjuerna redan dagen därpå.  
 
De yngre flickorna var däremot väldigt svåra att få tag på, i min närmaste umgängeskrets finns inte 
många med så unga syskon, något som gjorde sökandet efter denna åldersgrupp mycket krångligare. 
När jag väl fick tag på någon och hade bestämt plats och tid för intervju så var det flera som ställde 
                                                
21  Kvalitativa Intervjuer Trost, Jan s.36 
22 Den kvalitativa forskningsintervjun Kvale & Brinkmann s.154 
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in i sista sekund, med argument som ”mitt tåg går snart” eller bara att de helt enkelt inte hade någon 
lust längre. Det är inte möjligt för mig att förvänta mig att de här unga flickorna skall dela samma 
föreställning som jag om hur viktigt detta projekt och dessa intervjuer är. Om de ändrar sig plötsligt 
är det bara att släppa det direkt. I två av fallen var det flickornas föräldrar som ringde och berättade 
att intervjuerna måste ställas in, och då kan jag självklart fundera på om det var flickorna själva som 
inte ville ställa upp, eller om det mer handlade om att föräldrarna ändrat åsikt.  
 
Detta måste jag som intervjuare respektera, och det enda jag kunde göra i denna situation var att leta 
vidare. Således blev processen att hitta intervjupersonen betydligt mer krävande än planerat, och 
därav mitt förändrade material. Jag kommer nu att använda mig av sex intervjuer istället för åtta 
stycken som jag först hade planerat. Dessa sex intervjuer innehåller dock väldigt starkt material, då 
många intressanta mönster visade sig bland flickornas beteende, och de gärna pratade och gav sin 
syn på saker och ting. På dessa grunder anser jag att mitt nedskärande från åtta till sex intervjuer är 
acceptabelt.  
 
 
4.3  Korpus 
Mina två urvalsgrupper består av tre yngre flickor i åldern 13-15 år, samt tre äldre flickor i åldern 
17-19 år. Anledningen till denna gruppindelning är att min undersöknings syfte är att jämföra 
skillnader mellan dessa två åldersgrupper i användande och attityder kring Facebook.   
 
 
4.4 Anonymitet 
Jag har låtit mina intervjupersoner vara anonyma genom att använda mig av fingerade namn samt  
censurera all identifierande information som framkommit genom intervjuerna. Detta informerade  
jag intervjupersonerna om vid intervjutillfället, innan själva intervjun tog vid. Jag tog även upp 
intervjupersonernas roll i och syftet med min forskning. Anledning till de fingerade namnen är  
att skapa karaktär åt intervjupersonerna samt att fungera som en igenkänningsfaktor.  
 
 
4.5 Analysmodell 
I genomgången av intervjuerna har jag sorterat materialet efter fyra huvudsakliga teman. För var 
och ett av dessa teman fyra teman kommer jag att ställa äldre och yngre flickors svar mot varandra.  
Jag kommer sedan att som avslutning sammanfatta dessa skillnader.   
 
Tema 1: Om det egna Facebook-användandet 
 
Tema 2: Om sättet jag uppfattas på Facebook 
 
Tema 3: Om hemlighetsfullhet 
 
Tema 4: Om baksidor med Facebook 
 
Med temat ”Om det egna Facebook-användandet” kommer jag att sammanställa hur de olika 
åldersgrupperna använder Facebook, och jämföra skillnader för att sedan göra en analys av detta.  
 
Med temat ”Om sättet jag uppfattas på Facebook” kommer jag att sammanställa hur de olika 
åldersgrupperna tror att andra personer ser dem genom Facebook.  
 
Med temat ”Om hemlighetsfullhet” kommer jag att sammanställa hur pass offentliga de olika 
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åldersgrupperna anser att de är på Facebook. Hur mycket de delar med sig av, och anledningar till 
bakom dessa val.  
 
Med temat ”Om baksidor med Facebook” kommer jag att sammanställa de olika åldersgruppernas 
syn på negativa konsekvenser av sitt egna, och även andra personer i deras omgivnings användande 
av Facebook.  
 
 
4.4 Validitet och reliabilitet  
Begreppen validitet och reliabilitet inom vetenskaplig forskning är begrepp för en undersöknings 
giltighet och trovärdighet. Validitet beskrivs i boken metodpraktikan som det kanske svåraste och 
samtidigt mest centrala problemet för den empiriska samhällsvetenskapen. 23 
 
Problemet är ett översättningsproblem, det handlar om överensstämmelsen mellan det teoretiska 
och det empiriska. I andra, enklare, ord: att vi mäter vad vi har haft för avsikt att mäta. Reliabilitet 
handlar istället om analysen, och om analystekniken man som forskare använder sig av håller 
måttet. Bristande reliabilitet orsakas främst av slarvfel när datainsamlingen har gjorts och när den 
efterföljande databearbetningen utförs. Låg reliabilitet medför alltså låg validitet, eftersom om vi 
använt oss av en otillförlitlig mät-metod, kan vi inte heller lita på det resultat vi får av mätningen.  
 
Det är viktigt att i både kvantitativa och kvalitativa studier förhålla sig till både validitets- och 
reliabilitetsbegreppet. För att uppnå hög validitet och reliabilitet vid en kvantitativ undersökning bör 
man tänka på att använda rätt sak för vid rätt tillfälle. Till exempel, din tunnelbaneremsa gäller i 
tunnelbanan, men du kan inte sedan hoppa in i en taxi och använda samma remsa som giltigt 
betalningsmedel där. Att det är giltigt i en situation betyder inte att det är giltigt i en annan liknande 
situation. På samma sätt handlar validitet inom forskning om att kunna ange i vilken situation och 
för vilken grupp resultaten gäller. 
 
Validitet och reliabilitet i kvalitativa studier handlar om att man måste samla in och behandla data 
på ett systematiskt sätt. I den slutliga redogörelsen beskriver man också förutsättningarna inför 
projektet och hur resultaten har tagit form under processen.  
 
För att undvika bristande validitet och reliabilitet i min undersökning har jag i första hand sett till att 
samtalsintervjuerna har utförts på rätt sätt. Eftersom jag mäter beteenden hos sex olika individer är 
det viktigt att frågorna jag ställde till dessa personer var de samma. En annan viktig faktor var 
platsen där dessa intervjuer utfördes. Det var viktigt att det var en lugn och trygg plats för mina 
intervjupersoner, så att deras svar inte påverkades av omgivningen.  
 
Innan intervjumomentet utförde jag två provintervjuer där jag testintervjuade två utomstående 
aktörer. Som ett resultat av detta ändrade jag några frågor som visade sig vara irrelevanta, skrev om 
vissa frågor och la även till några frågor som jag märkte var bra följdfrågor för att få mer 
omfattande svar från intervjupersonen. 
 
Detta är några av de viktiga punkterna som jag fick tänka på i strävan efter hög validitet och 
reliabilitet. 
 
4.5 Metodkritik 
Den kvalitativa forskningsintervjun får ofta kritik då den ger en möjlighet för forskaren att själv 

                                                
23 Metodpraktikan s. 63 
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styra utgången för forskningen. Dels genom att under själva intervjun ställa allt för ledande frågor, 
men också för att det enbart är denne som kommer att analysera vad som sägs under intervjun och 
att detta då inte blir en objektiv analys. 24 Forskaren väljer även själv sina citat som han eller hon 
sedan väljer att analysera, och det blir även forskaren själv som kan tolka och dra slutsatser utifrån 
dessa citat. Den kvalitativa forskningsintervjun kräver följaktligen att forskaren inte själv lyfter 
fram de citat som pekar i en förutbestämd riktning och som kan gynna en viss slutsats. 25 
 
Under mitt arbete med de kvalitativa intervjuer jag har genomfört har jag haft detta i åtanke, och 
undvikit dessa problem genom god planering och en väl strukturerad intervjuguide. Detta för att 
inte något grundläggande tema skall falla bort, då intervjupersonen börjar berätta om nya 
intressanta teman. Jag har låtit dessa samtal fortgå så länge det har behövts, och sedan gått tillbaka 
till det tema med de frågor jag från början hade för avsikt att få svar på.  
 
Den kvalitativa forskningsmetodens resultat har också fått kritik då det anses vara problematiskt att 
kunna generalisera och dra större slutsatser av dem. 26  
 
Som jag redogjorde för ovan är inte min avsikt att kartlägga unga flickors användande av Facebook, 
utan att se mönster i attityder och beteende hos de sex flickor som jag intervjuade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
24 Gillham, Bill Forskningsintervjun – Tekniker och genomförande s.22 
25 Ibid s.215 
26 Gillham, Bill Forskningsintervjun – Tekniker och genomförande s.182 
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5. RESULTAT 
Detta kapitel inleds med en kort presentation av de sex intervjupersonerna. Därefter redovisas det  
resultat som jag har kommit fram till genom intervjuerna, där intervjupersonerna urskiljs genom 
sina fingerade namn. Resultatet är uppdelat efter analysmodellen som tidigare presenterades i 
metodkapitlet.  
 
 
5.1 Presentation av intervjupersonerna 
För att göra det lättare för läsaren att följa med i texten i resultat och analysdelen har jag gett de 
yngre intervjupersonerna namn som börjar på bokstaven Y (yngre) och de äldre namn på bokstaven 
Ä (äldre).  
 
Intervjuperson 1 – ”Ylva”  
Ylva är 15 år gammal och går första året i gymnasiet. På fritiden brukar hon träna, umgås med 
vänner och familj. Hon använder Facebook flera gånger varje timme, då hon äger en mobiltelefon 
med fri tillgång till internet. Hon är mycket positivt inställd till Facebook.  
 
Intervjuperson 2 – ”Yrsa”  
Yrsa är 13 år gammal och går i sjunde klass på en skola utanför staden. Hon använder Facebook för 
att prata med vänner, men främst för att spela spelet Farmville. Hon loggar ett par gånger per dag.  
Hon är dels positivt inställd till Facebook, men förstår även att det finns konsekvenser med 
användandet. 
 
Intervjuperson 3 – ”Yvonne” 
Yvonne är 13 år och går i sjunde klass på en stor skola centralt belagt i staden. Förutom att umgås 
med vänner gillar hon att rida och spenderar mycket tid i stallet. Hon använder Facebook dagligen, 
men aldrig mer än en timme varje dag. Hon är kluven i sin inställning till Facebook, då hon har 
vittnat nätmobbning och andra otrevligheter.  
 
Intervjuperson 4 – ”Älva”  
Älva är 17 år gammal och går tredje året i gymnasiet. När hon inte är i skolan gillar hon att umgås 
med sina vänner och läsa bloggar. Hon använder Facebook flera timmar om dagen, både hemma 
och i skolan. Hon förklarar själv att hon loggar in så fort hon får tillgång till en dator. Hon är 
mycket positiv till sitt egna användande av Facebook, men ser mycket negativt med andra i hennes 
omgivnings användade. 
 
Intervjuperson 5 – ”Ärna”  
Ärna är 18 år gammal och går tredje året i gymnasiet. Hennes största intresse är fotboll, hon har 
träning varje morgon och två kvällar i veckan. Hon loggar in på Facebook dagligen, så fort hon 
kommer hem från skolan eller träningen. Hon är mycket positivt inställd till användningen av 
Facebook, men litar inte på Facebook som företag.  
 
 
Intervjuperson 6 – ”Ängla”  
Ängla är 19 år och gick ut gymnasiet i år. Hon jobbar nu som telefonförsäljare. När hon inte jobbar 
umgås hon med pojkvännen. Ängla använder Facebook flera gånger om dagen, och spelar mycket 
Farmville. Hon är väldigt negativt inställd till Facebook, även fast hon använder det flitigt. Hennes  
pojkvän anser hon är beroende av Facebook, och hon gillar inte detta.  
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5.2 Resultat  
Här skall jag redogöra för de olika resultaten som jag genom min undersökning har fått fram. Jag 
har delat in resultaten i fyra olika huvudkategorier, där jag redogör för de centrala teman inom varje 
huvudkategori genom underrubriker. Jag kommer sedan att göra en jämförelse mellan de två olika 
åldersgrupperna och jag börjar att gå igenom resultaten för den äldre gruppen för att sedan gå 
igenom resultaten för den yngre åldersgruppen. Jag kommer sedan att avsluta med en 
sammanfattning av de stora skillnaderna mellan de två grupperna.  
 
 
5.3 Om det egna Facebook-användandet 
I den äldre gruppen ser Facebook-användandet väldigt lika ut mellan de olika intervjupersonerna, 
alla berättar om hur processen ser ut, och alla reflekterar på liknande sätt över hur mycket de 
använder Facebook.  
 
Hur mycket tid som går till Facebook: 
 
De äldre: 
Ärna: ”Det första jag brukar göra är att kolla liksom vad alla skriver, eller liksom flödet, dom nya 
statusuppdateringarna som är på första sidan. Sen så brukar jag väl typ svara på mail och sånt, om man har 
det. Men alltså jag är ju inte såhär, eller liksom...jag har en I-phone och då blir det så att man går in på 
Facebook bara för att kolla liksom, men jag brukar inte göra så himla jättemycket liksom. Jag uppdaterar inte 
jättejätteofta..men ändå ganska ofta.”  
 
Faktumet att de inte anser att de använder Facebook så väldigt mycket, även fast deras uttalanden 
talar för motsatsen, återkommer i samtliga intervjuer med de äldre flickorna.  
 
Ängla: ”Jag loggar in..eller min dator hemma är väldigt konstig så jag är alltid inloggad, även fast jag loggar 
in på något annat ställe så är jag alltid inloggad hemma, så när jag kommer hem så är jag alltid inloggad. Då 
klickar man på startsidan och kollar vad som har hänt, är det något roligt så kommenterar man och ja. Lite så. 
Jag är liksom alltid inloggad, men kollar ju inte hela tiden. Fast ändå vill man ju hålla koll så jag tittar lite 
hela tiden.” 
 
Älva säger även hon att: ”När jag loggar in så kollar jag först händelserna och så, ifall någon har taggat 
mig på nåt foto eller så, sen kollar jag ju alla statusar, jag kan kolla tio timmar bakåt liksom, och bara 
granska verkligen.” 
 
De yngre:  
Bland de intervjuade i den yngre åldersgruppen är användandet inte lika frekvent, två av tre flickor 
säger att de bara använder Facebook ungefär en timme om dagen.  
 
Yvonne: 
”Jag loggar typ bara in en gång om dagen..det händer inte så mycket liksom, eller alltså det är inge roligt att 
titta fler gånger, för då har det liksom inte hunnit hända nåt.” 
 
Även Ylva säger samma sak: 
”Typ 2 gånger om dagen, men aldrig länge..jag får inte heller sitta länge. Alltså för vi har familjedator..så det 
är som kö ibland..men om jag fick sitta längre […] nej jag tror inte att jag skulle göra det ändå.  
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En av flickorna ser det dock annorlunda ut för, hon är mer aktiv än de andra: 
Yrsa: Facebook är jag ju inne på typ hela tiden..men jag gillar liksom inte att sitta framför datorn så mycket, 
eller alltså jag hatar det typ..men jag kollar ju Facebook på mobilen typ hela tiden, i skolan och så. 
Annars..jag vet inte, jag brukar inte sitta så mycket vid datorn. Kanske skickar ett mail eller sånt nångång.   
 
Om vänner på Facebook  
Antalet vänner är väldigt lika mellan de flickorna i den äldre gruppen, och antalen är stora. Dock 
blir antalet vänner högre ju äldre flickorna är. Det varierar mellan 300 till upp till hela 600 vänner, 
som Ärna berättar att hon har: 
 
”Nej alltså jag har börjat med att inte acceptera såna som jag inte känner. Men i början när man  
precis var ny då blev det ju att man accepterade alla. Och jag orkar ju inte ta bort alla som jag inte  
känner nu. Det finns en del som man inte har en aning om vilka det är, och en del som man har koll  
på, men som man egentligen inte känner. Men då har jag börjat med det att jag tycker att det är så  
töntigt att man bara är vänner på Facebook, så om någon från skolan lägger till en, då skall man  
alltid kunna säga hej till dem sen i skolan. Det är som en regel liksom.” 
 
Att inte känna alla de vänner man har på Facebook är återkommande bland alla de intervjuade.  
 
Ängla: ”Åh herregud..det kan väl vara typ 300, varav 100 som jag absolut inte känner överhuvudtaget. Som 
jag bara är vän med för att jag skall kunna spela.. (skratt) farmville.”  
 
Även Älva berättar att hon har över 500 vänner på Facebook: 
 
Är du vän med någon som du inte har träffat?  
Hm...ja en faktiskt! Från typ USA eller nåt..nån jävel som la till mig..det var tydligen någon känd  
bloggare som skall vara jättestor där och blablabla jag vet inte..varför inte tänkte jag. Kanske ska man vara 
mer försiktig men äsch..palla.  
 
De yngre: 
De yngre flickorna har inte lika många vänner som de äldre, vilket faller sig ganska naturligt då de 
inte har lärt känna lika många människor än, och de heller inte varit medlemmar på Facebook någon 
längre tid. Snittet ligger här på ungefär 200 vänner.  
 
5.4 Om hemlighetsfullhet 
När jag frågar flickorna om hur mycket de visar upp av dem själva på Facebook får jag mycket 
skilda svar, men något som är återkommande är det faktum att de inte vill att sina föräldrar skall se 
sin profilsida. Två av de äldre flickorna, och en av de yngre liknar det vid att sina förälder skulle gå 
in och rota bland deras privata saker i deras rum.  
 
Om föräldrar och Facebook 
 
De äldre:  
Ärna: ”Alltså..grejen är den att jag kan tycka det är lite jobbigt om, eller alltså jag är ju inte vän med någon 
av mina föräldrar på Facebook, men jag skulle ju inte vilja, eller så därför, alltså det finns ju en del bilder där 
man till exempel dricker sånt man inte skall dricka när man är under 18, och då..sånt vill jag ju inte riktigt 
visa för dom.”  
 
Älva: ”Alltså ifall jag typ, eller om en kompisar lägger upp en bild där jag står med värsta ölglas och dricker 
och typ ”wooaw” såhär, då brukar jag oftast ta bort taggen ifall det är nåt såntdära..nåt överdrivet. Jag vill 
inte att typ min mamma skall kunna se, jag är vän med min mamma på Facebook, att hon skall se mig värsta 
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drägg på värsta röjfesten typ. Men så hemlig är jag nog inte..jag är ju inte rädd eller vad man skall säga, men 
jag är ändå ganska neutral liksom. Det som kommer upp kommer upp men om jag inte tycker om det tar jag 
bort taggen.”  
 
 
Jag frågar Ängla vilka hon inte vill vara vän med på Facebook: 
”Liksom så hära familj, typ kusiner, sysslingar och farbröder och sånt. Det vill jag inte, dom  
ignorerar jag oftast om de skickar vänförfrågningar..” 
 
 
Om vad jag delar med mig av på Facebook  
Ärna och de andra flickorna i den äldre åldersgruppen berättar att de gärna delar med sig av sin 
vardag på Facebook, men ingen av de gillar när man överdriver. Ärna sammanfattar detta på ett 
målande sätt: 
 
”Typ ifall jag typ varit jättenervös inför ett prov, då kan jag skriva typ så här ”yey, klarade provet”  
eller nåt såntdär. Eller typ..hm vad kan man ta mer..amen typ så här alldagliga saker, det är inte så  
att jag skriver varannan sekund ba ”nu dricker jag kaffe” och sen 5 minuter senare ”åh jag tog en  
bulle till det”, alltså så gör jag ju inte. Man vill ju att folk ska bry sig liksom, inte tycka att man är dum i 
huvudet.” 
 
 
5.5 Om sättet jag uppfattas på Facebook  
Det är svårt att svara på frågan om hur flickorna tror att de uppfattas av andra på Facebook. Det 
krävs betänketid, ingen av flickorna har reflekterat över detta tidigare. De flesta tror att de uppfattas 
på ett positivt sätt. Gemensamt för dem alla är också att de inte vill se dumma ut, och att de därför 
tänker på vad de skriver och visar upp på Facebook. Vissa mer än andra, men tankegången finns där 
hos alla. Även här är det dock mer genomlysande hos de äldre flickorna.  
 
De äldre: 
Ängla:  
”Hm..nej för jag är ganska så här, när jag skriver uppdateringar så är det väldigt så här mycket  
stora bokstäver och jamen du vet..utropstecken och sånt. Men sån är jag ju liksom i vanliga livet  
också. Så det är inga stora skillnader. Eller liksom, själv tycker jag att det speglar den jag är i  
verkligheten också, men man vet ju aldrig hur andra ser på det.”  
 
Ärna: 
”Alltså jag är ganska reserverad privat, också. Ganska tillbakadragen, liksom inte den som ba ”hej”,  
kommer och är bästis med alla. Utan ja, min profilbild är en bild på mig och min pojkvän, det visar  
väl ganska mycket hur jag är som person. Sen så har jag väl, ja inte så mycket mer specifikt liksom  
inriktat..det är väl det som visar mest vem jag är, och det är väl ändå ganska mycket..liksom jag  
och min pojkvän, det är väl så det är.”  
 
Älva är dock väldigt medveten om hur hon vill att hon skall uppfattas:  
”På Facebook tror jag att jag försöker vara lite mer seriös..för alltså i verkligheten är jag väldigt  
skämtsam som person, jag kan liksom stå där och vara ful, men jag är mer seriös på Facebook. Typ  
om jag säger till en kompis ”jag är bajsnödig”, så är det ju inte som att jag skriver det på  
Facebook. Man är nog lite mer seriös på Facebook, för där ser ju folk allting, så det är inte så att jag  
vill att folk skall få en uppfattning av mig som att jag är helt blåst i huvudet typ..det är inte så kul.” 
 
De yngre flickorna har svårare att förstå innebörden av frågan, då de aldrig tidigare reflekterat över 
detta. Alla tre flickorna säger dock att de tror att de uppfattas som snälla.  
 



  21 

5.6 Om baksidor med Facebook-användandet 
Alla flickorna är medvetna om att det kan finnas baksidor med Facebook, dock är medvetenheten 
betydligt större bland de äldre flickorna. De berättar att de har pratat om det i skolan och att de kan 
se många dåliga saker med användandet. De yngre flickorna har sett saker som nätmobbning, men 
aldrig råkat ut för det själva.  
 
De äldre: 
 
Ärna: 
”Alltså ja..det tror jag väl kanske att det finns men det gör det väl med allt på internet egentligen.  
Men jag har aldrig varit med om så mycket negativt, men jag tror att det finns ju säkert massa  
sånna hära fejkpersoner som liksom...eh..försöker..amen du vet få kontakt med tjejer och sånt på ett  
inte så bra, eller liksom på ett dåligt sätt.”  
 
Älva: 
”Det är väl det här att man får reda på allting på Facebook, visst man ger ju ut sig själv, det är ändå en sida 
för att ge ut sig själv, men det är även något negativt med det för till exempel, du och din kille har gjort slut, 
då vet ju jag det så (knäpper med fingrarna) fort. Och då säger jag det vidare till någon och den säger det till 
andra och så vidare och så vidare..och det är väl det som är det negativa, att man får reda på allt så himla 
himla fort. Det säger väldigt mycket om ens liv för om man har blivit taggad på foton, det kan vara allt från 
när man har kollat på film till att man varit på fest liksom..och det säger ju mycket om en person som den är, 
och det kan vara väldigt negativt, för då kan ju personer få en väldigt vrickad syn om vem man är. Och det 
vill man ju inte, man vill ju vara bra liksom, ganska neutral om du förstår vad jag menar.”  
 
Flera av flickorna kan först inte komma på något direkt negativt med Facebook, men efter några 
minuters samtal och eget reflekterande kommer många nya tankar fram: 
 
Ärna: 
”Det måste vara det att man hänger ut sig så mycket, eller att man blir uthängd. För det är så, om det en gång 
har varit med på Facebook, om någon lägger ut en bild på dig, så äger Facebook den, de kan göra vad fan de 
vill med den, och det tycker jag inte om nånstans. Alltså..det är väldigt mycket som är negativt när jag tänker 
efter, men ändå håller man på med det. Men den stora punkten är väl allt det här att alla får reda på så mycket 
om ens privatliv..fast det är ju i och för sig jag själv som lägger ut det. Åh jag vet inte..det är ganska sjukt.” 
 
De yngre:  
Ylva: 
”Vet faktiskt inte..men..nätmobbning och sånt har ju hänt. Men det är inte jättevanligt..nej men det var några 
som på vår skola som la upp på Facebook om vår lärare som var dålig och så hade läraren sett det och 
sånadär saker. Det är inte jätteroligt. Alltså ja, mm..annars vet jag inte. Det var några som hade skrivit så här 
taskiga grejer om en lärare, typ jag vet inte vad de skrev, men hon hade iallafall sett det, och blivit ledsen. 
Och hon hade anmält dom som skrivit det. Men vet inte riktigt hur det var..dom hade gjort en Facebook-
grupp..alla som hatar xx. Alltså med hennes namn. Och hon hade blivit medlem på den sidan och sett allt de 
skrev.”  
 
När Ylva berättar detta framgår det att hon inte tycker att det är okej, men hon verkar inte tycka att 
det var särskilt hemskt heller.  
 
Det faktum att negativa saker kan hända när man använder Facebook är något som alla flickor kan 
ta till sig efter att vi pratat ett tag. I takt med att jag ställer fler öppna frågor så kommer fler och 
längre intressanta svar fram. Jag frågar vad som skulle hända om de inte hade tillgång till sitt 
Facebook-konto på en vecka. Svaren är väldigt olika, men några liknande teman återfinns bland alla 
flickornas svar.  
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Om vi säger att du inte skulle ha tillgång till ditt Facebook-konto på en vecka, vad skulle du  
göra då? Skulle det förändra din vardag något?  
 
”Jag tror jag skulle lägga ner mycket mycket mer tid på skola till exempel, alltså det blir ju lätt så  
att , ja men till exempel, om du kollar på en film och du tycker att den är bra, då slutar du ju inte  
kolla. Samma är det med Facebook, man kan ju sitta där i två-tre timmar utan att man egentligen  
gör nånting. Dom två timmarna kanske man skulle lagt ner på läxor och sånt annars, och det är ju  
väldigt dåligt att det är så.” 
 
Ängla ser inget problem med sin egna användning: 
Ingenting för det har varit så för mig flera gånger när jag har varit ute och rest och så, så då, jag känner ingen 
större abstinens, det gör jag inte, det är väl bara skoj att gå in och kolla. Visst det är jobbigt att hänga med i 
vad som har hänt med vännerna, för då måste man liksom in och kolla och gå bakåt och så, men jag tycker 
inte att det är något jobbigt direkt att vara ifrån. 
 
, men hon är desto mer oroad över sin pojkvän: 
Min pojkvän däremot, han höll på att dö när vi var i Spanien en vecka, och han hade glömt sin mobilladdare 
hemma, och ingen hade en sån med sig, så då kunde han inte gå in på Facebook i mobilen och vi hade inget 
internet i lägenheten, och vi gick runt och letade efter internetcafé, för han skulle ju kolla aftonbladet och 
sånt där. Jag ba ”Ja..säkert”. Eller hur, det var ju Facebook han skulle in på. Och sen så fort vi landade i 
Sverige så slog han på telefonen och skrev så här ”nu är vi i Sverige igen”. Så ja, han blir nog ganska skadad 
av det. Vi får se, vi skall ju till japan nu i mars, får se hur det går. För det är ju inte säkert att de har internet 
där. Alla hans kompisar kallar ju honom för Facebook-addict. Och det är han verkligen..han behöver 
avvänjning. Hur beroende som helst. Han är den som verkligen syns på Facebook.  
 
 
 
5.7  Skillnader mellan yngre och äldre 
Mycket händer i åldrarna 13-17 år, och detta märks tydligt i mina intervjuer. Jag skall nu 
sammanfatta resultatet och de största skillnaderna mellan de yngre och de äldre flickorna.  
 
Tema 1: Om det egna Facebook-användandet 
De äldre flickorna använder Facebook flera timmar om dagen, upp till varannan minut för de flickor 
som äger en mobiltelefon med internetuppkoppling. Två av tre av de yngre flickorna använder 
Facebook ungefär en timme om dagen, och då under ett tillfälle.  
 
Tema 2: Om sättet jag uppfattas på Facebook 
De äldre flickorna är måna om att de ska uppfattas som seriösa på Facebook, och är väldigt 
uppmärksamma om vilken bild de visar upp av sig själva. De yngre flickorna vill verka snälla, men 
de har inte tänkt på detta på samma sätt som de äldre. De tycker att de är samma personer i 
verkligheten som på Facebook.  
 
Tema 3: Om hemlighetsfullhet 
Här är den äldre åldersgruppen mycket medvetna om att sina föräldrar kan se vad de gör på 
Facebook, och undviker detta genom att inte acceptera vänförfrågningar av familj och släkt, och att 
ha profilsidor som bara sina vänner kan se. De yngre flickorna bryr sig inte om detta på samma sätt, 
ingen av de intervjuade vet ens om att man kan skräddarsy sin profil på Facebook och bestämma 
precis vem som kan se vad.  
 
Tema 4: Om baksidor med Facebook 
I de båda åldersgrupperna är det svårt att direkt komma på baksidor med sitt Facebook-användande, 
men som tidigare nämnt hittar alla flickorna baksidor efter en stunds betänketid. Dock är det mer 
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framträdande hos de äldre flickorna, de baksidor de huvudsakligen är medvetna om är: Att bli 
uthängd, att inte ha något privatliv, att bli lurad av ”fejk-personer” och då fara illa samt att bli 
beroende av Facebook, en så kallad ”Facebook-addict”. De yngre flickorna ser inte allt detta, utan 
talar om Facebook-mobbning, som de har stött på flera gånger.  
 
Säkerhet 
Det finns en stor poäng med att ha en åldersgräns på Facebook. Flickor under 15 år är inte 
medvetna om riskerna och baksidorna med Facebook på alls samma sätt som de lite äldre flickorna. 
De äldre flickorna är väl medvetna om att som ung tjej kan råka illa ut, på många olika sätt medan 
de yngre flickorna har en väldigt blasé inställning till detta. ”Vad spelar det för roll”?, fick jag till 
svar i en av intervjuerna när jag undrade om de hade en öppen eller stängd Facebook-sida. De två 
andra yngre flickorna visste inte ens om att det var möjligt att välja om man ville ha en öppen sida 
där alla kan se dina aktiviteter, eller en stängd där endast ditt namn och bild syns om du inte är vän 
med personen.  
 
En annan aspekt av detta är att två av de tre yngre flickor jag intervjuade inte visar upp så mycket 
på Facebook. De har knappt några bilder, de skriver inte så mycket i loggen, detta mycket på grund 
av att de inte förstår tjusningen med det på samma sätt som de äldre flickorna. De har inte kommit 
lika långt i socialiseringsprocessen, och har därför inte samma behov av exponeringen. 
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6. ANALYS 
 
6.1 Cooley 
Från starten av detta uppsatsarbete, vid intervjuerna, vid transkriberingen och genom 
textproduktionen har jag haft Cooleys teori om spegeljaget i tankarna. Jag har hittat tydliga 
kopplingar mellan Cooley's spegeljag och flickornas uppfattning av dem själva genom Facebook.  
 
Något jag har valt att fokusera på i denna del av analysen är den stora medvetenhet som återfinns 
hos alla de äldre flickorna om hur pass viktig andras uppfattning av dem är. De ser sig själva genom 
andras ögon genom att titta på sina egna profiler, sina bilder, det de skriver och tänker sig in i rollen 
av en specifik Facebook-vän. Detta återkommer i flera av mina intervjuer, ”Vad tycker Kalle om 
den här bilden”, eller mer oroat ”vad skulle min mamma tänka om hon såg den här bilden?”. Denna 
medvetenhet är tydligare ju äldre flickorna är, och det visar sig att de allra yngsta inte alls kan sätta 
sig in i denna situation. Mer om potentiella anledningar till detta nedan.  
 
Om jag nu placerar in flickornas självuppfattning i spegeljagets tre dimensioner, ser jag tydliga 
skillnader mellan de yngre och de äldre flickorna. Jag skall nu redogöra för hur deras 
Facebookanvändande kan grupperas in i dessa dimensioner.  
 
De äldre flickorna   
 
Dimension ett, den bild vi föreställer oss att andra har av oss: De tre äldre flickornas mest 
gemensamma drag är att de tror att andra personer tycker att de är roliga och positiva.  
 
Dimension två, ett omdöme om denna bild: Två av tre tror att andra kan tycka att de är roliga, 
men också lite konstiga, eller ”utflippade”, eftersom de visar upp knäppa bilder och använder 
konstiga internskämt när de skriver öppet på sina vänners logg och kommenterar på bilder. Det här 
är de väldigt medvetna om.   
 
Dimension tre, känslan från denna bild som andra har av oss: Även fast de vet att de kan ses 
som ”utflippade” på Facebook så vill de helst uppfattas som seriösa. Älva säger att hon ”hoppas att 
folk fattar att jag är smart egentligen, eller liksom, att jag bara låtsas för att vara rolig typ. De vet att 
jag kan vara seriös också”. Detta återkommer hos alla de äldre flickorna. 
 
De äldre flickorna har en tydlig bild av hur de uppfattas av andra på Facebook, eller i alla fall hur de 
tror att de uppfattas av andra. De har också en utvecklad känsla från denna bild som de tror att andra 
har av dem. Och de vet precis hur de vill uppfattas. Ärna sätter ord på detta väldigt precist: ”Alltså, 
jag kan ju liksom titta på min profil i andras ögon, eller liksom gå igenom bilder och tänka mig in i 
rollen som en viss person. Det gör jag typ alltid när jag har fått en ny facebookvän.”  
 
 
Den yngre flickorna 
 
Dimension ett: De yngre flickornas mest gemensamma drag är att de tror att andra personer tycker 
att de verkar snälla. 
 
Dimension två: Denna dimension skiljer sig inte från den första dimensionen, jag har inte kunnat 
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utskilja några specifika drag vid analysen av mina intervjuer.  
 
Dimension tre: De yngre flickorna hoppas att alla tycker att de verkar snälla, men tror heller inget 
annat. En av de tre flickorna säger att hon inte tror att folk tycker någonting alls om henne, eftersom 
hon knappt visar upp något. Hon berättar det så här ”Jag har kanske två bilder, en på min häst och 
en på mig själv som är ett skolfoto..jag tror inte att folk bryr sig om mig så mycket, eller inte så, 
men jag bryr mig ju inte så mycket om andra heller..”.  
 
De yngre flickornas självuppfattning är mycket svårare att placera in i dessa dimensioner, detta kan 
bero på det som redan har nämnts, att de har kommit en kortare bit i sin socialiseringsprocess, och 
därför inte projicerar andras bild av dem själva på samma allvar som de äldre flickorna. En tanke 
här är att de yngre flickorna med stor sannolikhet fortfarande projicerar sina föräldrar eller äldre 
syskons bild av dem själva. Att de använder Facebook så tidigt kan säkert bidra till en snabbare 
socialiseringsprocess än ett liv utan Facebook, detta påstår jag då jag ser så grova skillnader mellan 
de yngre och de äldre flickorna, även då det bara skiljer två till tre år mellan dem.  
 
De yngre flickorna säger att de inte ens bryr sig om vad andra gör eller om att titta på deras bilder, 
medan några av de äldre flickorna är smått besatta av att ”ha koll” på andra. De berättar om ett 
beroende av Facebook, och talar om denna nätverkscommunity som ”en del av vardagen”. Detta är 
säkerligen något som kan komma att utvecklas med åldern hos de yngre flickorna.  
 
 
6.2 Elza Dunkels 
I Elza Dunkels bok ”Vad gör unga på nätet?” berättar hon i den avslutande delen om en av hennes 
intervjupersoner, Oliver som är 13 år.  
 
”Oliver är en kille som saknar bästisar, han har kompisar men inget nära kompisgäng. Så när han 
återvänder från en lång familjesemester mitt i sommaren vet han inte riktigt hur han skall få 
kontakt med sina klasskompisar. Han vågar inte ringa någon eftersom han inte vet hur de kommer 
att reagera; det kanske inte är någon som har märkt att han har varit bortrest? Istället loggar han 
in på MSN och byter ut sitt visningsnamn mot 'Kom just hem från 3 veckor i Göteborg'. Det tar 
ungefär 20 minuter och sedan är Oliver ute på fotbollsplanen med några kompisar. Det som hände 
var att en kompis såg hans meddelande på sin skärm och frågade om han skulle följa med ut och 
spela fotboll.”27 
 
Detta är ett sätt att marknadsföra sig själv, på ett väldigt enkelt och diskret sätt. Det är inte riktat 
direkt till en specifik person, utan denna information om att han är hemma kan tolkas dels som att 
han bara vill berätta att han är hemma, och dels att han vill umgås med sina kompisar. Nu var 
mediet i detta fall MSN, men Facebook fungerar precis på samma sätt. Du annonserar en status, hur 
du känner dig eller vad du sysslar med för stunden, och sedan är det upp till dina Facebook-aktiva 
vänner att agera.  
 
Det här är på många sätt positivt för både sändare av statusuppdateringen, och mottagaren. 
Sändaren behöver inte göra en aktiv efterlysning, utan kastar bara ut information färdig att tolkas av 
vem som helst som läser det. Det negativa med detta är dock något som flera av de äldre flickorna 
tog upp. Rädslan för att ingen skall ge en respons. Ärna berättar att hon flera gånger skrivit en 
statusuppdatering, kanske något roligt eller en länk till någon bra musikvideo. När ingen har gillat 
eller kommenterat hennes statusuppdatering på några timmar, och hon ser att alla hennes vänner 

                                                
27 Dunkels Elza, Vad gör unga på nätet, sid. 110 
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som brukar skriva till henne är online, har det hänt att hon har tagit bort statusuppdateringen. Hon 
berättar att hon gör detta för att hon skäms lite, och för att hon antar att det var en dålig 
statusuppdatering, eftersom hon inte fick någon som helst respons. Hon vill ju absolut inte att folk 
skall tycka att hon är konstig.  
 
Elza Dunkels tar även upp det faktum att dagens gränsöverskridande och frigörande teknik gör 
skillnad i unga flickors agerande. I sin forskning har hon stött på flera fenomen som tycks tyda på 
att många flickor är mer utåtriktade, utagerande  och uppvisar mer självförtroende på nätet än i 
riktiga livet. Dunkels skriver: ”Jag började fundera över hur flickor som testar gränserna 
traditionellt bemöts och hur de fostras till självcensur med hjälp av starka reaktioner mot alla typer 
av gränsöverskridande.”28  
 
Unga flickor förväntas ofta ta rollen som lugna, duktiga och snälla, medan pojkarna traditionellt får 
ta mer plats, vara högljudda och uttrycka sig själva till större del. Det har gjorts många studier på 
detta, bland annat gjordes en klassrumsstudie29 1984 av Jan Einarsson och Tor Hultman och denna 
går fortfarande varmt i pedagogik-undervisningen på lärarutbildningarna i Sverige. I denna studie 
studerade forskarna hur uppmärksamheten från lärarna fördelades mellan könen i en 
mellanstadieklass i Sverige. Studien gav resultatet att pojkar fick två tredjedelar av lärarnas 
uppmärksamhet och talutrymme medan flickorna fick nöja sig med en tredjedel.   
 
Dunkels analyserar vidare kring detta, hon fortsätter: ”Tänk om det är så att nätets inneboende 
egenskaper gör att flickor vågar ta ett steg längre innan motreaktionen kommer?” 
 
Det faktum att flickor via sociala nätverk tar mer plats än tidigare är något som jag har märkt av 
väldigt mycket i mina intervjuer. Flera av de intervjuade beskriver som jag tidigare nämnt att de är 
”utflippade” och i och med att de är väldigt aktiva på Facebook, de delar med sig av filmer, ljud- 
och videoklipp, och så klart sina statusuppdateringar så tar de automatiskt mycket plats. 
Omgivningen är i många fall inte medveten om hur vi reagerar på unga flickors utagerande, lika lite 
som flickorna är medvetna om vad som håller dem tillbaka. På nätet, däremot, skulle dessa 
reaktioner ibland kunna komma in lite senare än i riktiga livet på grund av asynkroniteten, och 
därigenom ge flickorna lite mer utrymme att flytta fram positionerna. Det skulle fungera så att 
flickor som testar olika roller och uttryck inte får omedelbar negativ respons.30 
 
 
 
6.3 Social Penetration Theory  
Något som överraskade i intervjuerna med flickorna var hur pass många vänner de har på Facebook. 
Antalen är långt fler än vad någon i min umgängeskrets har. Det rörde sig i vissa fall om upp till 
600 vänner, och jag undrar hur de möjligen kan ha träffat alla dessa vänner. Den enda förklaringen 
till detta är att de inte känner alla sina Facebook-vänner. Det är roligt att ha många vänner, det ser 
bra ut och kan jämföras med de statuspoäng som fanns på den populära ungdomscommunityn 
Lunarstorm, där du fick statuspoäng beroende på hur länge du varit medlem, hur aktiv du var och så 
vidare. På Facebook visas statusen istället i antalet vänner.  
 
Nu var min studie ej av kvantitativ karaktär, och jag har inte gjort några statistiskt säkerställda 
undersökningar, men genom att göra en övergripande uppskattning ser jag att mina intervjuade har 
majoriteten av sina facebookvänner i den första gruppen, ”Begränsad bredd och ytligt djupa 
                                                
28 Dunkels, Elza (2008) Vad gör unga på nätet, sid. 33 
29 Einarsson, Jan & Hultman, Tor (1984) God morgon pojkar och flickor  
30 Dunkels, Elza (2008) Vad gör unga på nätet, sid. 32 
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relationer, där människor endast har en limiterad kontakt.”  
 
Alla de intervjuade har Facebookvänner i alla de fyra kategorierna, även om den ovan nämnda är 
överrepresenterad.  
 
Detta är väldigt intressant då det skiljer sig mycket från bara några år sedan, då långväga kontakter 
inte skapades i något så stor omsättning. Vi minns brevvänner, men hur lätt var det för någon att ha 
300 brevvänner? Facebook har skapat en helt ny arena för långväga kontakter. Om de sedan följer 
upp dessa kontakter är en annan sak, men möjligheten finns självklart där.  
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
I detta kapitel kommer jag att summera och diskutera resultatet utifrån mina inledande 
frågeställningar, samt återknyta till teori och tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras mina 
slutsatser, samt förslag till vidare forskning.  
 
Diskussion 
Har jag nu genom min analys av de intervjuer jag genomfört kunnat besvara mina ursprungliga 
frågeställningar? Jag kommer nedan att återkoppla till dem en efter en. Min frågor var: 
 
- Vilka skillnader finns mellan yngre och äldre flickor i hur de upplever sin egen exponering? 
 
Den största och mest övergripande skillnaden är medvetenheten hos de två olika grupperna. Detta 
var väntat redan innan jag gjorde min analys, men att det skulle skilja så pass mycket mellan 
grupperna hade jag inte förväntat mig. De yngre flickorna hade svårt att alls sätta sig in i varför det 
skulle finnas något negativt med att exponera sig själv på Facebook. De förstod inte heller att man 
kunde bestämma själv hur mycket man vill visa upp på Facebook, för detta var det ingen som hade 
berättat för dem. Hos de äldre flickorna var medvetenheten en helt annan, de visste precis vad det 
gick ut på, och att alla kan se dem och hålla koll på dem. Att någon nu gjorde det trodde de dock 
inte, även fast de själva genom Facebook hade stenkoll på andra människor i sin omgivning.  
 
- Hur upplever de två åldersgrupperna konsekvenser av sin användning av Facebook? 
 
Även här är medvetenheten en annan hos de äldre flickorna än hos de yngre. De yngre flickorna vet 
att man kan råka ut för mobbning på Facebook, för detta har lärare talat om för dem, och de har sett 
det hände också. Men längre än så sträcker sig inte deras riskanalys. De äldre flickorna har lärt sig 
vad som är negativt med Facebook. De talar om beroende, att man missar skola, att man inte umgås 
på samma sätt med sina vänner längre, att man blir exponerad på ett dåligt sätt, att alla vet allt på en 
gång, att man inte ses lika ofta. Alla dessa negativa konsekvenser är dock ingenting som hindrar 
dem från att använda Facebook hela dagarna, varje dag.  
 
- Hur påverkas flickornas (både de äldre och de yngre) pågående identitetsprocess av sin 
användning av Facebook?  
 
Denna fråga var den mest filosofiska i min uppsats, och också den svåraste att finna ett definitivt 
svar på. I min analys har jag dock kommit fram till några potentiella svar, även om de också 
mynnar ut i nya funderingar.  
 
Faktumet att man ser sig själv genom andras ögon är något som sedan länge genomsyrar individens 
självbild, men att vi nu gör detta genom ett socialt media som Facebook är något förhållandevis 
nytt. Detta gör att vi ständigt funderar över hur vi uppfattas av andra, vem andra människor tror att 
vi är när de ser vår profil på Facebook. Men vi har å andra sidan också verktyg som möjliggör 
förändring av denna bild precis hur vi vill, vilket bidrar till ännu större reflektion om hur vi 
uppfattas av andra.  
 
Gör detta oss mer ytliga än tidigare, mer självupptagna? Kommer dessa unga flickor att bli närmast 
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besatta av hur de tror att andra ser på dem? Eller kommer vi hinna bli trötta på denna ständiga 
exponering och alla avsluta våra medlemskap i dessa sociala medier? 
 
 
 
Slutsatser 
 Att de yngre flickorna är mindre försiktiga på nätet och inte ifrågasätter på samma sätt som de äldre 
flickorna var väldigt väntat. Både de äldre och de yngre flickorna har en väldigt annan attityd till 
internet överlag än vad jag och andra äldre personer har. Detta kan ha att göra med att dessa flickor 
är infödda med Internet och Facebook, den är helt enkelt en del av deras identitet, och inte något 
separat. Nätet och ”det verkliga livet” verkar ha smält samman, men jag tycker ändå att det finns 
saker man som vuxen bör tänka på. Åldersgränsen på Facebook är absolut nödvändig, men fyller 
idag ingen vidare funktion, eftersom det är möjligt att skapa ett konto hur ung man än, genom 
modifiering av sitt personnummer. Detta är som jag tidigare nämnt inget som Facebook kan 
påverka.  
 
Jag har i samband med min studie talat med föräldrar till unga flickor och pojkar, och flera av dem 
talar om ett ”Facebook-förbud” som de upprättat i hemmet. Till skillnad från åttiotalets videovåld-
förbud och nittiotalets dokusåpe-förbud som jag själv uppmanades att lyda (men struntade i), kan 
föräldrar reglera ett Facebook-förbud på ett helt annat sätt. Eftersom man har sitt eget namn kan 
föräldrarna lätt se om man använder Facebook. Man kan också spärra hemsidor så att de inte går att 
nå från hemdatorn. Jag tycker personligen att detta är absolut nödvändigt, och att man inte bör 
använda Facebook om man är yngre än femton år. Detta är något som jag efter min studie har 
ändrat åsikt om, tidigare såg jag inte några direkta problem med att ha Facebook när man är 13 år 
gammal.  
 
Det kan te sig att tala om Facebooks ansvarsroll i de hela, men jag anser att de inte har något direkt 
ansvar förutom att ge direktiv om vilken ålder man som facebookanvändare bör inneha, något de 
redan gör. Ansvaret ligger sedan hos föräldrar att bestämma vilka regler som skall följas i hemmet. 
När det kommer till skolan bör lärarna förväntas att ta ett större ansvar, på grund av den 
nätmobbning som försiggår. Idag har hela 43 procent av Sveriges ungdomar råkat ut för 
nätmobbning. 31Dock ses nätbaserad mobbning  som mildare än ”traditionell” fysisk mobbning.  
 
Att vara ung kvinna och söka sin identitet är problematiskt, och kanske är Facebook ett hjälpmedel 
att forma sin identitet och framställa precis den person man vill vara, medan man söker efter den 
person man verkligen är.  
 
 
7.1 Förslag till vidare forskning 
Här kommer jag kort att redogöra för ämnen och frågeställningar jag skulle tycker vore intressanta 
att forska vidare på inom fältet unga barn och Facebook. Dessa idéer har kommit upp under 
uppsatsarbetets gång.  
 
Facebookmobbning 
Många av de flickorna som jag pratade med nämnde att mobbning förekommer i hög utsträckning 
på nätet och då särskilt på Facebook. En flicka sa att det idag inte är någon som puttas in i ett skåp 
på rasten, utan att det är över nätet mobbningen i största utsträckning sker.  
 

                                                
31 http://www.dn.se/nyheter/sverige/mobbning-pa-natet-ar-mer-accepterat 2011-02-10 
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Det jag tänker på direkt är skillnaden på att agera i realtid i skolan, att för exempel kalla någon ett 
fult ord när denne går förbi i skolan kontra att skapa en grupp på Facebook där fler kan ansluta sig. 
Detta kan göra att en otroligt mycket större grupp ansluter sig till mobbningen av en person, och 
sakerna som skrivs på Facebook försvinner inte, utan stannar där till att någon raderar orden.  
 
Vad kan de vuxna göra, hur stoppar man detta? Har Facebook något ansvar i detta, eller är det bara 
ett nytt sätt att mediera mobbning?  
 
 
Skillnader mellan flickor och pojkar 
I min studie har jag valt att fokusera på unga flickor och deras användande av Facebook. Något som 
jag finner intressant vore att studera skillnader mellan unga flickor och unga pojkar i användningen 
av Facebook ur ett genusperspektiv. Är Facebook en ny arena för normer att upprätthållas, eller är 
det tvärtom befriat från könsroller och ideal?  
 
Om jag i framtiden studerar detta problem skulle det vara i en uppsats av större vidd där metoden 
skulle vara den samma som i denna uppsats, bara av mer bred karaktär. Intervjuer av tio flickor och 
tio pojkar, både var och en för sig och i fokusgrupper. Jag tror att jag genom detta arbete skulle 
kunna komma fram till många intressanta slutsatser. I analysdelen nämnde jag att jag tror att dessa 
sociala nätverk ger rum för unga flickor att ta mer plats än i verkliga livet. Därför vore det otroligt 
intressant att göra en kvalitativ studie på flickor och pojkars statusuppdateringar, och hur dessa 
skiljer sig åt. Vem tar mest plats?  
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Bilaga 1, frågor till samtalsintervjuundersökningar  
 
1: Vad gör du om dagarna, när du inte är i skolan? Vad är roligt? 
 
2: Hur många datorer har ni hemma hos dig, har du en egen? 
 
3: Vilka sidor brukar du vara inne på när du sitter framför datorn? Berätta om dessa. 
 
4: Berätta vad som är bra med Facebook? 
 
5: Kan du berätta om när du loggar in, vad gör du då? 
 
6: Kan du berätta om hur du umgås med dina vänner nu när du har Facebook? Hur gjorde du 
tidigare?  
 
7: Hur hemlig är du med dina konversationer med kompisar, foton, statusuppdateringar osv? 
 
8: Vad brukar du berätta om i dina statusuppdateringar? 
 
9: Vilka funktioner brukar du använda dig av? Gilla, kommentarer, länkar? 
 
10. Berätta om skillnader mellan den person du visar på Facebook och den du visar i verkliga livet.  
 
11. Vad låter du bli att visa upp/berättar du inte om på Facebook, och varför? 
 
12. Vad kan du tycka är dåligt med Facebook? Berätta om några möjliga baksidor med 
användandet. 
 
13. Finns det någon du inte vill skall se din Facebook-profilsida? Berätta varför. 
 
14. Om du inte hade tillgång till ditt Facebook-konto i en vecka, hur skulle det påverka dig? 
 
15. Om vi säger att du inte kände dig själv, och bara fick se din Facebook-profilsida, vad tror du att 
du skulle tänka om den personen du såg?  
 


