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Abstract 

 

Författare: Politimi Messini och Mirjam Lichtenstein 

Titel: (Wh)Y Facebook? En kvalitativ studie om hur Generation Y samspelar med sina 

gemenskaper på den virtuella mötesplatsen Facebook. 

Kandidatuppsats: SOCK01, 15hp 

Handledare: Ann-Mari Sellerberg 

Sociologiska institutionen, Lunds Universitet, Höstterminen 2009 

Syfte: Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur och på vilka sätt Generation Y (80-talisten) 

agerar med sina gemenskaper på den virtuella mötesplatsen Facebook.   

Metod: Uppsatsen är av kvalitativ karaktär och bygger på en metod som kallas fokusgrupp. 

Målet med fokusgrupper är att deltagarnas åsikter ska komma till tals och diskussionerna 

utgår från deltagarnas erfarenheter av ett specifikt ämne.  Vi har även använt oss av en 

expertintervju för att få ett övergripande perspektiv på vårt forskningsområde.  

Teori: Utifrån Anthony Giddens ser vi hur följden av den senmoderna eran har påverkat 

individers sätt att förhålla sig till sociala relationer och kommunikation med andra. Vi 

beskriver hur Generation Y interagerar och använder sig av kommunikationsverktyget 

Facebook för att vidmakthålla sina relationer och ha ”koll” på sina vänner. Att bli övervakad 

och att övervaka andra återkom många gånger i diskussionen i fokusgruppen och som vi 

analyserar med hjälp av E. J Westlake och Erwing Goffman.  Utifrån Sherry Turkle behandlar 

vi hur dagens individer förhåller sig till den mediala verkligheten. 

Slutsats/resultat: Generation Y agerar på Facebook på ett synnerligen medvetet sätt. 

Självpresentationen och tillåtelse till att bli övervakad är två utmärkande drag som 

karaktäriserar 80-talisternas agerande med sina gemenskaper på Facebook. 

 

 

Nyckelord: Generation Y, Facebook, sociala medier, community, relationer, senmodern tid, 

virtuell värld.  
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Del 1 

Inledning 

I ett virrvarr av informationsflöde, en värld där begrepp som mångfald, kultur, globalisering, 

möjligheter och identitet härjar, i den världen lever och verkar även en viss Generation Y. Det 

är en generation som alla pratar om, som är på väg eller redan har hunnit tränga sig in på 

arbetsmarknaden, i politiken, ja på alla sätt gör sig synliga i samhället. 80-talisten har växt 

upp och in i ett postmodernt samhälle, bibliotek fanns och besöktes frekvent i samband med 

alla handskrivna specialarbeten, man brevväxlades ”på riktigt”, och mobiltelefoner i form av 

tegelstenar fanns bara på film och tillhörde yuppies och kostymnissar.  

Det nya sociologiska fenomenet Facebook, är communityt med 300 miljoner aktiva användare 

där majoriteten är 80-talister tillhörande Generation Y. Facebook har blivit en av vår 

senmoderna tids största tillgång till socialt nätverkande 
1
.  Media är bara några få av dem som 

har uppmärksammat fenomenet. I nästan varje dagstidning kan vi läsa artiklar och notiser som 

en följd av sajtens genomslagskraft. Som medlem har du möjlighet att delta i s.k. 

grupper/causes 
2
 ses vilka uppmärksammas i och med communityns storlek, ett exempel är 

Stoppa IPRED med 134 987 medlemmar. Svenska Dagbladet, Expressen och Metro är några i 

medias rampljus som uppmärksammat gruppen. Facebook har en oändlig mångfald av 

finesser, men syftet är framförallt att människor ska kunna samla och bevara sitt kontaktnät 

bland vänner och familj, likt en levande ”Mina Vänner” bok.  

I vår uppsats vill vi ta reda på hur Generation Y agerar med sina gemenskaper på Facebook.  

Att socialt nätverka i den virtuella sfären är något vi finner väldigt intressant och är för oss av 

stor sociologisk betydelse i vår tid. Att vara närvarande i den fysiska bemärkelsen har inte lika 

starkt gehör, sen Internet kom att bli var mans vardag. Frågeställningens aktualitet väcker vår 

nyfikenhet kring hur detta nutida kommunikationsverktyg påverkar våra liv och sociala 

kompetens. 

                                                           
1
 Under arbetets gång har vi sett Facebook växa. När vi påbörjade uppsatsen hade communityt 200 miljoner 

användare. Några månader senare kunde vi läsa i olika tidningar att Facebook har 300 miljoner användare 

(http://www.metro.se/2009/09/16/92400/facebook-over-300-miljoner-anvandare/).  

2
 Causes är en av de många applikationer som Facebook erbjuder. Causes beskrivs av Facebook som ett verktyg 

som erbjuder ”lika möjligheter till aktivism”. Som användare kan man skapa en cause för att engagera och 

diskutera. Man kan även koppla det egna ideella nätverket till någon redan existerade från USA eller Kanada och 

på så sätt samla in pengar (http://apps.facebook.com/causes/about).  

http://www.metro.se/2009/09/16/92400/facebook-over-300-miljoner-anvandare/
http://apps.facebook.com/causes/about
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Disposition 

Arbetet är indelat i fem delar. I Del 1 presenterar vi syfte och frågeställning, 

begreppsdefinitioner och förtydligande, varpå avsnittet tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter följer. Sedan ger vi en bakgrundsbeskrivning av Facebook, samt en 

presentation av Generation Y. I Del 2 lägger vi fram vårt metodologiska val, där bl.a. urval 

och genomförande presenteras. Del 3 består av teori, där utgår vi bl.a. från Anthony Giddens 

tes om det senmoderna samhället, Manuel Castells resonemang om den nya 

kommunikationsvärlden som han kallar Internetgalaxen och Erving Goffmans teori om 

individens framträdande utifrån dramaturgiska termer. I Del 4 knyter vi an teorierna med vårt 

empiriska material i en analys, för att bemöta vår frågeställning och lyfta fram termer som 

under arbetes gång har kommit upp och är av betydelse. Del 5 avslutar arbetet med en 

slutdiskussion och en slutsats. Del 6 innehåller källförteckning och bilagor. 

 

Frågeställning och syfte 

Vår studie handlar om det sociala nätverket Facebook. Syftet med vår uppsats är att få en 

inblick och en större förståelse för hur Generation Y:s facebookrelationer ser ut och vilken 

betydelse kommunikationen har för dem medlemmarna. Vi har således valt att avgränsa oss 

till en målgrupp som är väldigt aktuell i samtiden och som tillhör majoriteten av flitiga 

användare på Facebook. 80-talisterna som är tillhörande vad som kallas Generation Y, 

beskrivs både av sig själva och av sin omgivning som medvetna, ifrågasättande, världsvana 

konsumenter i en globaliserad värld.  

Den internetbaserade interaktionen har blivit en del i många individers vardag, bloggar, 

microbloggar, communities och andra tjänster har miljoner användare världen över. Med 250 

miljoner användare och bara några år på nacken, är Facebook den största community världen 

över och 80-talisterna tillhör den starkaste aktiva användargruppen.  

I vår uppsats är vi intresserade av hur det kommer sig att Facebook har blivit så attraktiv för 

just den här generationen. Vi har valt att utgå ifrån en övergripande frågeställning som vi 

sedan väljer att analysera utifrån skilda teorier som hjälper oss att belysa olika aspekter på 

forskningsområdet. Med ovanstående som bakgrund lyder vår övergripande frågeställning:  

Hur agerar Generation Y med sina gemenskaper på den virtuella mötesplatsen Facebook?  
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Begreppsdefinitioner och förtydligande 

Nedan följer förtydligande av vissa begrepp som återkommer i uppsatsen. I vissa fall har vi 

valt att använda den engelska termen pga. att en likvärdig svensk översättning saknas. 

Sociala medier – är ett samlingsnamn på olika kommunikationskanaler som hjälper 

användaren att kommunicera med varandra oberoende tiden och rummets betydelse. 

Användarna kan kommunicera via bild, ljud eller text. Det som kännetecknar sociala medier 

är att sändaren kan vara flera än en. Bloggar, communities, internetforum, chattprogram etc. 

är exempel på olika sociala medier. Man kan beskriva sociala medier som en kombination 

utav teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll, som har som mål socialt 

umgänge, organisering, nyhetsförmedling etc. Sociala medier har ofta former av webbtjänster 

där ett företag äger servrar som levererar tjänsten och där användaren står för innehållet. 

Facebook och My Space är exempel på sådana tjänster (www.ne.se, internetkälla 1).
3
 

Community- är ett engelskt begrepp och innebär en nätgemenskap, en nätmötesplats. Ett 

community är en internetbaserad sammanslutning av individer med gemensamt intresse som 

varierar i bl.a. storlek, tillgänglighet och syfte (www.ne.se, internetkälla 2). 

Generation Y - det finns en hel del olika beteckningar för olika generationsgrupper och det 

finns skilda gränser inom vilka tidslopp en generation gäller. Enligt Nationalencyklopedin 

används ordet generation för att beteckna en samling människor som är födda vid omkring 

samma tidpunkt och i ungefär samma del av världen, vilka har fått sina värderingar präglade 

av det samhälle de växt upp i (www.ne.se, internetkälla 3). Generationsbeteckningar är med 

andra ord omtvistade termer som skiljer sig beroende på hur samhällsstrukturen sett ut under 

olika tidsperioder, Sverige skiljer sig ju mycket från USA, dock använder vi oss av en hel del 

amerikansk forskning i uppsatsen, vilka har utgått från amerikanska målgrupper.  

Don Tapscott beskriver Generation Y och The Net Generation i sin bok Grown up digital 

(2009).  Enligt Tapscott är Generation Y en bred åldersgrupp från de som är födda 1977 till 

1997. Generation Y kommer direkt efter de som är födda 1965-1976 och tillhör Generation X. 

Internetgenerationen innebär bl.a. att dator och mobiltelefon funnits under deras barndom och 

ungdom. När fenomenet slog igenom i privathemmen var de äldre från denna generation med, 

                                                           
3
 För att underlätta läsningen av uppsatsen väljer vi att redovisa alla internetkällor kortfattat i själva texten. För 

att ta del av den fullständiga adressen till källan, samt övrig information som författare, datum etc. se uppsatsens 

källförteckning, Del 6.  

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dator
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mobiltelefon
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medan det för de yngre var något självklart och naturligt i deras uppväxt. (Tapscott 2009, s. 

14-16, www.books.google.com, internetkälla 4). När vi använder oss av termen generation Y 

i uppsatsen så hänvisar vi till personer födda mellan 1977-1990, men syftar främst på 80-

talister. Men som sagt kan det vara svårt att ange exakta årtal.  

Senmodern tid - i uppsatsen väljer vi att utgå från Anthony Giddens tes som menar att vi 

lever i en senmodern tid. Den senmoderna tiden kännetecknas av traditionernas försvagande 

påverkan på individen. Människans sociala liv karakteriseras av en ökad medvetenhet vid 

valet. Frågan om vald livsstil blir central och detta kan avspeglas i nya mönster. Valet av 

livsstil gäller allt från sexuell identitet, kläder, yrke etc. Samtidigt som denna globaliserade, 

posttraditionella era erbjuder frihet, ställer den nya krav på individen, krav som kan leda till 

osäkerhet och ångest. Giddens förklaring av begreppet senmodern tid kommer att utgöra en 

utgångspunkt till vårt forskningsområde, då vi vill se fenomenet Facebook kontextuellt utifrån 

tidsperiodens livsvillkor (www.ne.se, internetkälla 5).  

 

Tidigare forskning 

Uppsatsen bygger på att utforska ett relativt nytt sociologiskt fenomen, vilket inneburit för oss 

att det inte funnits så mycket vetenskaplig litteratur inom ämnet.  Inom media har det dock 

förts intensiva diskussioner runt Facebooks karaktär och dessa diskussioner fortsätter nästan 

dagligen. Det är utifrån dessa medier som vi blivit uppmärksammade om ämnets relevans och 

aktualitetsvärde. Vårt insamlade material från media har således varit en viktig del i vårt 

förarbete till studien och delar av materialet har vi använt oss av i själva uppsatsen.  

Vi har erhållit våra källor genom att söka på Internet, samt genom att besöka olika bibliotek i 

Lund. Vi är medvetna om att det finns för och nackdelar när man använder sig av den här 

typen av källor. Tillgängligheten, vad gäller dagspress aktualiteten, är till fördel men man kan 

ifrågasätta autenticiteten i internetkällor. Å andra sidan har mycket av vårt internetmaterial 

varit från välkända svenska dagstidningar. Källor av ovanstående karaktär har en trovärdighet 

som naturligtvis alltid kan diskuteras och vi har haft detta i åtanke när vi använt dem. 

(Denscombe 2000, s. 198). 

Litteratur som vi använt oss av har hjälpt oss att närma oss ämnet utifrån olika områden för att 

på så sätt försöka besvara vår frågeställning.  

http://www.ne.se/
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Det har varit svårt att finna relevant litteratur om Generation Y, detta gäller både 

internationell och svensk litteratur. I det här fallet har vi också tagit del av artiklar och 

avhandlingar som underlag. Det har avhandlats en del uppsatser om Facebook, där 

communityt kopplas till identitetskapande, marknadsföring och/eller integritet. Det finns även 

uppsatser med liknande ämnesinriktning, där andra forum står i fokus, t.ex. bloggar, My 

Space, Lunarstorm etc.  

 

Vad är Facebook?  

Vi ska vidare beskriva vad communityt Facebook är. När man besöker communityt välkomnas 

man av texten ”Facebook hjälper dig att hålla kontakten med vänner och familj”. Meningen 

uttrycker forumets tankesätt gentemot den eventuella användaren och vi beskriver här nedan 

Facebooks speciella profilering. I avsnittet ”Generation Why” beskriver vi hur Generation Y 

utifrån en artikel i Sydsvenskan uppfattas av andra, vad som kännetecknar dem och hur denna 

generation förväntas förändra vissa samhällstrukturer. Ett av Generation Y:s kännetecken är 

deras förhållningssätt till offentlighet och övervakning. Utifrån teaterprofessorn E.J. 

Westlakes tankegångar i artikeln ”Friend me if you facebook”, vill vi närmare förklara detta 

övervakande karaktärsdrag hos Generation Y .  

Facebook är en nätmötesplats som grundades den 4 februari 2004 av en Harvardstudent vid 

namn Mark Zuckerberg. Till en början var Facebook endast åtkomligt för Harvardstudenter, 

men tjänsten exploaterades och blev tillgänglig för studenter från övriga universitet i USA. År 

2006 kom Facebook att vara tillgänglig för gemene man världen över, då för var och en som 

har en giltig e-postadress (www.ne.se, internetkälla 6). 

Facebook lanseras som en social tjänst som får människor runt om i världen att ansluta sig till 

en gemensam plattform. Tanken bakom sajten är att underlätta för medlemmarna att kunna 

vidmakthålla sina relationer till familj och vänner, men även att få möjlighet att skapa och 

hitta nya kontakter via det aktiva nätverkandet (www.facebook.com, internetkälla 7).  

På Facebook kommunicerar medlemmarna med hjälp av bild och text. Genom 

användarprofilen ges bl.a. möjlighet att presentera sina uppgifter om sin person, en enskild 

biografi, genom publikation av fotografier i form av självporträtt om man så önskar. Det är 

dock som tidigare nämnts, genom textmeddelanden som användarna kommunicerar med 

varandra. Dessa textmeddelanden kan samtliga inom ett nätverk se, men vill man kan man 

http://www.ne.se/
http://www.facebook.com/
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begränsa kommunikationen så att endast användaren och mottagaren tar del utav den. Mark 

Zuckerberg (född 1984), studerade vid Harvard College fram till 2006, det var under hans 

studietid som han grundande Facebook. Hans syfte med Facebook var att ta fram ett 

kommunikationsverktyg som skulle underlätta underhållandet av de kontakter som skapades 

under studietiden, samt att göra det enklare för studenterna att kommunicera med varandra. 

Facebook har vuxit och från att ha varit ett socialt nätverk endast tillgängligt för 

harvardstudenter till, att idag 2009 räknas som en av världens tio största webbplatser, räknat i 

antalet användare (www.ne.se, internetkälla 6).  

Mark Zuckerberg menar att Facebooks framgång beror på dess speciella karaktär. Facebook 

utgår från autenticitet, där användaren är enligt företagets Facebooks policy tvungen att 

presentera sina riktiga uppgifter. Zuckerberg menar att människor har riktiga relationer 

världen över och Facebook erbjuder ett enkelt sätt att dela med sig av sitt liv genom t.ex. text, 

foton och videos. Sajtens karaktär är byggd för att vidmakthålla redan existerande sociala 

relationer och inte i förstahand att skapa nya, säger Zuckerberg och det är just detta som 

skiljer Facebook från andra liknande webbplatser.  Det handlar fortfarande om socialt 

nätverkande, men Facebook skiljer sig från andra med hänsyn till vilket mål nätverkandet har. 

I Facebooks fall är det främst viktmakthållandet av relationer som är syftet (www.time.com, 

internetkälla 8).  

 

Generation Why 

I nästan varje dagstidning kan man ständigt hitta små notiser och/eller artiklar om hur, vem 

och vad 80-talisten är och hur han/hon agerar i olika sammanhang, samt vad man bör tänka på 

nu när 40-talisterna går i pension och 80-talisterna tar över. Det blir omstruktureringar och 

omorganiseringar, eftersom 80-talisten har ett annat sätt att tänka. De senaste artiklarna vi läst 

har titlar som 80-talisterna förändrar hela arbetsmarknaden (www.e-24, internetkälla 9), 80-

talister kräsna och krävande (www.svd.se, internetkälla 10) och 80-talister inger hopp 

(www.svd.se, internetkälla 11). Och det finns fler, många fler. 

Skribenten Åsa Clara Åhlander skriver i en artikel i Sydsvenskan om Generation Y – Vägrar 

bli vuxen (www.sydsvenskan.se, internetkälla 12). När hon lyfter fram Generation Y, så 

hänvisar hon till de sena 70-talisterna och 80-talisterna, en generation som inte vill bli stor. 

Hon skriver samtidigt att den här generationen har förmåga och kapacitet till att förändra både 

http://www.time.com/
http://www.e-24/
http://www.svd.se/
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samhället och världen. Generation Y är mer välutbildad, medveten och världsvan än tidigare 

generationer, men att deras svaghet är att de inte orkar. Det är den bild, menar hon, som 

medier och äldre generationer målar upp om de som är födda i slutet av 70-talet och hela 80-

talet. 

I samma artikel konstaterar även Henrik Oscarsson, docent i statsvetenskap och forskare kring 

ungdomars värderingar vid Göteborgs universitet, att det som är bland det viktigaste för 

dagens 15-29åringar är självförverkligande och ett liv full av njutning. Enligt Oscarsson är det 

inte så konstigt att människor växer upp och blir mer individualistiska, eftersom vi har mer 

kapacitet, utbildning och kunskap än tidigare generationer, kan vi i större utsträckning göra de 

förändringar vi önskar för vår egen del i. Vi styr mer över våra egna liv menar Oscarsson. 

Thomas Fürth är forskningsledare på företaget Kairos Future och arbetar med 

framtidsforskning och morgondagens arbetskraft. Han menar att Generation Y blir vuxen 

senare än tidigare generationer, pga. att man går i skolan betydligt längre. Det är först vid 

trettio år som man börjar fundera på fast jobb och barn. Men det är en åtråvärd generation på 

arbetsmarknaden och eftersom 40-talisterna snart går i pension, så behöver Generation Y inte 

ändra sig. Det blir omgivningen som får anpassa sig istället, säger Fürth (a.a.). 

Åsa Clara Åhlander skriver även kort om andra generationsbeteckningar, som t.ex. 

Generation X, till vilka 60-talisterna och de tidiga 70-talisterna hör. Generation X anses 

generellt vara ironiska, uppkäftiga, respektlösa och egotrippade. De har fostrats till att tro på 

sig själva och sin karriär i första hand. Namnet kom med Douglas Couplands bok Generation 

X. Generation Y som artikeln främst handlar om är benämnda som cyniska, 

självförverkligande, ifrågasättande och världsvana. Konsumtion och det sociala livet är mer 

prioriterande delar i tillvaron än ansvarstagande och vuxenliv. Att den heter Y, blir på 

engelskan en dubbeltydlighet, Why (generationen anses vara just ifrågasättande). 

Efter generation X och Y, kommer sedan 90-talisterna och 00-talisterna som generation Z, de 

antas bli mer protestlystna. De växer upp i en tid med ekonomisk kris och arbetslöshet, vilket 

troligtvis kommer att påverka deras värderingar. 

Thomas Fürth intervjuvas även i en artikel ur Svenska Dagbladet med titeln 80-talister inger 

hopp, om hur den så kallade MeWe - generationen förändrar samhällets traditionella struktur.  

Fürth har länge studerat olika åldersgrupper och nu senast 80-talisterna, vilka han kallar för 

MeWe - generationen.  Han menar att människor som är födda under 80-talet är post-
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materialister, post-individualister och post-kollektivister. Han hävdar att 80-talisten strävar 

efter självförverkligande och på så sätt är de individualister, men att de samtidigt värnar starkt 

om gemenskapen bland vänner och familj, i och med detta är de även kollektivister. Fürth 

anser att 80-talisterna är en handlingskraftig grupp och att förändringar i framtiden initierade 

just av 80-talisterna säkerligen kommer att ske (www.svd.se, internetkälla 11). 

 

”15 minuts of Fame” 

Det finns en känd kritiker av Generation Y:s förhållning till livet. Journalisten Robert J. 

Samuelson (tillhör Generation X) förlöjligar Generation Y:s längtan att få uppträda inom och 

genom sociala nätverk. Han skriver bland annat att Internet släppt lös den största 

urladdningen av massexhibitionister i världshistorien. Generation Y vill vara i rampljuset. 

Alla kanske inte uppmärksammas till 15 minuter i rampljuset, men alla har rätt att sträva efter 

dem där 15, 30 eller 90 minuterna av kändiskap. Vi har bloggar, socialt nätverkande så som 

Facebook, My Space och YouTube m.fl. Allt med dessa sajter skriker av att få 

uppmärksamhet. Titta på mig, lyssna på mig, skratta med mig, eller åt mig. 

Enligt teaterprofessorn E. J Westlake (2008)  har många tillhörande Generation X, svårt att 

sätta sig in i den offentlighet som Generation Y ger av sig själv online. Westlake anser att 

Samuelsson och andra likatänkande misslyckas med att begripa sig på Generation Y:s 

särskilda färdigheter inom Internet. Generation Y har blivit överrösta med olika meddelanden 

och budskap från media, vilket ha fått dem att bli skeptiska inför ny information och samtidigt 

har de blivit duktiga på att ”paketera in sig själva” tydligare för att passa in i något av dessa 

budskap. Kritiker missar att se den normativa naturen av dessa former för socialt nätverkande, 

menar hon. 

Människor som tillhör Generation Y har en längtan efter att få mötas, att få tillhöra sociala 

nätverk, samt att få förstärka sociala band på sätt som känns långt ifrån och rentav främmande 

för vad Generation X anser. På grund av detta accepterar Generation Y att en viss tillsyn sker 

genom uppträdanden/föreställningar som en övervakningsmekanism (Westlake 2008, s. 31). 

 

 

http://www.svd.se/
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Teoretiska utgångspunkter 

Vår teoridel består av en presentation av en rad teoretiker och/eller författare som på skilda 

vis lyfter fram olika aspekter på vårt forskningsområde. Vi utgår från Anthony Giddens 

resonemang om det senmoderna samhället där utgångspunkten ligger i individens val och 

livsstil.  Med hjälp av Jonas Stier ser vi hur och på vilka sätt globaliseringen har påverkat 

människans sätt att kommunicera. Manuel Castells diskuterar den nya 

kommunikationsvärlden som har uppstått och som han kallar för Internetgalaxen. Han 

beskriver hur individer interagerar med varandra under Internetgalaxen och hur det fysiska 

sociala livet har påverkats. Författarens resonemang går in på olika påståenden kring sociala 

interaktionsmönster över Internet. Psykoanalytikern Sherry Turkle skildrar förhållandet 

mellan dator och människa. En av hennes utgångspunkter är att Internet ger individen 

möjligheter till nya typer av gemenskaper, utifrån detta menar hon att fysisk avskärmelse från 

omvärlden inte behöver innebära en social isolering. I tidskriften The Drama Review (2008) 

förklarar E.J. Westlake hur man kan förstå Generation Y:s beteende på Facebook och det gör 

hon genom att beskriva vad som kännetecknar Generation Y och varför Facebook är en sådan 

attraktiv arena för dessa individer. Erving Goffman intresserar sig för människans sätt att 

framträda inför olika publiker i fysisk bemärkelse och liknar det vid en teaterscen där man 

som skådespelare har en viss roll. Vi använder oss av hans resonemang och kopplar det till en 

icke-fysisk mötesplats (Facebook), där vi ser att framträdandet är av minst lika stor betydelse 

för aktörerna. William J. Mitchell beskriver hur de ”digitala städerna” på Internet upplöser tid 

och rum, samt vilka möjligheter det ger för den enskilda individen. 
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Del 2 

Metodologiska val  

Den här uppsatsen bygger på kvalitativa ansatser och inbegriper en fokusgruppsintervju, 

samt en semistrukturerad expertintervju. Nedan beskriver vi bl.a. vad en fokusgrupp innebär, 

varför vi valde denna typ av metod och hur vi gick till väga.  Vi diskuterar även vår 

förförståelse och dess betydelse inför vårt forskningsområde. 

 

Förförståelse 

Eftersom vi båda tillhör Generation Y och är medlemmar på Facebook sedan sommaren 2006, 

befinner vi oss i en position där vi både är åskådare och deltagare till forskningsområdet. Vår 

förförståelse och tidigare erfarenheter av Facebook inbegriper en hel del fördelar, men 

samtidigt även nackdelar. En stor fördel är att vi just är bekanta med forskningsområdet, då vi 

är insatta är det lättare att se fenomenet i sin helhet. Nackdelar är bland annat att vårt eget 

deltagande i communityt kan ha färgat vårt sätt att gå in i forskningsprocessen. Vi har således 

inte ställt våra frågor med helt nya ögon inför fenomenet Facebook.  

 

Fokusgruppen 

Fokusgruppsintervjuer innebär att man samlar en grupp individer för att diskutera ett redan 

förutbestämt ämne. Målet med fokusgrupper är att deltagarnas åsikter ska komma till tals och 

diskussionerna utgår från deltagarnas erfarenheter av ämnet. Gruppens diskussion leds av en 

moderator som styr samtalet i den riktning som ämnet syftar till (Wibeck 2000, s. 9).  

Tanken är att deltagarna ska prata fritt inom ett visst ämne, samt ha en dialog och ett utbyte av 

varandra. För att en fokusgruppsintervju ska bli så effektiv som möjligt, är det viktigt att få 

deltagarna att känna sig avslappnade och bekväma.  För att kunna genomföra ett samtal av 

ovanstående karaktär gäller det först och främst att hitta en neutral miljö att vistas i. Viktigt att 

belysa är också att det är deltagarna och deras dialoger som är i fokus, moderatorernas roll 

hamnar i skuggan. Fördelen med den till synes tillbakalutade positionen som moderatorerna 

vidtar är att de får möjlighet att observera och tolka såväl deltagarnas åsikter och synpunkter, 

samt även deltagarnas kroppsspråk och reaktioner under diskussionernas gång.  
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Varför har vi då valt att ha fokusgrupper som underlag till just vår uppsats? Syftet med vår 

uppsats är att få en inblick och en större förståelse för hur Generation Y:s facebookrelationer 

ser ut och vilken betydelse kommunikationen har för dem medlemmarna.  

För att kunna få en djupare förståelse för facebookfenomenets betydelse, tvingades vi 

utvärdera olika metodval för att se vilken eller vilka som skulle lämpa sig bäst för vårt syfte. 

Det som lockade oss med fokusgruppsmetoden var att vi kunde få nya perspektiv och synsätt 

som konfronterar varandra, samt nyanserade tankesätt på vårt valda fenomen, med tanke på 

den interaktion som uppstår deltagarna emellan. Gruppdeltagarna blir medvetna om 

problemområden då de diskuterar fritt med varandra och de tvingas tänka till när de ska uttala 

sig i gruppen (a.a. s 126). Det resulterar ofta i medvetna, uttänkta svar, som påverkar 

tankegångarna både för gruppen och för oss som moderatorer. Frågorna som diskuteras blir 

belysta ur en mängd olika perspektiv. Det ger även oss som moderatorer möjlighet att vidga 

våra vyer inom ämnet och det är lättare att se hur uppsatsens uppbyggnad kan te sig om man 

utgår ifrån deltagarnas resonemang kring ämnet. Andra fördelar med fokusgrupper är att de är 

lätta och kostnadseffektiva att realisera och de kan enkelt formas för att passa skilda aktuella 

frågeställningar. 

Det finns självklart nackdelar med den här typen av intervjuform, vilket vi har haft i åtanke i 

vårt val av metod. Wibeck tar upp några. Hon menar att precis som i andra kvalitativa 

ansatser uppstår svårigheter vad gäller urval, representativitet, samt gruppens interna 

dynamik. Moderatorernas roll blir också avgörande. Moderatorns förmåga att leda intervjun 

och låta alla deltagares åsikter bli hörda, men även hans eller hennes förmåga att kunna 

avbryta och styra samtalet i rätt riktning blir central. Formen av dokumentation kan också 

påverka samtalets karaktär. Deltagarna kan påverkas av redskap såsom diktafon, video etc. 

(a.a. s 28-29). 

 

Urval till fokusgrupp 

Vår uppsats avser Generation Y:s relationer och kommunikationssätt på Facebook, dvs.  

målgruppen är 80-talister som är facebookanvändare. Vår första tanke var att sätta upp en 

intresselista på Sociologiska institutionen i Lund för att få tag på intresserade individer som 

var villiga att ställa upp. Efter mycket om och men, ändrade vi planen för att få möjlighet att 

nå ut till en bredare målgrupp som inte bara var studenter. 
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Istället bestämde vi oss för att gå igenom vårt egna nätverk på Facebook för att på ett enklare 

sätt få ihop en bra gruppdynamik till intervjun. Vi gick igenom tänkbara personer som skulle 

kunna vara en tillgång för oss i intervjun. Vi ville få ihop en grupp åsiktsfyllda människor 

med olika bakgrund och förhållningsätt till Facebook. Genom ett informationsmail nådde vi ut 

till våra blivande deltagare och därefter bildade vi en grupp utav dem som hade anmält 

intresse för medverkan. Vi fick ihop en grupp på fem individer som inte hade någon relation 

till varandra och som alla var medlemmar på Facebook, samt födda under 80-talet. Det är 

första gången vi använder oss av det här metodvalet och vi hade inga tidigare erfarenheter att 

relatera till. Vi tyckte dock att vårt val av metod blev väldigt lyckat, samt gav oss många 

skilda infallsvinklar på ämnet. 

 

Genomförande  

Efter att urvalet gjorts och deltagarna blivit bestämda, skickade vi ytterligare ett mail där vi 

kort presenterade det tillvägagångssätt vi tänkt oss, samt föreslog olika tider för 

fokusgruppen. Fokusgruppen ägde rum den 23/4 2009, kl 17.30 – 19.00 på Sociologiska 

institutionen i Lund, där vi hade bokat ett grupprum. Platsen kändes neutral. För att få en 

avslappnad och bekväm miljö, inledde vi med fika och lite förprat, dels för att få deltagarna 

att lära känna varandra innan intervjun togs vid, dels för att få en mer avspänd stämning, då 

diktafon och dokumentering kunde bli ett oros- och/eller störningsmoment. När deltagarna 

kom fick de först fylla i ett bakgrundsformulär, med frågor som ålder och antal vänner på 

Facebook. Detta kunde de sedan ha att utgå ifrån när de presenterade sig själva för den övriga 

gruppen. Vi som moderatorer presenterade oss själva utifrån ett sådant formulär före alla 

andra. 

Samtalet blev väldigt lyckat, mycket på grund av mångfalden i gruppen, men även för att 

stämningen blev så bekväm och avslappnad. Som moderatorer fick vi pröva på en annan roll 

än den vi tidigare är vana vid. Det blev en spännande och nyttig erfarenhet. Fokusgrupp är en 

metod vi verkligen kan rekommendera till liknande uppsatsämnen. 

Till vårt stöd hade vi arbetat fram en intervjuguide. Intervjuguiden utformade vi efter tre 

områden, dels för att underlätta för oss att se teoretiska samband och veta hur vi skulle 

avgränsa oss, dels för att få olika perspektiv belysta på vår frågeställning.  Intervjuguiden 

formulerades fram med hjälp av vår handledare (bilaga 1).  
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Slutligen tog vi upp deltagarnas anonymitet. Vi fick efter förfrågan tillåtelse att använda deras 

förnamn i uppsatsen. På det sättet kan vi fortfarande bevara deras anonymitet, men också 

underlätta författandet för oss och ge en mer personlig bild till läsaren. 

 

Presentation av personer i fokusgruppen 

Vår fokusgrupp bestod utav fem deltagare med de två tidigare nämnda gemensamma 

nämnare. Vi använder oss av deltagarnas förnamn då vi redovisar resultaten, på så sätt kan vi 

fortfarande bevara deras anonymitet, samtidigt som läsaren får en mer flytande text. Nedan 

har vi valt att redovisa förnamn, födelseår, deras medlemskap på Facebook, samt antal vänner 

de har i communityt (för att se övriga bakgrundsfrågor se bilaga 1).  

Mattias, född 1980, är medlem sedan 2007 och har ca 10 vänner. 

Peter, född 1983, är medlem sedan 2006 och har ca 75 vänner. 

Fredrika, född 1984, är medlem sedan 2007 och har ca 50 vänner. 

Ann-Louise, född 1985, är medlem 2008 och har ca 31 vänner. 

Erica, född 1986, är medlem sedan 2006 och har ca 200 vänner. 

 

Expertintervju  

En semistrukturerad intervju kan likna ett samtal. Frågeguiden är en lista över teman och 

generella frågor som ska tas upp under intervjuns gång. Den här typen av intervju, ger 

möjlighet till att anpassa frågorna efter intervjupersonens svar, den ger flexibilitet, men även 

en viss standardisering (Johannessen & Tufte 2003, s. 98). Vi hoppades att en 

semistrukturerad expertintervju skulle ge oss fördjupning i våra resonemang. Vår handledare 

Ann-Mari Sellerberg föreslog Anders Persson för en kvalitativ intervju. Vi kontaktade honom 

via mail och fick ett positivt svar. Under ett presentationsbesök bestämde vi plats och tid för 

intervjun.  
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Presentation och genomförande av expertintervju 

Anders Persson är professor i sociologi vid Lunds universitet och har ett stort intresse för hur 

gränserna mellan det privata och det offentliga ser ut, speciellt över sociala medier. Anders 

Persson anser att man kan tillämpa Goffmans teorier på nutida fenomen, som t.ex. 

internetforum (en av våra teoretiska utgångspunkter är just Goffmans teorier kring ramar, 

framträdanden och roller). Vi utarbetade en intervjuguide (se bilaga 2) som dagen innan 

intervjun skickades till Anders och den 4/5-2009 kl. 11 genomfördes intervjun. Intervjun med 

Anders gav oss en större inblick i hur sociala medier har påverkat relationer individer 

emellan.  
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Del 3  

Teori  

I det här avsnittet presenterar vi teorier som vi valt att ha som grund till vårt 

forskningsområde. Vi inleder med Anthony Giddens teori om identitetsbildningens 

förvandling i det senmoderna samhället.  Vidare beskriver vi globaliseringens effekter på 

relations- och kommunikationsformer, samt på hur människor agerar på individ- och 

kollektivnivå. Vi använder oss bl.a. av Manuel Castells teori om den nätverkande 

individualismen som Castells anser känneteckna dagens relationsmönster och Sherry Turkles 

teori om förhållandet mellan dator och människa.  E.J. Westlakes beskrivning av Generation 

Y:s sätt att uppträda på i olika communities och framför allt på Facebook, har varit en 

intressant utgångspunkt i vårt arbete och i teoriavsnittet utvecklar vi hennes resonemang. Vi 

tar även upp Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv för att beskriva framträdandets roll 

på Facebook. William J. Mitchells resonemang om tiden och rummets minskade betydelse för 

individen idag, kan hjälpa oss att förstå hur kommunikationen i ett community såsom 

Facebook påverkar individens möjligheter till självpresentation.  

 

Identitet som en biografi 

Sociologen Anthony Giddens (2005) beskriver moderniteten som en posttraditionell ordning, 

där den viktigaste frågan är ”hur ska jag leva?”. I dagens senmoderna samhälle besvaras 

frågan genom olika vardagliga beslut, såsom hur jag ska uppträda inför andra, vad jag ska ha 

på mig etc. (Giddens 2005, s. 24). Självet blir ett reflexivt projekt och till följd av det blir 

individen ansvarig på ett mer medvetet sätt (a.a. s. 44).  

Det finns idag en mångfald av val som skapar konsekvenser för individen. Enligt Giddens är 

en sådan konsekvens livsstilens dominans. Giddens uttrycker det som ”vi har inget annat val 

än att välja” (a.a. s. 101).  Individens valmöjligheter gäller handling, men även önskad 

självbild. Dessa val är inte helt och hållet fria. Skapandet av livsstilen påverkas av 

socioekonomiska ställningar, eventuella grupptryck och olika förebilder. Valmöjligheter 

påverkar även individens relationer med andra. I dagens samhälle menar Giddens att 

relationer och förhållanden kommit att bli alltmer centrala (a.a. s. 107 – 109). 
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Individen i samtiden 

I och med globaliseringens framväxt befinner sig samhällen i ständig förändring. Resultatet 

har blivit en flyktig värld som har fått många skilda beteckningar: Informationssamhället, det 

postmoderna samhället, massamhället, det postindustriella samhället, det postmateriella 

samhället, konsumtionssamhället är bara några exempel på namn för den tid vi nu lever i 

(Miegel & Johansson 2002, s. 26). Det växlande samhällsklimatet gör att det konstant skapas 

nya kommunikationsformer och en ökad differentiering. Banden till familj och vänner 

upplevs som osäkra och instabila. Vi inbjuds att söka våra relationer utifrån ett medvetet sätt.   

 

Att leva i en globaliserad värld 

Internet har gjort världen lite mindre. Genom den nya teknologins framväxt kan människor 

världen över resa och lära känna andra kulturer med endast några få knapptryck på tangenten. 

Den mediala verkligheten har även bidragit till en ökad kunskapstillväxt, vilket har medfört 

att människor är mer medvetna idag om världsliga fenomen och kulturell utveckling. Kanske 

har detta lett till att många människor passar på att byta vistelseort både permanent och 

tillfälligt, samt väljer i högre grad att arbeta utomlands (Stier 2004, s. 16)? 

Jonas Stier diskuterar i boken Kulturmöten hur forskare ser på globaliseringen. Är det så att vi 

är på väg mot en ökad homogenitet mellan kulturer, länder och människor? I olika kulturella 

uttryck kan man se att bland annat modetrender, livsmönster och musiksmaker blir alltmer 

likartade världen över. Många politiker anser att globaliseringen ger möjligheter till en 

rättvisare värld, en värld som präglas av såväl tolerans, större förståelse och respekt 

människor emellan. Inom den globala diskussionen kan man dock se olika förhållningsätt. En 

del anser till och med att vi går mot en amerikanisering där amerikansk kultur, tv, musik och 

livsstil dominerar. Vissa hävdar även att trots att de faktiska avstånden minskar, upplevs det 

som att de ökar (a.a. s. 17). Facebook har emellertid setts som ett bra exempel på en ökad 

global homogenisering, där medlemmarna använder sig av en gemensam språkhandling som 

utgörs av universellt kända språkuttryck och förkortningar, vilka används som substitut för 

face-to-face kontakt, t.ex. lol (laughing out loud), u2 (you too) mm. Kritiker av den beskrivna 

utvecklingen menar att globaliseringen blir ett sätt för västvärlden att få tillgång till nya 

marknader för sina produkter, samt ett sätt att maximera vinsterna för de multinationella 

företagen (a.a. s. 17).  
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Globaliseringen är med andra ord en komplex förändringsprocess med många och varierande 

inslag. Vi vill här inrikta oss på en speciell konsekvens, nämligen dess följder på individens 

sätt att kommunicera och vidmakthålla sina relationer på. Vi har tagit upp Facebook som ett 

bra exempel på detta .  

 

Internetgalaxen 

Manuel Castells (2002) skriver om Internets betydelse vad gäller kommunikationen. Han 

menar att detta kommunikationsmedium ger möjligheter till en kommunikation från många 

till många på fritt vald tid och i global omfattning. Vi har idag en ny kommunikationsvärld 

som han kallar för Internetgalaxen. Centrala aktiviteter såsom sociala, ekonomiska, kulturella 

och politiska håller på att formas av och runt Internet menar han (Castells 2002, s. 14-15).  

Det har gått nästan sju år sen Castells gav ut den här boken och utvecklingen bevisar hans tes. 

Handel, politiska debatter, kulturella aktiviteter i olika internetforum är en del av utbudet som 

vi kan ta del av online. Facebook känns som en liten egen värld då t.ex. kompisar från andra 

sidan jordklotet kan nätverka och kommunicera med varandra. Aldrig tidigare har 

kommunikationen varit lättare än under Internetgalaxens era. 

 

Relationer i en virtuell värld 

Castells (2002) beskriver hur framväxten av nya sociala interaktionsmönster har omgivits av 

olika motstridiga påståenden. Kritikerna hävdar att Internets framväxt leder till social 

isolering, där direktkommunikation i riktiga miljöer överges och individer flyr till en virtuell 

verklighet. Författaren menar att kritikerna inte har tagit hänsyn till att de första 

observationerna vad gäller internetkommunikation iakttog tidiga internetanvändare, som var 

en liten grupp som hade egenskaper som inte kännetecknade hela samhället. Många slutsatser 

om Internets konsekvenser har dragits utan grund i tillförlitlig empirisk forskning. I och med 

att användningen har ökat markant kan man emellertid idag på bättre sätt bedöma de nya 

umgängesmönster som finns på Internet (Castells 2002, s. 125 – 126). Manuell Castells 

bygger således sitt resonemang på ett antal studier som utförts kring relationer mellan Internet 

och samhälle. Han menar att internetanvändning är nära knuten till användarnas vardag, till 

deras familjer och arbete. Det står i motsättning till kritikers påståenden om att Internet skapar 

helt nya typer av gemenskap eller alienation. Det sociala livet tycks inte reduceras pga. den 
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sociala interaktionen på nätet, istället kompletterar Internet redan befintliga sociala relationer 

(a.a. s. 127 – 128). 

Nätkommunikation erbjuder utrymme till diskussion, vilket även ger möjligheter till öppenhet 

och mångfald.  Castells visar exempel på studier som visar att internetanvändning ger flera 

sociala band som i många fall är av fysisk karaktär. Virtuella gemenskaper bör från detta 

perspektiv ses som faktiska gemenskaper. De är inte ”overkliga” utan verkar på ett annat 

verklighetsplan. Nätet bidrar till möjligheter att överskrida avstånd till en låg kostnad. 

Individen kan vara medlem i ett antal partiella gemenskaper som inte är avskilda från andra 

umgängesformer. Chanser till ett brett socialt liv skapas till många personer då sociala 

kontakter blir allt mer globalt spridda i rummet (a.a. s. 407 – 408). 

Mot bakgrund av Castells resonemang kan vi förklara att Facebook utgör en gemenskap där 

verkliga relationer verkar på en virtuell mötesplats.  Som användare kan man hitta och bli 

hittad av gamla klasskompisar, människor som man har träffat under en utlandsresa eller 

någon individ som man träffade under en utekväll. Vi drar slutsatsen att relationer som kanske 

skulle kunna rinna ut i sanden får en chans att utvecklas och/eller vidmakthållas.  

 

Dagens internetanvändare 

Castells tar upp en mängd studier som visar att det inte fanns några större skillnader mellan 

användare och icke – användare av Internet i deras sociala handlande och vardagsliv. Han 

kopplar resultatet med en annan studie som visar att kommunikation via dator och telefon 

förstärker varandra, speciellt vad gäller förhållandet med vänner. På så sätt dras slutsatsen att 

den sociala interaktionen påverkas positivt av internetanvändning. Kontakten med vänner 

visar sig öka då internetanvändarna träffade vänner oftare än icke- internetanvändare. När det 

kommer till släktingar tenderar brukare av dator ha mindre verklig social kontakt. Det 

förklaras av forskarna utifrån personernas sociala klasskillnader. Personer från högre 

samhällsklasser brukar ha flera vänner utspridda i olika delar av världen. När det kommer till 

samhällsengagemang visar forskning som Castells redovisar, att internetanvändare har en 

likvärdig eller högre nivå av politiskt och medborligt engagemang (Castells 2002, sid. 128 -

129). De allra flesta studier som Castells redovisar för att underbygga sina resonemang är 

redovisade under 1999 – 2001 perioden.  
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Idag när majoriteten av människor i Sverige har tillgång till Internet tycks dessa studier vara 

något föråldrade, men resonemanget är intressant då föreställningen om social isolering som 

ett resultat av en virtuell verklighet fortfarande diskuteras både i media och av andra i olika 

diskurser i samhället. Särskilt vad gäller ungdomar som beskylls för att endast sitta vid datorn.  

 

Ensam men ändå inte 

Sherry Turkle (1997) är psykoanalytiker och hon har intresserat sig för relationen mellan 

dator och människa. I och med hennes psykoanalytiska utgångspunkt är hon intresserad av 

datorns terapeutiska metoder. Enligt Turkle kan datorn erbjuda en inbillning av sällskap utan 

vänskapens krav; en ensam person vid datorn blir aldrig ensam. Man kan vara rädd för intima 

relationer och samtidigt rädd för att vara ensam, då kan datorn vara en lösning (Turkle 1997, 

s. 36). Hon menar att cyberrymden förutom dess kommunikativa och praktiska karaktär, ger 

möjlighet till bildning av nya typer av gemenskaper och virtuella samhällen. Vi har möjlighet 

att kommunicera med människor varje dag och utveckla intima relationer utan att ha någon 

form av fysisk kontakt (a.a. s. 11). 

Facebook kan med Turkle som utgångspunkt, ses som ett fönster till ett aktivt socialt liv 

oavsett vart man befinner sig och om man är ensam eller med sällskap. Turkle menar att vi är 

sociala varelser som söker kommunikation, men samtidigt är vi även ensamma varelser (a.a. s. 

124). Facebook ger oss en möjlig utväg att kombinera detta.  

 

Nätverkande individualism 

I våra samhällen har nya umgängesmönster vuxit fram som kännetecknas av vad som kallats 

en nätverkande individualism och Internet bidrar framför allt till nya individualistiskt 

baserade umgängesformer. Castells (2002) poängterar dock att det inte är Internet som skapar 

den här typen av relationer, utan mediumet bidrar framförallt ett materiellt stöd för 

spridningen av den här typen av umgängesform. Med begreppet nätverkande individualism 

beskriver Castells ett socialt mönster och inte en samling isolerade individer. Detta sociala 

mönster bygger på att individerna konstruerar sina nätverk utifrån värderingar, intresse, tycke 

etc. Många elektroniska nätverk kan bilda virtuella gemenskaper som inte är lika de fysiska, 

men ändå är viktiga för social gemenskap och mobilisering. Samtidigt gör Internet det möjligt 
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för individen att kunna markera närvaro, utan att behöva anstränga sig i djupare samspel 

(Castells 2002, s. 139 – 140).  

 

Friend me if you Facebook 

I tidskriften The Drama Review skriver teaterprofessorn E.J. Westlake om Facebook i 

förhållande till Generation Y. Artikelns titel är Friend Me if You Facebook: Generation Y and 

Performative Surveillance (2008). Westlake tar upp hur den globala Facebook - världen 

avspeglar den lokala privata sfären. Människor kan interagera på samma sätt som i det 

verkliga livet, vilket i sin tur påverkar det sätt som man kommunicerar på Facebook. 

Facebook är annorlunda än andra communities där en viss specifik profil gäller. Westlake 

menar att Facebook i sin helhet speglar vårt ständigt förändrade samhälle och att vi nu lever i 

informationstiden. 

Westlake intresserar sig speciellt för Generation Y:s sätt att uppträda, sätten som de bygger 

upp communities på och hur de kommunicerar via dessa forum, något som i sin tur påverkar 

hur de relaterar till sig själva. Författaren vill visa på hur man kan förstå den här 

generationens sätt att uppträda på Facebook.  Det försöker hon göra genom att undersöka flera 

av Facebooks finesser. Westlake argumenterar huvudsakligen för hur Generation Y är på 

Facebook, hur de använder communityt för att definiera gränserna av normativt beteende 

genom framträdanden av sig själva online. Hon intresserar sig också för Generation Y:s sätt 

att tillåta sig själv att bli övervakad och kontrollerad av andra. Medlemmarna i Generation Y 

etablerar och stärker sociala normer på Facebook, men de vägrar även att vara stela 

oföränderliga subjekt. 

Westlake går in på varför Facebook ofta kan uppfattas som obegripligt för vissa. Hon menar 

att det har att göra med de kommunikationsverktyg man föredrar att använda och som skiftar 

beroende på vilken generation man tillhör. Generationerna som är äldre än de nuvarande 

universitetsstuderande, har inte samma perspektiv på Internet som verktyg för socialt 

nätverkande, som Generation Y (a.a. s. 26). Den väsentliga generationsskillnaden ligger i hur 

man tolkar/läser av Facebook. Använder man sig inte av den mer aktiva formen av 

kommunikation, dvs. chatt eller skriva på Wall, kan forumet verka statiskt. 

Äldre Internetanvändare är mer bekväma med att e-posta och/eller prata över telefon, medan 

de yngre i Generation Y sitter hemma framför datorn, chattar, skriver textmeddelanden och 
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uppdaterar kontinuerligt sin status och profil. För Generation Y är skrivandet ett agerande, en 

handling och Facebook tillhandahåller ett forum för både direkt och asynkron social 

interaktion (a.a. s. 27). 

Westlake nämner även att studenter finner Facebook väldigt effektiv när det gäller att t.ex. 

”promota” händelser, fester och politiska syften inom deras privata nätverk. Facebook 

uppmuntrar på så sätt face-to-face interaktionen. Ovanstående konstateras även av en tidigare 

gjord studie som Westlake tagit del av och som hävdar att människor som befinner sig i 

konstant kommunikation med andra använder sig av många olika kommunikationsmedier för 

att kunna göra det. Desto mer kontakt via ett medium leder till ökad kontakt också över andra. 

På så sätt ökas också interaktionen i det verkliga livet.  

Reglerna för social interaktion skiftar med jämna mellanrum. Westlake hävdar att Generation 

Y, kommer att ta vad äldre generationer såg som socialt ofördelaktigt och skapa nya normer 

för hur man bör uppträda, dessa principer har lika stor möjlighet att etablera sig online som i 

verklig face-to-face interaktion. 

 

Det dramaturgiska perspektivet  

I Jaget och maskerna diskuterar Erving Goffman (2000) kring det dramaturgiska perspektivet. 

Perspektivet innebär att vi alla agerar skådespelare på en teaterscen. Vi vill på olika sätt göra 

intryck på vår valda publik, sätten kan skilja sig åt beroende på var du är och med vem du 

uppträder för. Goffman utgår ifrån att när en individ framträder inför andra människor, 

kommer individen i fråga att försöka kontrollera det intryck han ger till sin publik. Han 

intresserar sig speciellt för vad som händer när människor möts ansikte mot ansikte. Goffman 

använder sig av en hel del termer när han presenterar och diskuterar sitt dramaturgiska 

perspektiv. Han använder sig ofta av begreppet interaktion, vilket han definierar som 

individers ömsesidiga inflytande på varandra i ett direkt möte. Ett direkt möte menar 

Goffman, inbegriper fysisk närvaro (Goffman 2000, s. 23).   

I mötet med andra individer sänds olika signaler ut. Genom att samla intryck från andra 

människor skapas en bild av en person. När människor har en klar bild över varandra, kan de i 

förväg veta vad de kan förvänta sig och även hur de själva ska agera i mötet. Beroende på hur 

självmedveten man är om sin egen ”utsöndring” av information, kan individen i fråga själv 

välja hur den vill att andra ska uppfatta henne/honom. Goffman anser att det ligger i varje 
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individs intresse att vilja kontrollera andras beteende, på samma sätt som individen i fråga vill 

kontrollera sin egen självbild (a.a. 21 - 22). Människor kan med andra ord avsiktligt välja att 

handla på ett visst sätt för att framkalla en viss reaktion. 

Goffmans teorier kring Jagets framträdande kom ut 1959, långt innan datorer, Internet och 

sociala forum blev var mans vardag. Teorierna går dock alldeles utmärkt att applicera på 

dagens synkrona och asynkrona interaktioner över Internet. Internetanvändarna är 

socialiserade i face-to-face interaktioner och för därför medvetet över face-to-face reglerna till 

Internet och t.ex. Facebook. Sociologer har redan börjat betrakta Goffmans teorier kring 

Jaget, som relaterade till Internet. Det som Goffman tar upp om främre och bakre regionen 

blir t.ex. extra synligt när man interagerar via datorn som medium (Westlake 2008, s. 27).  

Goffman tar även upp framträdande som han definierar som den samlade aktiviteten hos en 

individ. Han benämner också deltagarna som publik, observatörer eller medagerande. En 

deltagares framträdande kan även kallas förr roll. En individ eller aktör kan spela samma roll 

inför samma publik vid ett flertal tillfällen.(Goffman 2000, s. 23). En aktörs framträdande kan 

också liknas vid en fasad. Fasaden blir med andra ord de expressiva redskap som individen 

medvetet eller instinktivt använder sig av i sitt framträdande. Författaren belyser även vikten 

av inramning, så som t.ex. rummets utseende, möbler, dekoreringar och rekvisita, allt som hör 

till sceneriet. Enligt Goffman är inramningen platsbunden. Har man ett framträdande, kan 

man inte börja spela sin roll förrän man är vid just den inramningen, dock med vissa undantag 

(a.a. 28 - 29).  

Här kan man i Goffmans teoretiska resonemang se tydliga likheter till sociala medier och 

framförallt till Facebook. Som medlem på Facebook har du en egen sida, en inramning så att 

säga, som är platsbunden. Det finns även stora möjligheter till att dekorera och anpassa sin 

sida så att man kan karaktärisera den roll man spelar utåt för sin publik, genom att t.ex. lägga 

ut vissa bilder, uttrycka sin status på ett specifikt vis, samt medverka i olika grupper eller 

causes för att göra sin roll ännu mer verklig i framträdandet. 

Anders Persson förtydligar Goffmans teorier om begreppet inramning eller frame som han 

uttrycker det: 

Frame - begreppet är omstritt, man kan definiera det på en rad olika sätt. I begreppet ingår det 

två beståndsdelar kan man säga. Det handlar dels om kontextuell struktur, vad är det för slags 

kontext som finns i det här sammanhanget? Vad händer här? Den andra är aktören/individens 

erfarenhet.  
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När man går in i en säg okänd situation så försöker man organisera sina erfarenheter så att 

man begriper situationen. Aktörens erfarenhet och sammanhangets mönster som man menar 

med frames. En frame kan vara ett speciellt sammanhang, och att det är nåt särskilt som gäller 

där i det sammanhanget.    

 /…/  Goffman är väldigt fysisk/rumslig när det gäller frames, han pratar mycket om platser 

som man går in i och som man går ut i. (intervjuutdrag, den 4 maj 2009) 

 

Tid och rum i förändring 

Arkitekten William J. Mitchell beskriver nätets icke rumsliga karaktär i boken Den digitala 

staden (1997). Han menar att Internet upplöser geografin. Att vistas där blir inte som ett besök 

i traditionell mening, utan snarare som uttalandet av en trollformel som ”sesam, öppna dig”. 

Geografins betydelse för individen försvagas genom Internet (Mitchell 1997, s. 10 – 11). 

Facebook bygger på att användarna anger sitt nätverk, dvs. var de befinner sig i denna 

specifika mening. De kan antigen ge en detaljerad adress eller bara nämna landet man bor i. 

Tiden och rummets mening vad gäller det personliga samtalet minimeras då jag kan skriva på 

min väns Wall mitt i natten och få svar omedelbart eller senare.  

Kommunikationen är med andra ord inte alltid synkron, utan även asynkron, eftersom mitt 

meddelande kan läsas timmar senare och svar inte behöver ges omedelbart. Asynkron 

kommunikation kan upplevas som långsam, men uppfattas samtidigt som mindre krävande då 

den inte kräver direkt respons (a.a. s. 16). Facebook erbjuder möjligheter till såväl synkron 

som asynkron kommunikation. Man kan chatta med kontakterna som är online, samtidigt som 

man kan svara på olika meddelanden t.ex. efter att man har kommit hem från semestern. 

Möjligheter för att själv bestämma över kommunikationens utformning är kanske det som gör 

Facebook så attraktiv som ett socialt kommunikationsverktyg.  

Åtskiljandet av tid och rum är modernitetens mest dynamiska sida, där frikopplingen mellan 

rummet och tiden skapar förutsättningar för sociala aktiviteter, som inte har någon bundenhet 

till en specifik plats (a.a. s. 27).             
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Datorn som levande objekt 

Dagens barn och ungdomar växer upp i en datorkultur, medan många som tillhör äldre 

generationer i bästa fall kan vara naturaliserade medborgare i denna kultur. Turkle (1997) tar 

upp Jean Piagets resonemang kring barnens teorier om hur världen fungerar. Piaget fann 

under 1920-talet att för de små barnen kan allt fungerade kännas som levande. Solen, en bil är 

exempel på detta. Ju äldre barnen blir desto mer förfinas begreppet ”levande”.  Turkle tar 

Piagets teori ett steg länge och menar att barnen som hon studerade under 1970 och 1980-talet 

konfronterades med datorer som kunde prata, lära ut och spela spel. Barnen var osäkra över 

huruvida de skulle kalla datorn för ett levande eller icke-levande objekt. Det var datorns 

responsförmåga som barnen blev intresserade och fascinerade av. Det mentala livet som var 

reserverat för människor kom att bli ett karaktäristiskt drag för datorer, något som 

förändrande barnens sett att se på skiljelinjerna mellan maskin och människa.  Barnens 

reaktioner var till stor del dramatiska och idag menar Turkle är dagens barn tillfreds med 

föreställningen att ett icke-levande objekt kan tänka och prata. Att kunna tala med maskinen 

verkar naturligt idag då datorn har gått från att vara en maskin till att ses som en 

”halvmänniska” (Turkle 1997, s. 99 – 102).  

Turkles resonemang är intressant.  Hon visar att i och med teknologins utveckling har datorn 

blivit en del av vår vardag och i en mening en självklar del av oss själva. Datorn håller ”koll” 

på våra aktiviteter, påminner oss om inplanerade och kommande händelser, på olika sätt 

breddar vårt sociala liv. Internetkommunikationen ses som en naturlig social aktivitet och 

Facebook som ett livslevande nätverk som kan tyckas fungera som ett miniatyrsamhälle.  
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Del 4 

Analys 

Nedan följer en analys och redovisning av det intervjumaterial vi fick ut av 

fokusgruppsintervjun samt intervjun med Anders Persson. Vi har analyserat 

intervjumaterialet med hjälp av de teorier vi har redogjort för i Del 3 . Vi har valt att 

sammanföra hela vårt empiriska material, dvs. både samtalen inom fokusgruppen och 

intervjun med Anders Persson. I vårt empiriska material har vi kunnat särskilja vissa termer, 

som vi sedan väljer att bygga analysen på. 

 

Datorn som en naturlig del av vardagen 

Att tillhöra ett socialt forum känns som en given del av våra fokusgruppsdeltagares vardag. 

För alla deltagare var det något självklart att vara medlem och/eller tillhöra ett community 

som de besökte varje dag. De ansåg att det är ett naturligt sätt att samspela på inom deras 

sociala kontaktnät. 

Enligt Turkle (1997) kan datorn erbjuda en inbillning av sällskap utan vänskapens krav. Man 

kanske är en person som gillar att i fysisk mening vara ensam. För vår intervjuperson Fredrika 

(se nedan) ser vi att Turkles resonemang stämmer. Hon gillar inte att vara bland folk, social i 

den fysiska bemärkelsen. Forumet underlättar för henne att hålla sig social och uppdaterad 

bland sina vänner och bekanta:  

Jag hatar att träffa folk, jag gillar inte att vara hemifrån så Facebook är ett bra verktyg för att 

ha koll på folk (Fredrika) 

När vi frågar Anders Persson på vilka sätt den fysiska icke - närvaron har för betydelse hur 

man kommunicerar, svarar han: 

Man är i ett sammanhang som man själv kontrollerar helt och hållet. Sen är frågan om hur 

man riggar sitt framträdande på nätet. Om man faktiskt framträder som sig själv, då förlorar 

man ju kontroll, så fort man gör nånting. T.ex. distansundervisning med chattrum, de 

människor som är tysta i face-to-face relationer, har mycket lättare för att prata i de 

sammanhangen, det är positivt. Det blir mer jämställt inom såna rum. Men problemet är att 

sen träffas i verkligheten.  Främre och bakre. Man kan kontrollera mer vad man säger och gör 

på Internet, men sen måste man kunna konfronteras med det i verkligheten. T.ex. i 

ovanstående exempel. Eller också gamla bekanta osv., upp till bevis. 
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Castells (2002) uppmärksammar också Internets möjligheter till ett bredare socialt liv, ett 

socialt liv som är oberoende tid och rum. Facebook till skillnad från andra 

kommunikationssajter baseras på användarens eget redan existerande sociala nätverk. Som 

användare kommunicerar man oftast med människor man redan känner i det ”verkliga livet” 

utan att behöva lämna sitt hem.  

Enligt en artikel i Sydsvenskan är majoriteten av de som använder sig av Facebook 80-talister. 

Våra deltagare anser att detta beror på en rad olika faktorer: 

Jag tror det har att göra med att vi har växt upp med att många communities byggts upp, 

lunarstorm, helgon, skunk mm. Alla dessa tidigare communities har en viss typ av profil, men det 

har inte Facebook, den är mer allmän. Det har blivit någon slags minsta - community -nämnare 

grej. Lite mainstream. Alla passar in där. Man behöver inte ta ställning för att vara med i 

Facebook, men man kan göra det när man väl är medlem. (Peter) 

Nätkommunikation ger plats till en fri diskussion och detta ger chanser till öppenhet menar 

Castells och ger exempel på studier som åskådliggör att internetanvändning ger flera sociala 

band som i flera fall är av fysisk karaktär. Virtuella gemenskaper kan ses som faktiska 

förbindelser då de inte är ”illusoriska” utan fungerar på ett annat verklighetsplan. Internet ger 

möjlighet att överträda avstånd till en liten kostnad och individen kan vara medlem i en 

mängd partiella gemenskaper som inte är frånskilda andra umgängesformer. Möjligheter till 

ett brett socialt liv ges då deras kontakter blir allt mer utvidgade i rummet. 

I vår fokusgruppsintervju diskuterades individens möjligheter kring nätverkande som ett 

resultat av globaliseringens framväxt. Intervjupersonerna var överens om att deras möjligheter 

till att vidmakthålla kontakter som annars hade runnit ut i sanden kan bevaras på ett annat sätt 

via t.ex. Facebook. Även Anders Persson tycker att världen har blivit mindre tack vare 

Internet och sociala forum likt Facebook. Han säger: 

/.../ påverkan är väldigt positiv när det handlar om stora avstånd mellan vänner och bekanta. Det 

har ju underlättat otroligt mycket om man jämför med tidigare innan Internet. 

Stier tar upp hur det fysiska avståndet mellan människor minskat i hög grad och Internet har 

medverkat till att världen har blivit mindre. Många människor reser utomlands, byter oftare 

vistelseort och i och med det skapar nya kontakter som man idag via Internet kan behålla även 

efter det fysiska mötet. Våra intervjupersoner bekräftar tesen då de nämner att t.ex. tidigare 

arbetsrelationer som de inte velat förlora, samt vänskapsband de knutit när de varit på resande 

fot. 
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”Jag vill ha koll” 

Att veta vad ens vänner och bekanta gör verkar vara en stor attraktion till varför man är 

medlem. Sajten erbjuder korta inblickar i ens vänners liv. Man kan se foton, veta vad de gör 

just nu genom att titta på deras status, var de befinner sig och med vem. För att kunna ha 

”koll”, krävs det från medlemmarnas sida att vara aktiva. På så sätt blir resultatet en frivillig 

ömsesidig övervakning. Det som föreföll oss vara intressant var att termen ” att ha koll på” 

återkom ett flertal gånger under diskussionen med vår fokusgrupp.  Så här säger Erika när vi 

frågar varför hon är med på Facebook. 

Jag är medlem för att jag vill ha koll på folk. Jag bor långt ifrån mina vänner, det är smidigt att 

se vad alla gör som t.ex. studerar, skaffar barn. Sedan var jag mycket på resor och de har jag 

också kontakt med via Facebook, lagom och ibland. (Erica) 

Att ha koll på folk innebär att ofta tillåta sig själv att bli övervakad. Enligt Westlake (2008) 

har Generation Y en längtan att få mötas och få tillhöra sociala nätverk samt att få förstärka 

sociala band. På grund av det kan de också tillåta sig att uppoffra sig själva för övervakning 

genom att uppträda likt en skådespelare på en teaterscen.  

Anders Persson yttrar liknande tankegångar:  

Det finns en föreställning om social kompetens och den kräver ganska mycket face-to-face 

kontakt. Det behöver utvecklas en annan social kompetens över distanserade möten. Men det 

är väl på gång. Jag tror vi dock förlorar lite av det här utsöndrandet av information om vi 

enbart kommunicerar via nätet. Samtidigt har vi mycket större chans att få styra över vad den 

andre får se av oss själva.  Självpresentation blir lättare att hantera över nätet. 

Persson menar att man även missar viktig information i den fysiska icke-närvaron på Internet: 

Jag tycker att det försvårar tolkningen på ett plan. De individer vi kommunicerar med, de 

”läcker” inte ut information på samma sätt, vi kan inte se om nån svettas eller rodnar eller 

harklar sig. På ett annat plan förenklar det på det viset att man kan avbryta precis när som 

helst. Man behöver inte bry sig om att tolka. Man kan tänka ”aah jag deletar den jäveln 

istället”. Man får även mer betänketid. Goffman har ett exempel om en baseballdomare som 

måste fatta beslut jättesnabbt. 

Majoriteten av våra intervjupersoner har bilder upplagda på Facebook:  

Det är hur vi har det hemma, djuren, gården och lite på mina vänner. Jag lägger upp foton på 

vänner som jag vet att jag får eller som har lagt upp bilder på mig, de som tycker att det är roligt. 

(Ann-Louise) 

Alla intervjupersoner är överens om att man ska vara försiktig med vilka bilder man ska lägga 

upp. Vi undrade vilka bilder som de absolut inte kunde tänka sig att lägga upp:  

Naken, full eller när man gör något tossigt. För privat. (Fredrika) 
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Man vill inte ge ett dåligt första intryck. (Ann-Louise) 

Deltagarna tog även upp att Facebook dyker upp i fysiska sociala sammanhang, t.ex. folk som 

fotograferar för att sedan lägga upp bilden direkt på sajten. Är man inte medlem, så kan detta 

upplevas som att man inte har kontroll över situationen, man blir helt enkelt utanför. 

Även här skriver Westlake att Generation Y har en begränsad syn på att låta sig bli övervakad. 

Deras förhållningssätt till det är inte passivt, utan är ett medvetet framförande. Detta får oss 

att undra vad man egentligen har koll på eller inte.  

Enligt Anders Persson som är lite av en specialist på Goffman, är det inte säkert att man har 

riktig kontroll över framträdandet:  

Det är inte säkert att man har koll på Facebook. Det är skillnad menar Goffman att kunna skilja 

sina olika publiker åt. Möjligheterna är större på Internet att göra det. Det finns större möjligheter 

att ljuga på Internet eftersom risken att bli avslöjad är så liten. Men det är precis som i de här 

sociala medierna, att ibland blir vi så tagna av allt detta så vi glömmer bort att vi har folk runt 

omkring oss som kan läsa det vi gör. 

Men varför är det så intressant med att ha koll?  

Är dålig på att hålla kontakt och händer det någonting är Facebook bra. Samtidigt är det negativt, 

det kan bli för mycket och folk kan ha koll på mig. (Erika)  

 

Utmärkt sätt att ta kontakt och hålla kontakt med människor. Men det finns en baksida där också. 

Det kan bli tokigt och man börjar prata med någon och sedan vill man inte fortsätta. (Peter) 

Våra deltagare redogör ett antal möjliga anledningar till att man väljer att avstå från 

Facebook. Att välja att avstå på grund av ens egna preferenser som ett eget val var en 

återkommande anledning. 

Det är ju ett medvetet utanförskap, jag har vänner som vägrar gå med därför att alla andra är där. 

(Erica) 

 

Det blir nästan som att inte ha en teve, ett aktivt val är det ju nästan att inte ha en teve.. man tar 

det som en självklarhet att alla har teve, det har blivit nästan samma sak med Facebook, en 

självklarhet att man ska..(Peter) 

Avståndstagande var också något som blev ett hett ämne under intervjun. Ett flertal olika 

anledningar lades fram. 

Det är en inställning man har, dem jag har å vill ha kontakt med har jag fysiskt eller via telefon. 

Vissa tycker det är osocialt med Internet. (Mattias) 

 

En del har svårare att uttrycka sig i skrift och tycker det är lättare att prata över telefon istället. 

(Ann-Louise) 
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Jag har vänner som aktivt tar avstånd på grund av att Facebook äger alla bilder och för att det just 

är så öppet. Inkräktar på integriteten. (Erica) 

 

Jag har bara en av dem jag känner som inte är med och det är för att han helt enkelt är 

ointresserad. Det låter ju rätt ointressant när man säger vad man gör till andra på Facebook. Det 

låter ju typ som ”se och hör” med okända människor. (Peter) 

 

Min fristad! 

Vi kom in på relationer och diskuterade hur fokusgruppsdeltagarnas vänner - lista såg ut på 

forumet. Generation Y som deltagarna tillhör verkar ha mest vänner i sin egen generation, 

med några få undantag. Sajten upplevs som en tillflyktsort från föräldrar och familj som inte 

tillhör ens egen generation. 

Det är egentligen till för oss i vår åldersgrupp. Det blir en fristad, man vill inte ha äldres 

kommentarer och åsikter, eller ”lilla gumman” kommentarer. (Fredrika) 

 

Jag tyckte att det var hemskt när min mor skaffade allt vad som hade med Internet att göra, 

Facebook, mail, blogg, msn etc. det slutade med att hon skrev ett mail till mig, väntade 10 minuter 

och sen ringde upp och frågade varför jag inte hade svarat. (Mattias) 

Westlake går in på varför Facebook ofta kan uppfattas som obegripligt för vissa, hon menar 

att det har att göra med de kommunikationsverktyg man prefererar att använda och som 

växlar beroende på vilken generation man ingår i. Generationerna som är äldre än den grupp 

vi studerat här, har sannolikt inte samma syn på Internet som redskap för socialt nätverkande, 

som Generation Y. 

Jag känner mest att jag använder Facebook som ett kontaktnät bland mina vänner och då har man 

ju en viss jargong. T.ex. jag bjuder inte hem mina föräldrar på en fest bland mina vänner, det hade 

blivit en konstig stämning. Skulle känt mig tudelad.(Peter) 

 

Mobilisering 

På Facebook ges användarna möjlighet till ställningstagande på individnivå genom att de går 

med i särskilda profilerade grupper/causes. På så vis tar du aktivt ställning på individnivå, 

parallellt som du kan influera och hitta stöd och likasinnade på en kollektiv plattform. 

I fokusgruppen samtalade vi om Facebooks möjligheter att mobilisera sig, t.ex. politiskt. Tre 

av våra deltagare var med i ett antal grupper/causes. Det finns en medvetenhet bakom deras 

val och de förklarar varför de är med i dessa grupper/causes.  
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Jag är med i ett gäng HBT-frågor sånt som jag tycker är intressant eller brinner för. Jag är inte 

aktiv i nån grupp, jag tar ställning i och med att jag går med i gruppen. Man visar vad man tycker 

och bidrar till att gruppen blir större. (Peter) 

 

Vissa hoppas man ska påverka, t.ex. är jag med i skånemejeriets mjölkgrej, vi vill ha skånemjölk! 

(Erica) 

 

Jag tror det kan uppmärksamma vissa frågor, FRA, IPRED. Det blir ju som såna signaturlistor 

som man skriver under. Det bidrar ju till att vissa frågor uppmärksammas. (Peter) 

 

Castells resonemang kring den nätverkade individualismen förfaller sig intressant här. Som 

Peter och Erica poängterar kan man genom att bli del av en grupp likatänkande kring en fråga 

påverka, men även visa var man står för i ett antal frågor som är viktiga för individen. De nya 

sociala formerna som byggs i dessa grupper eller causes som användare bildar på Facebook 

bygger på värderingar, tycke och intresse. En nätverkande individualism som Castells menar 

är viktig och effektiv vad gäller t.ex. mobilisering.  

Sedan som våra intervjupersoner poängterar finns det ett visst allvar bakom valet av en grupp 

trots att det yttrar sig på ett skämtsamt sätt.  

/…/ Gay marriages killed the dinosaurs (Peter). 
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Del 5 

Slutdiskussion 

Det finns en rad möjligheter som communities kan erbjuda och med Giddens och Castells 

teoretiska utgångspunkt, passar den senmoderna människan. Den s.k. nätverkande 

individualismen som Castells kallade den och som många communities och även Facebook 

bygger på, tycks ha blivit en naturlig aktivitet i dagens samhälle. Individens val står idag i 

fokus även när det gäller mänskliga relationer. Konstruerandet av jaget blir ett personligt 

projekt och Internet erbjuder en rad hjälpmedel. På Facebook kan vi välja att endast visa de 

bilder vi tycker om, vi kan uppdatera vår status på ett sätt som passar in med vår önskade 

livsstil, samt vi kan välja våra relationer. Som användare har du i varje fall en viss kontroll 

över att styra din publik. Frågan kvarstår dock, hur mycket koll har dina åskådare egentligen 

på vem du är och vice versa? Detta är en viktig fråga om autenticitet. Det finns en viss 

motsägelse i detta, en motsägelse som vi upptäckte vid bearbetningen av materialet från 

fokusgruppen. Å ena sidan är våra deltagare mycket medvetna om hur de framställer sig 

själva och sin image på Facebook, å andra sidan vill våra deltagare ha koll på sina vänner. Det 

som föreföll oss vara intressant med detta är att frågan om äkthet i andras presentationer av 

sina sociala liv verkar inte ifrågasättas. 

Relationerna som knyts an via sajten följer också som vi sett ett visst mönster när det kommer 

till Generation Y. Forumet upplevs som en fristad från äldre generationer. Majoriteten av våra 

deltagare hade inte känt sig bekväma med att t.ex. vara vän med sina föräldrar. I en sådan 

situation kan det bli problematiskt att skilja sina olika publiker åt, imageprofileringen kan 

kännas opassande då man är osäker på vem man ska uppträda inför, vännerna och/eller 

familjen. 

Facebook är otvivelaktigt ett tydligt exempel på ett verktyg som underlättar individens 

interaktioner med andra människor. Det kanske ligger i vår tid att kunna vidmakthålla sociala 

relationer hemifrån eller från jobbet, under tiden man skriver ett skolarbete eller sköter 

arbetsuppgifter. För Generation Y, som växt upp med datorn och dess utveckling i en 

senmodern globaliserad värld, finns det kanske inget annat alternativ? 
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Slutsats  

Hur agerar Generation Y med sina gemenskaper på den virtuella mötesplatsen Facebook?  

Snabbt, effektivt, när som helst på dygnet, ensam eller med vänner kan Generation Y vara 

online, redo att bli övervakade och att bevaka andra. Presentationsprofileringen sker dock på 

vars och ens egna villkor och frågan om du har riktig koll ställs inte överhuvudtaget och kan 

kanske många gånger kännas oviktig i sammanhanget. Interaktionen är det primära, att 

uppdatera status, att kommentera foton och att skriva på Wall. Genom att på skilda vis erbjuda 

korta inblickar i ditt liv håller du dig levande i umgänget med andra. Du erbjuder lite av dig 

själv för att få ta del av andras liv. Om inte detta utbyte sker blir sajten statisk. Det är bl.a. i 

ovanstående situationer som Generation Y verkar på ett annat sätt än tidigare generationer. 

80-talisten har växt upp och in i ett senmodernt samhälle, vilket har bidragit till att deras 

sociala liv tagit plats inom två parallellt skilda sfärer, den fysiska och den virtuella. Det har 

blivit en naturlig förhållning i Generation Y:s vardag.  

Facebook är ett nytt sociologiskt fenomen och i vår uppsats har vi försökt närma oss en 

problematik som rör mänskliga relationer i nya former över sociala medier. Dessa nya former 

kräver en annan social kompetens, de erbjuder frihet, men ställer krav på en ökad 

medvetenhet av individen.  Facebook kommer med största sannolikhet att sätta avtryck i 

historien, aldrig tidigare har så många nätverkat och samspelat i en sådan global omfattning 

på en och samma mötesplats. 

 

Fortsatt forskning 

Det ska bli intressant att se hur utvecklingen av dessa communities kommer att se ut och hur 

nästa generation kommer att hantera dem. Generation Z är ju en generation som växt upp med 

den mediala verkligheten som en självklar del av vardagen. Vi tror att frågor kring integritet, 

social kompetens och autenticitet kommer att bli viktiga framtida diskussionsämnen inom 

sociala medier. 
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Bilaga 1 

Bakgrundsfrågor 

1. Förnamn: 

2. Födelseår: 

3. Civilstånd (ringa in) 

Singel Sambo Gift annat______________________________________ 

4. Sysselsättning: 

5. Utbildning (ringa in) 

Grundskolenivå   Gymnasienivå  Eftergymnasial utbildning: om ja, 

vad/vilken: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

6. Boendesituation (ringa in) 

Bor själv Sambo  Hos föräldrar  annat___________________________ 

7. Medlem på Facebook sedan:______________________________________________ 

8. Antal vänner på Facebook: 

9. Hur kom du i kontakt med Facebook (ringa in) 

På egen hand (nyfikenhet)  Vänner  medier

 Annat____________________________________ 
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Intervjuguide till fokusgrupp: 

Allmänna frågor:  

1) Hur kommer det sig att ni är medlemmar på Facebook? 

2) Vad gör ni när ni är inne på Facebook (kommunicerar, testar nya funktioner, leta 

kompisar, leta efter bilder etc.). Hur mycket tid lägger ni på Facebook dagligen? 

Hur ofta loggar ni in? Vilka tider på dygnet är ni som mest aktiva? 

3) Lägger ni upp bilder på Facebook? Vad är det för typ av bilder? Vad vill ni 

förmedla med de här bilderna? Varför just dessa bilder? Finns det foton som ni 

inte skulle kunna tänka er att lägga upp på Facebook? Varför? 

Relationer: 

4) Hur ser er vänner lista ut? (familj, kompisar, okända, arbetskollegor, folk som bor 

långt ifrån er).  Med vilka av dem har ni en mer aktiv kommunikation? På vilka 

sätt kommunicerar ni oftast? Text på Wall, bild, poke? 

5) Påverkar Facebook ens relation med andra människor? På vilka sätt? Har era 

vänskapsrelationer förändras genom Facebook (ersättning av mail/sms?) Vilken 

roll spelar facebookskontakten i era liv?  

Generationer: 

6)  Hur använder olika generationer Facebook? Är det någon skillnad på olika 

genrationers sätt att använda Facebook? Varför? Vad har ni för egna erfarenheter 

av generationer som inte tillhör er egna(föräldrar etc.)? Ge exempel. 

7) Enligt en artikel i Sydsvenskan är majoriteten av de som använder sig av Facebook 

80-talister. Varför tror ni att det på det viset?   

8) Blir det ett utanförskap för de som inte är medlemmar? 

Globalisering: 

9) Vilka möjligheter ser ni med ert facebookande, i och med att geografiska gränser 

inte existerar? (jobb, utomlandskontakter, resor, annonser) 

10) Är ni med i några grupper eller causes? Vilka och varför? Finns det en 

medvetenhet bakom era val av medverkan i dessa grupper/causes? Har det 

resulterat i någon slags förändring, både privat och socialt kollektivt? Ge exempel? 
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Bilaga 2 

Expertintervju med Anders Persson 

  

Bakgrund? 

  

Intresse och expertområde, varför? 

  

Hur har de sociala medierna påverkat/influerat individers uppbyggnad och upprätthållandet av 

olika relationer? 

  

På vilka sätt har du sett en förändring över tid de senaste åren inom ovanstående ämnen? 

Hur tolkar du den förändringen, är det positivt eller negativt, på vilka sätt? 

  

Kan du gå in lite närmare på vad Goffman menar med ”frames”? Kan virtuella mötesplatser 

som t.ex. Facebook, forum och chatt försvåra eller förenkla individens sätt att tolka den 

aktuella situationen? I jämförelse med en situation där kommunikationen sker face-to-face  

blir tolkningen av tillståndet enklare eller svårare för individen? 

  

På vilka sätt har den fysiska icke-närvaron för betydelse när man kommunicerar bakom en 

skärm?  

  

Vilka oskrivna koder ingår i det sociala rummet (vilket förhållningsätt/skyldigheter har 

individen när hon/han träder in i det sociala/virtuella rummet)? 

  

 

 

 

 

 

 

 


