
 

Örebro Universitet 

Handelshögskolan 

Informatik C 

Handledare: Hannu Larsson 

Examinator: Ann-Sofie Hellberg 

HT 11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En kvalitativ studie om varför Facebook används, hur man skyddar 

sin personliga information samt interagerar med andra Facebook-

användare. 
 
 

 

  

 

 

  

Andrea Bel 891023 



Sammanfattning 

Facebook är idag ett av de största virtuella sociala nätverken som finns. Till en början var det 

tänkt att Facebook skulle användas av studenter vid Harvard universitet men idag är det långt 

ifrån bara studenter som använder Facebook. (Boyd & Ellison 2008)  

Detta arbete syftar till att ta reda på varför Facebook används och hur det används när det 

kommer till säkerhet och kommunikation. All empirisk data samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer med sex aktiva Facebook-användare med hopp om att få djupa 

och ärliga svar för att lättare kunna analysera resultatet. 

Det som framkom i undersökningen var att Facebook används för att underlätta 

kommunikation mellan användare och att kommunikation via Facebook bidrar till att 

användare sparar tid då de annars inte hinner umgås med alla sina vänner i det verkliga livet. 

Det framkom även att Facebook-användare är medvetna om vad de gör på Facebook; de vet 

vad för information som finns tillgänglig på deras profil och vilka informationen är tillgänglig 

för. Användare på Facebook är också noggranna med vilka de är vän med och inte tillåter 

användare de inte känner finnas med i deras vänlista. 
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Centrala begrepp 

Följande begrepp är centrala i uppsatsen och används upprepade gånger i arbetet och därför 

vill jag redan här visa vad de innebär. 

 

Socialt nätverk - en individs sociala relationer som förser individen med socialt stöd (Na.se) 

Virtuellt socialt nätverk - webbaserade tjänster som tillåter användare interagera med varandra 

(Boyd & Ellison, 2008) 

Facebook - Ett virtuellt socialt nätverk (nätverkssida) 

Säkerhetsmedveten - Någon som är medveten om säkerheten kring sin egen information på ett 

virtuellt socialt nätverk 

Profil - En Facebook-användares personliga sida som innehåller användarens personliga 

information. 

Logg - ett utrymme i profilen där man kan göra inlägg och dela innehåll.  

Profilbild - huvudbilden i ens profil 

Vänlista - En lista med alla ens ”vänner”. Vänner kommer i vissa fall åt information om icke-

vänner inte kan se. 

Inlägg - detta är något man kan skriva i andra användares profil.  

Chatt - en funktion som gör det möjligt för två Facebook-användare att kommunicera privat. 

Meddelande - Gör det möjligt att skicka privata meddelanden till en eller flera andra 

användare.  

Event/evenemang - gör det möjligt att skapa evenemangsinbjudningar. 

Gilla - tillåter att man ger positiv respons på någon annans inlägg. 

Checka-in - en funktion som tillåter att man visar var man befinner sig geografiskt. 

Foton - en funktion som används för att dela bilder. 

Sökfunktion - används för att efter söka personer och innehåll på Facebook 

Information - i detta arbete är information det man delar med sig av på Facebook (Foton, det 

man checkar-in, foton man delar ed sig av, meddelanden man skickar, inlägg man skriver 

mm.) 
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1 Inledning 
Sociala nätverk finns överallt, man kan se samhället, kyrkan och skolan som ett socialt 

nätverk där människor kan skapa relationer och knyta band till varandra (Gunneriusson, 

2002). Sociala nätverkssidor finns till för samma syfte, men de är betydligt mycket större då 

de stödjer kommunikation över internet. Detta, i sin tur, bidrar till att folk över hela världen 

kan kommunicera med varandra (Boyd & Ellison, 2008).  

Starter & Lipford (2008) skriver i sin artikel att informationsdelningen på det sociala 

nätverket Facebook varierar mellan olika människor. De skriver även att de flesta Facebook-

användare delar med sig av för mycket information utan att vara medvetna om vilka risker det 

kan medföra, och att detta idag är ett problem. De menar att risker som identitetsstöld, 

förföljelser och online-attacker tas för enkelt på och att de idag är vanligare än man tror. Detta 

är intressant att lyfta fram då Facebook idag är en stor del av många människors liv.  

1.1 Ämnesområde 
Försiktighet på sociala nätverk är inte så vanligt förekommande idag. Starter & Lipford 

(2008) skriver i sin artikel att informationsdelningen på Facebook varierar mellan olika 

människor. De skriver att detta beror på att många användare av sociala nätverk som 

Facebook förlitar sig på att de default-inställningarna som man får när man registrerar sig är 

säkra, men i själva verket är det inte så. Starter & Lipford menar att alltfler aktivt borde ändra 

inställningar så att de anpassas efter en själv och därför har jag valt att i detta arbete lyfta fram 

och förklara varför Facebook används och hur det används för att kommunicera med andra. 

Uppsatsen kommer även att ta upp vad för information Facebook-användare delar med sig av, 

samt till vilka, detta för att förstå hur väl användare är medvetna om sin privata information.  

1.2 Frågeställning/problem 
Jag kommer först att ta reda på hur begreppet socialt nätverk tolkas och vilka anledningar det 

finns till att Facebook används. Min huvudfråga är att ta reda på hur medvetna Facebook-

användare är när det kommer till sin egen informationsdelning och hur de resonerar i denna 

fråga. Jag kommer vidare ta reda på hur kommunikation på Facebook ser ut och hur 

användare väljer att kommunicera, detta då Facebook syftar till att underlätta kommunikation 

mellan användare och erbjuder därför olika kommunikationsverktyg i detta syfte. 

1.3 Analys av frågeställning 
När jag gör mina intervjuer kommer jag försöka förstå hur respondentens användarprofil ser 

ut på Facebook, dvs. vad för information som finns tillgänglig samt för vilka den 

informationen är tillgänglig för, detta för att se hur medvetna användare är kring sin egen 

informationsdelning. Jag kommer vidare ta reda på varför respondenterna valt att dölja viss 

information, då detta är ett medvetet val hoppas jag kunna se huruvida de är 

säkerhetsmedvetna eller inte.  

När det kommer till kommunikationen på Facebook vill jag se vilka kommunikationsverktyg 

Facebook-användare väljer att använda och varför de väljer just dessa. Jag kommer även ta 

reda på vad de anser om kommunikationen på Facebook jämfört med i verkliga livet. 
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1.4 Avgränsning 
Jag har valt att avgränsa mig till Facebook då är det största (virtuella) sociala nätverket idag 

(Mashable.com)(Boyd & Ellison 2008). 

En annan anledning till att jag avgränsat mig till Facebook är att information som visas på 

Facebook avgörs av varje användare, och att dessa användare inte alltid förstår risker med 

informationsdelning (Starter & Lipford 2008). 

1.5 Intressenter 
Mina största intressenter är utvecklare av sociala nätverk. De kan ha nytta av detta arbete då 

de skall bygga nya sociala nätverk, eller kanske förbättra befintliga sådana. En annan 

intressentgrupp är personer som arbetar och forskar kring människors säkerhetsmedvetande 

på internet.   
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2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att lyfta fram hur Facebook-användare väljer att skydda sin 

personliga information, detta gör jag genom att ta reda på och förklara vilken information de 

delar med sig av, vilka de delar med sig till och varför de gör det. Jag kommer även att 

övergripligt förklara varför Facebook används samt hur man väljer att kommunicera med 

andra Facebook-användare. 

Detta gör jag för att man skall få en bättre förståelse för hur Facebook-användare resonerar 

kring delning av personlig information online. Genom att göra sex intervjuer hoppas jag få 

fram så pass olika typer av användare som möjligt för att lättare kunna visa hur 

respondenternas resonemang skiljer sig från varandra. 

Jag förväntar mig att resultatet av uppsatsen kan komma att bidra till en ökad förståelse för 

hur Facebook-användare resonerar kring sin informationsdelning.   
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3 Teori 
Här nedan presenteras den teori jag använder mig av i detta arbete. De delar jag valt att 

presentera här skall ge en bättre förståelse för vad ett socialt nätverk är, hur det kan 

användas samt hur man kan skydda sig från yttre hot med hjälp av säkerhetsinställningar. 

3.1 Nätverksbegreppet 
Innan jag börjar förklara vad ett virtuellt socialt nätverk (en nätverkssite) är tycker jag att man 

borde känna till vad ett socialt nätverk är. 

Enligt ne.se (Nationalencyklopedin.se) är begreppet nätverk väldigt stort och komplext. De 

beskriver ett socialt nätverk som en individs sociala relationer som förser individen med 

socialt stöd. De skriver även att individers sociala nätverk kan vara olika stora för olika 

grupper i samhället. Även Gunneriusson (2002) beskriver sociala nätverk på liknande sätt. 

Han menar att sociala nätverk är en särskild typ av organisation med mellanmänskliga 

relationer. Han menar även att nätverk har en relativt platt organisationsstruktur, alltså inte en 

hierarkisk struktur. Han skulle även vilja karaktärisera relationerna mellan aktörerna som ett 

ömsesidigt beroende och menar att relationerna mellan nätverksaktörerna är jämbördiga, 

varaktiga och att de med tiden stärks.  

3.2 Virtuella sociala nätverk (nätverkssida) 
Jag vill understryka att jag talar om virtuella sociala nätverk då jag använder mig av 

begreppet nätverkssidor. 

Nations (2011) skriver att det lättaste sättet att förklara en nätverkssida är att beskriva det som 

att gå på gymnasiet; att man känner till folk men är endast vän och umgås med ett antal 

personer. Han förklarar även att om man börjar med ett socialt nätverk är det som att börja i 

en ny skola. Att man i början inte känner folk men att man genom att delta på lektioner, och 

gå med i grupper träffar nytt folk som man knyter kontakt med. 

En lite tydligare definition är gjord av Boyd & Ellison (2008). De skriver att sociala nätverk 

är webbaserade tjänster som tillåter användare att skapa offentliga eller halvoffentliga profiler 

och att användarna har listor som kan innehålla allt från intressen till andra användare som de 

delar information med och kommunicerar med. De skriver även att de listorna som 

användarna skapar visas på nätverkssidan. Boyd & Ellison (2008) skriver om 

vänförfrågningar på nätverkssidor. De menar att man, väldigt ofta, kan anpassa vilka personer 

som kan se ens information och att detta varierar mellan olika sociala nätverk. De skriver att 

Facebook t.ex. har en standardinställning där ens vänner och ens ”nätverk”, d.v.s. vänner som 

angett att de arbetar eller går på samma skola som ens själv, kan se det man delar med sig av.  

Boyd & Ellison (2008) skriver även att begreppet ”vän” är ganska diffust, då det inte i själva 

verket inte behöver vara ens vänner från det verkliga livet, utan att det kan vara vänner bara 

över det sociala nätverket. Att individer tillåts träffa främlingar online är enligt Boyd & 

Ellison(2008) inte den enda anledningen till att sociala nätverkssidor är unika. Utan de menar 

att det som gör sociala nätverk unika är att användarna kan uttrycka och visa deras egen 

information, dvs. att information om intressen, bilder, politiska eller religiösa åsikter delas. I 

och med att de sociala nätverken finns online så kan användare från hela världen ta del av den 
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informationsdelningen som enligt Boyd & Elisson är med och bidrar till att användarna får 

kontakt med varandra. Den kontakten hade annars inte kunnat göras om t.ex. två individer 

befinner sig i olika världsdelar. 

Boyd & Elisson skriver även att många av de sociala nätverken som finns används 

nödvändigtvis inte i syftet att lära känna nytt folk utan det används även för att kommunicera 

och hålla kontakt med familj och vänner. 

3.3 Vad är Facebook? 
Facebook grundades, enligt Boyd & Ellison (2008), år 2004. Syftet med Facebook då var att 

det skulle fungera som ett nätverksverktyg för studenter på Harvard. För att man skulle få bli 

medlem krävdes att man hade ett harvard.edu- mailkonto. Vidare skriver Boyd & Ellison att 

Facebook bredde ut sig och hade stöd för fler universitet/högskolor än Harvard, och även här 

krävdes ett mailkonto från skolan man gick på. I och med att det krävdes ett email-konto från 

ens universitet/högskola för att man skulle kunna delta i Facebook så lyckades man hålla 

Facebook relativt slutet och litet för omvärlden. Men 2005 expanderade Facebook och då 

krävdes endast en giltig .com-mail för att man skulle kunna bli medlem, 

Idag är Facebook ett av de största sociala nätverken som existerar enligt Mashable 

(www.mashable.com/category/facebook/).  De skriver även att syftet med Facebook är att 

underlätta och effektivisera kommunikationen mellan folk. Mashable.com nämner även att 

Facebook tillåter människor digitalisera sina verkliga sociala nätverk via Facebook, och att 

detta bidrar till att Facebook för många känns som en trygg miljö. Mashable.com skriver även 

att vem som helst kan gå med i Facebook och interagera med folk och att detta har att göra 

med hur stort Facebook har blivit idag.  

Facebook-FAQ.se (en hobbysida som guidar och svarar på folks frågor ang. Facebook) 

skriver att Facebook till skillnad från andra sociala nätverkssidor tillåter användare använda 

sitt riktiga namn istället för att man skall ha ett ”nick name”, som funkar som ett smeknamn. 

De (Facebook-faq.se) skriver även att användare själva får bestämma vilka de vill vara vän 

med och att detta avgörs med en så kallad ”vänförfrågan” som måste accepteras. Enligt 

Facebook-faq.se har Facebook en väldigt bra sökfunktion som erbjuder användare att söka 

efter gamla vänner som man tappat kontakten med. Denna sökfunktion hjälper användare att 

filtrera sina sökningar genom att erbjuda sökningar på städer, skolor och andra specifika 

kategorier. Förutom sökfunktionen så erbjuder Facebook även ett verktyg som föreslår vänner 

utifrån ens profil. Med detta menas då att om en användare anger vilken skola den går på så 

tipsas användaren om andra som angett den skolan i sin profil.  

3.4 Kommunikation på Facebook 
Att öka kommunikation är det Facebook främst bygger på(Boyd & Ellison). Facebook 

erbjuder ett antal olika kommunikationsverktyg, här nedan beskrivs de olika verktygen och 

hur de används: 

Status: Statusrutan (som finns i varje profil) är det kommunikationsverktyget som används 

mest på Facebook. Det är där användare skriver vad de gör, vad de skall göra eller bara vad de 

tänker på. När man skriver sin status visas en i ens profil och även för ens vänner. Det finns 
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även möjlighet för andra att kommentera eller gilla det man skrivit. I statusrutan får man 

skriva lite vad man vill. Meningen med statusrutan är att hålla andra användare uppdaterade 

om vad som händer i ens liv.(Dynamic change, 2009)(Facebook.com) 

Vägg/Profil: Alla Facebook-användare har en profil. Profilen är det man ser när man besöker 

andra Facebook-användare. I profilen finns ett profilfoto på användaren och lite annan 

information. Genom profilen kan man kommunicera med andra användare. Man skriver då ett 

inlägg och man sedan skickar. Mottagaren kan sedan se inlägget och kan välja att svara på 

det, antingen genom att kommentera det eller att besöka sändaren av inlägget och svara, på 

samma sätt, genom dennes profil.(Boyd & Ellison 2008) 

Privata meddelanden: Man kan även skicka privata meddelanden via Facebook. Detta görs 

genom att man besöker en Facebook-användare och klickar på ”Skicka meddelande” i dennes 

profil. Dessa privata meddelanden påminner om Email och kan endast ses av sändaren och 

mottagaren av meddelandet. (Dynamic change, 2009) & (Boyd & Ellison 2008) 

Chatt: Detta verktyg finns i varje användares nedersta hörn. Man kan själv välja om man vill 

vara inloggad i chatten. När man är inloggad ser man vilka från ens vänlista som är inloggade. 

Man chattar genom att klicka på en av personerna som är inloggad och då dyker en chatt-ruta 

upp. (Dynamic change, 2009)  

3.5 Användning av Facebook 
Nadkarni & Hofmann (2012) har i en studie undersökt varför folk använder sig av Facebook. 

De menar i sin rapport att Facebook används för att folk vill tillfredsställa två grundläggande 

sociala behov. Det ena behovet är att känna att man tillhör. Med detta menar de att folk söker 

sig till Facebook för att kunna utrycka sig bland likasinnade. Detta gäller främst de grupper 

man kan gå med i på Facebook. Nadkarini & Hoffman menar att man här tillåts dela åsikter 

och träffa likasinnade. Det andra behovet är, enligt Nadkarni & Hofmann (2012), att vilja 

synas och visa att man existerar för att få uppmärksamhet. De menar att det finns Facebook-

användare som vill visa vilka de är och ofta genom att dela med sig av mycket information på 

Facebook.  

Lampe, Ellison & Steinfield (2007) har gjort en undersökning och därigenom tagit reda på 

varför deras respondenter använder sig av Facebook. De kom i undersökningen fram till att 

majoriteten av deras respondenter använder sig av Facebook för att hålla kontakten med sina 

vänner och se deras information utan att behöva fråga om den. Det var inte så många av deras 

respondenter som var ute efter att lära känna främlingar. Lampe, Ellison & Steinfield (2007) 

nämner även i sin rapport att de flesta använder Facebook för att hålla sig uppdaterade om 

deras vänners information. De menar att användare besöker andra för att se deras information 

såsom bilder, status mm. 

 

3.6 Informationsdelning på sociala nätverk 
Som det tidigare nämnts tillåter Facebook användare att skapa en profil där man delar med sig 

av sin information. Stutzman (n.d., s.1) skriver i sin rapport att informationen som delas på 
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användares profiler kan vara allt från favoritbok till sexuell läggning eller politisk åsikt. Boyd 

& Ellison skriver även dem att sociala nätverk tillåter användare dela information. De nämner 

även att graden av försiktighet varierar mellan olika användare och att informationen som 

visas på användares profil är det som bidrar till att andra användare kan söka och hitta 

användare.  

Gross& Acquisti (2005) skriver i sin rapport att informationsdelning även varierar mellan 

olika nätverkssidor. De tar bl.a. upp att det skiljer sig på så sätt att vissa sidor inte publicerar 

hela namn på användare, medan sidor som Facebook tillåter både för- och efternamn synas. 

De förklarar även att vissa nätverkssidor tillåter användare visa personlig information i form 

av intressen och hobbys. Här skiljer Gross och Acquisti på den privata informationen och 

menar att det finns tre olika typer av personlig information, dessa är 

 Semi-offentlig: information som är information om skola man gått på eller arbete man 

haft.  

 

 Privat information: information om alkoholbesvär, politiska/religiösa åsikter eller 

sexuell läggning. 

 

 Öppna poster som är offentliga och tillåter användare utrycka sina åsikter och 

fördommar fritt. 

Gross& Acquisti nämner även i sin rapport att vissa nätverkssidor erbjuder användare 

inställningar där de kan begränsa andra användares tillgång till deras information och att 

Facebook är ett av dessa. 

3.7 Säkerhetsinställningar på Facebook 
Som jag nämnt tidigare så erbjuder Facebook inställningar där användare kan justera och 

styra sin information. Här nedan visar jag vilka typer av funktioner som kan användas samt 

vad de skyddar användare från. 

3.7.1 Kontoinställningar 

Enligt Facebook (https://www.facebook.com/safety) borde man, om man känner sig osäker, 

byta sitt lösenord med jämna mellanrum, detta kan vara bra då man inte vill att ens Facebook-

konto skall äventyras. Det är inte ovanligt att någon kommer åt ens Facebook konto använder 

det. Detta tycker Facebook att man till viss del kan undvika genom att ha ett starkt och säkert 

lösenord. 

Ett starkt lösenord är enligt Facebook (https://www.facebook.com/safety ): 

 Ett lösenord som innehåller minst sex siffror, bokstäver eller skiljetecken 

 Inga ord från ordböcker 

 Ett lösen ord som inte används någon annan stans 
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3.7.2 Sekretessinställningar 

Under sekretessinställningar kan man styra det mesta som har med ens konto att göra. Man 

kan: 

Styra vilka som kan de ens information.  

Här kan man göra allt från att använda olika inställningar. Man kan bl.a. välja att visa samma 

information för alla ens vänner. Man kan även välja att visa samma information för alla ens 

vänner och vänners vänner(som man själv inte är vän med). Och till sist kan man välja att visa 

all ens information för alla på Facebook. Dessa inställningar varierar beroende på vad man 

vill skydda. Man kan skydda allt från ens profilbilder till ens telefonnummer. Vissa saker kan 

man välja att dölja från vissa personer. Detta gör man enkelt under inställningarna genom att 

ange personens/personernas namn (https://www.facebook.com/safety ). 

Ta bort vänner 

Man kan även ta bort vänner från ens vänlista. Har man använt samma inställningar för alla 

ens vänner och känner att en viss person inte bör komma åt viss information kan man välja att 

ta bort den personen som vän. Detta kommer i sin tur bidra till att denna person inte kommer 

åt ens information. (https://www.facebook.com/safety ) 

Blockera person 

Om man blir mobbad eller trakasserad av en person kan man välja att blockera personen. 

Detta gör att man inte är synlig för de personerna i sin blockeringslista. Detta är som sagt bra 

att använda om man vill undvika kontakt med vissa personer. Personer i blockeringslistan kan 

inte heller hitta de som blockerat den i sökresultatet där man söker andra användare 

(https://www.facebook.com/safety ). 
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4 Metod 
I detta avsnitt beskriver jag mitt arbetssätt genom uppsatsen. Jag diskuterar huruvida de 

metodval jag gjort påverkar uppsatsen samt vilka alternativa arbetssätt det finns. 

 

Jag började detta arbete med att göra en litteratursökning där jag sökte forskningsartiklar och 

böcker jag fann intressanta. När jag samlat på mig litteratur satte jag mig ned och sorterade all 

litteratur efter relevans. Då detta var gjort började jag att granska de källor jag valt ut för att 

vara säker på att det är vetenskapliga.  

Efter litteratursökningen började jag att skapa det teoretiska avsnittet. Detta gjorde jag för att 

få en djupare insikt i vad skillnaden är mellan sociala nätverk i samhället och sociala 

nätverkssidor. Jag ville även få en bättre förståelse för hur sociala nätverk fungerar, används 

och hur säkerhetsinställningar påverkar informationsdelningen på sociala nätverkssidor. 

Teoriavsnittet kom i sin tur att påverka flertalet av mina intervjufrågor. Detta genom att jag 

valde ut frågor som jag lättare ska kunna ställa i jämförelse till min teori. Detta bidrog till att 

mina frågor blev fler och djupare. Intervjufrågorna skrevs parallellt med teorin och detta 

gjorde jag för att kontinuerligt förbättra och omformulera dem. 

När det teoretiska avsnittet var färdigt började jag göra mina intervjuer, intervjuerna spelades 

in för att sedan transkriberas. Detta gjorde jag dels för att gå igenom dem en gång efter att ha 

utfört den, men även för att göra det lättare att i Analys & Resultat-delen av rapporten kunna 

citera respondenternas svar.  

Avsnittet som behandlar Resultat & Analys har i denna uppsats slagits samman och detta för 

att jag lättare skall kunna analysera de relevanta citaten samtidigt som jag presenterar dem. 

Detta har jag valt att göra för att läsare lättare skall hänga med i rapporten och för rapporten 

blir mer sammanhängande. 

Arbetssätt 

Artefakt 

  

Litteratursökning Teoriavsnitt 
Intervjuarbete 

Resultat & 

Analys av 

empirisk studie 

Slutrapport 
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4.1 Val av metod 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ ansats med intervjuer då jag vill få en djupare 

insikt i hur mina respondenter använder sig av Facebook. Anledningen till att jag vill ha 

djupare insikt i hur användningen av Facebook ser ut är att jag vill förstå hur Facebook-

användare tänker och agerar när de lägger ut information online. Jag anser att intervjuer är det 

bästa tillvägagångssättet i detta sammanhang då det ger mig en möjlighet att ställa följdfrågor 

för att göra intervjun djupare om så skulle behövas.  

4.2 Datainsamling 
De primärdata jag använder mig av i detta arbete är mina egna intervjuer som jag utför med 

respondenterna ansikte mot ansikte. Dessa intervjuer kommer att spelas in för att fånga upp 

allt som sagts under intervjun, så att ingen information går förlorad. De sekundärdata jag 

använder mig av i denna rapport är forskning, uppsatser och annan litteratur som är skriven av 

erfarna författare inom informatikområdet.  

De sekundärkällor jag väljer ut är kontrollerade och granskade. Då jag granskar källorna 

använder jag mig av ett dokument som Hanson (2005) gett ut för Karolinska Institutet. 

Dokumentet ger en kort introduktion i vad en vetenskaplig artikel är och vilka krav som skall 

uppfyllas för att en artikel skall ses som vetenskaplig. Jag har, för att stärka mina argument 

och göra källorna spårbara, valt att refererat i texten, samt göra en referenslista där namn på 

källa samt författare är angivet. 

4.2.1 Litteratur 

Som jag nämnt tidigare började jag detta arbete med att framställa det teoretiska ansnittet. 

Detta för att kunna gräva djupare i vad sociala nätverk verkligen är och få en djupare insikt i 

hur sociala nätverk används. 

Jag vände mig till Örebro Universitetsbibliotek för att söka efter böcker som jag skulle kunna 

använda mig av. Jag använde mig även av Ämnesguiden som finns på Örebro 

Universitetsbiblioteks hemsida. Den hjälper till att hitta tidskrifter, böcker och 

forskningsartiklar inom ämnet informatik. Anledningen till att jag valde att söka i 

ämnesguiden är för att den länkar till olika databaser inom ämnet informatik. De databaserna 

jag använde mig av genom ämnesguiden är ACM digital library och Mediearkivet. Jag valde 

att söka i dessa för att de ger mig tillgång till artiklar och tidsskrifter inom ämnet informatik. 

Jag hittade dessvärre inga dokument som jag kan använda i uppsatsen arbete och lämnade 

dessa databaser för att leta på andra håll. De sökord jag använde oss av var: ”Social 

networks”, ”User strategies and networking”, ”Interacion on social networks”. 

Jag använde mig även av Google Scholar. Google Scholar är en databas som erbjuder 

vetenskapligt granskade skrifter, avhandlingar, böcker och artiklar från olika akademiska 

organisationer. De dokument jag hittat via Google Scholar har bidragit till att jag använt 

referenslistorna i varje forskningsartikel, bok, avhandling för att hitta andra relevanta 

dokument som jag har använt i detta arbete. 
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4.2.1.1 Litteratururval 

Jag valde att till en början samla på mig så mycket information som möjligt för att sedan sätta 

mig ned och lätt läsa igenom allt jag hittat. Detta gjorde jag för att kunna sortera bort all 

litteratur jag anser vara irrelevant i detta arbete. Allt i .pdf-format har jag däremot valt att 

behålla, även om det kanske inte är nödvändiga dokument. Detta har jag gjort för att lättare 

kunna komma åt dokumenten om jag skulle behöva det senare i uppsatsen. 

Den litteratur jag har valt att använda mig av behandlar sociala nätverk, säkerhet på sociala 

nätverk, användares syn på sociala nätverk och Facebook. Dessa har jag valt ut för att jag 

finner dem relevanta i detta arbete då jag själv behandlar Facebook och användares säkerhet 

på Facebook. 

4.2.1.2 Källkritik 

När jag läser forskningsartiklar och refererar till dem försöker jag att inte ta med annat än 

resultat av andra forskares arbete, som jag finner relevant i detta arbete. När det gäller de 

elektroniska källorna jag använder är jag mycket medveten om att dessa texter kan komma att 

försvinna eller förändras i framtiden. För att undvika missförstånd kring detta anger jag datum 

då jag hämtat informationen.  

Jag har även i åtanke att elektroniska källor inte alltid är vetenskapliga men har ändå valt att 

använda vissa icke-vetenskapliga källor (såsom Facebook-faq.se) då jag ser de relevanta i 

detta arbete. Dessa källor är källor som behandlar olika funktioner som Facebook har. 

Anledningen till att jag valt att referera till dessa källor är att jag själv använder Facebook och 

känner att beskrivningarna jag använder mig av överensstämmer med verkligheten. 

4.2.2 Intervjuer 

Anledningen till att jag valde att skapa den teoretiska delen först var för att den i sin tur 

hjälper mig att forma mina intervjufrågor. Jag lät mina intervjufrågor påverkas av de 

forskningsartiklar, böcker mm som jag läst under teoriskapandet när jag skapade mina 

intervjufrågor. Detta för att jag ser mycket relevanta ämnen som författarna tar upp.  

Den typ av intervju jag väljer att använda mig av är semi-strukturerade intervjuer. Dessa är 

enligt Oates (2006) baserade på en intervjumodell som man lätt kan justera beroende på vad 

för svar man får av respondenten. Anledningen till att jag valt semistrukturerade intervjuer är 

att frågorna lätt kan ändras beroende på hur respondenten svarar och att detta ger mig en 

möjlighet att låta respondenten utifrån den ställda frågan svara fritt. Detta ger mig även 

möjlighet att lättare kunna ställa följdfrågor samtidigt som jag har kontroll över intervjun. När 

jag skriver att respondenten får svara fritt menar jag inte att de kan prata om saker utanför 

användningen av Facebook. Jag kommer därför styra in respondenterna i ämnet med hjälp av 

frågorna och sen låta denne prata fritt kring sin användning av Facebook, detta är enligt Oates 

(2006) bra då respondenten tillåts att detaljerat beskriva sin åsikt och därmed kan komma med 

åsikter inom ämnet som de anser vara relevanta i mitt ämne, som jag inte tänkt på själv.  
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Mina respondenter är sex studenter vid Örebro Universitet. Samtliga anser sig själva vara 

aktiva användare av Facebook och detta ser jag som en fördel, då jag tror att de kan ge en 

bättre förståelse för hur de använder Facebook jämför med Facebook-användare som inte är 

aktiva. 

Anledningen till att jag inte valt att göra strukturerade intervjuer är att jag inte vill ställa 

samma frågor till alla respondenter då jag anser att frågorma kan besvaras på olika sätt 

beroende på respondenternas erfarenheter av sociala nätverkssidor. Strukturerade intervjuer 

skulle innebära att svaren kommer se olika ut då frågorna kan komma att uppfattas på olika 

sätt av respondenter. Enligt Oates (2006) kommer jag inte heller kunna föra diskussion med 

respondenten om respondenten tycker att någon fråga är oklar. Oates skriver även att 

intervjufrågorna måste ställas på samma sätt till alla respondenter, vilket i mitt fall skulle 

innebära att en fråga kanske besvarats tidigare under en annan fråga och detta innebär att jag 

får en del redundans i mina svar. 

Jag valde även bort ostrukturerade intervjuer då de enligt Oates (2006) innebär att jag 

kommer ha mindre kontroll under intervjun och att jag endast introducerar respondenten in i 

ämnet och sedan låter denne stå för att jag får in den information jag behöver. Detta kan 

medföra att respondenten kanske kommer bort från ämnet och pratar om annat, vilket jag inte 

kommer kunna styra lika mycket som i en semistrukturerad intervju. 

4.2.2.1 Urval av intervjufrågor 

Jag har jag plockat ut relevanta delar från det teoretiska avsnittet för att utforma våra 

intervjufrågor. Detta för att göra det lättare för mig att ställa min empiri mot den teori jag tagit 

fram. En annan anledning är att jag lättare skall kunna göra jämförelser och dra slutsatser 

mellan dem. Genom att ställa mina respondenters svar mot det teoretiska ramverket får jag en 

mer sammanhängande diskussion och detta bidrar även till att min analys blir djupare och 

tydligare. 

Jag har valt att ställa ganska många frågor kring hur mina respondenters användarprofiler ser 

ut samt vilka val de gör i olika situationer. Detta för att försöka få en bra bild över hur 

säkerhetsmedvetna de är när de befinner sig på Facebook. Jag har medvetet valt att ha öppna 

frågor för att leda in respondenten i ämnet, och sedan låta denne svara fritt på frågan. Jag 

förberedde även några följdfrågor som jag skulle kunna använda mig av då det skulle 

behövas. Detta för att låta intervjun flyta på naturligt. 

Här nedan, i Tabell 4.1, visar jag mina frågor samt en motivering vad jag vill få fram genom 

att ställa frågan. Jag visar även under vilken kategori de olika frågorna hamnar under när jag 

senare analyserar frågorna. Mer om detta ser ni under stycke; 4.4 Analysmetod. 

Intervjufråga (och ev. följdfråga) Syfte med fråga Kategori 

Vad innebär socialt nätverk för dig? Jag vill veta hur 

respondenten tolkar 

begreppet. 

Tolkning av begreppet 

socialt nätverk 

Varför använder du Facebook? Ta reda på anledningen till 

att respondenten väljer att 

Anledning till att 

Facebook används 
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 Vad fick dig att gå med 

i Facebook? 

använda Facebook, samt 

varför de valde att gå med. 

Vad hade du för förväntningar på 

Facebook när du registrerade dig? 

 Uppfylldes dessa 

förväntningar eller fick 

du en annan syn på 

det? 

Dessa frågor ställs för att 

låta intervjun flyta på. 

Detta anser jag vara viktigt 

då det med tiden skapas 

någon typ av diskussion 

mellan mig och 

respondenten. I och med 

detta skapas även en viss 

pålitlighet mellan mig och 

respondenten 

Bakgrundsinformation. 

Hur ofta loggar du in på Facebook? 

 Anser du dig vara en 

aktiv användare? 

För att låta intervjun flyta 

på och skapa diskussion. 

Bakgrundsinformation. 

Vilka vänförfrågningar godkänner du? 

 Varför godkänner du 

just dessa 

förfrågningar? 

Denna fråga ställs för att ta 

reda på hur respondenten 

resonerar kring begreppet 

vänner och vilka som får 

tillgång till deras 

information. 

Säkerhetsmedvetande 

 

Är din profil på det sociala nätverket 

publik eller privat? 

Denna fråga visar hur hög 

säkerhetsgrad respondenten 

har. Genom denna fråga 

vill jag ta reda på hur 

säkerhetsmedveten 

respondenten är. 

Säkerhetsmedvetande 

Vad för typ av information delar du 

med dig till andra t.ex. profilbilder, 

fotoalbum, vänlista, 

statusuppdateringar mm? 

Denna fråga ställs för att ta 

reda på vilken 

säkerhetsgrad respondenten 

har på sin profil. 

Säkerhetsmedvetande 

Har du medvetet valt att dela/dölja 

informationen?  

 Varför väljer du att 

dela med dig av den 

informationen? 

Genom denna fråga vet jag 

om respondenten använder 

standardinställningar eller 

om de aktiv valt att anpassa 

sin informationsdelning. 

Säkerhetsmedvetande 

Delar du privat information som 

födelsedatum, bostadsort och 

telefonnummer med andra på det 

sociala nätverket? 

Denna fråga visar hur 

mycket av den personliga 

informationen 

respondenten delar med sig 

av. 

Säkerhetsmedvetande 
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Vad för typ av information anser du 

vara olämplig att dela med sig av på 

sociala nätverk? 

Jag vill veta vad 

respondenten anser vara 

olämpligt att dela med sig 

av.  

Säkerhetsmedvetande 

På vilket sätt kommunicerar du med 

andra över Facebook? (Via chatt, 

meddelanden, kommentarer mm.) 

Jag vill veta hur 

respondenten 

kommunicerar och varför 

på det valda sättet. 

Kommunikation över 

Facebook 

Har Facebook påverkat dig positivt, 

t.ex. hjälpt dig få jobb eller liknande? 

Denna fråga lyfter fram om 

Facebook bidragit till något 

positivt för respondenten. 

Kommunikation över 

Facebook 

Tycker du att det finns skillnader i att 

kommunicera ”face-to-face” och att 

kommunicera över ett socialt nätverk? 

Denna fråga syftar på att ta 

reda på huruvida Facebook 

gör att man vågar 

mer/mindre än om det vore 

verkliga livet. 

Kommunikation över 

Facebook 

Tabell 4.1 

4.3 Alternativ datainsamlingsmetod 
Jag hade kunnat använda mig av en kvantitativ ansats och då samla data genom enkäter men 

detta uteslöt jag ganska snabbt då jag anser att jag inte vill ha en bred och relativt ytlig bild 

(Oates, 2006) av respondenternas användning av Facebook, utan en djup insikt i hur det 

används. Jag kom fram till att enkäter inte ger mig tillräckligt djupa svar på de frågor jag vill 

ställa och att detta i sin tur kommer att bidra till att jag i detta fall kommer få göra antaganden 

i hur respondenterna tänker och det tycker inte jag är bra, då detta i sin tur kommer att 

påverka mitt resultat, vare sig jag vill det eller inte. En annan anledning till att jag inte valt att 

använda mig av kvantitativ ansats med enkäter är att jag inte ser mitt resultat mätbart på något 

vis, utan mer som förklarande. 

4.4 Analysmetod 
Jag har valt att transkribera hela intervjuerna för att vara säker på att jag inte missat något som 

sagts under intervjun. Jag kommer i resultatdelen plocka ut citat som jag anser vara 

intressanta för mitt arbete och diskutera dessa citat. Detta har jag valt att göra för att inte få en 

hel massa text som skall läsas. Att publicera en transkriberad intervju kan medföra att läsarna 

glömmer bort vad de läst och att det inte är lika lätt att referera i intervjun. Med citat kommer 

det bli lättare att referera fram och tillbaka mellan teori och intervjuerna. Citaten gör det även 

lättare för mig att analysera vad som verkligen sagts, då jag redan plockat bort irrelevanta 

delar av intervjun. Det kommer även bli lättare för mig att kunna sätta det citatet mot den 

motsvarande teorin och göra jämförelser. 

Resultat- & Analys-delen kommer jag att kategorisera efter följande kategorier: 

 Tolkning av begreppet socialt nätverk; Här vill jag veta vad studenterna anser att ett 

socialt nätverk är. Detta gör jag för att få reda på om användningen av virtuella sociala 

nätverk påverkat begreppet ’socialt nätverk’. 
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 Anledning till att Facebook används; Detta vill jag veta för att förstå främsta 

anledningen till att Facebook används. På så vis man jag få en förståelse för vilka 

olika anledningar det finns.  

 

 Kommunikation över Facebook; Jag veta vilka funktioner respondenterna använder 

sig av för att kommunicera med andra Facebook-användare. Detta vill jag göra då 

Facebook erbjuder en rad olika sätt för användare att interagera på. Jag vill även i 

denna kategori ta reda på vad respondenterna anser om skillnader mellan 

kommunikation online och kommunikation i det verkliga livet. 

 

 Säkerhetsmedvetande; Denna kategori skall hjälpa mig att se vad respondenterna anser 

vara olämpligt att dela med sig av för personlig information. Jag vill även veta vad 

delar- samt inte delar- med sig av på Facebook och vilka de delar information med. 

Jag kommer reda ut vilka vänförfrågningar som godkänns av respondenterna och hur 

de resonerar kring främlingar som vill lägga till dem som ”vän”. 

 

4.5 Etiska aspekter 
När det gäller mina respondenter har jag tagit hänsyn till vissa aspekter för att mitt arbete 

skall vara etisk utfört.  

Det första jag informerat mina respondenter om är att de frivilligt ställer upp på intervjun. 

Detta tycker jag är jätteviktigt då jag inte kan tvinga någon att bli intervjuad (Oates, 2006). 

Jag har även informerat mina respondenter om vad min undersökning handlar om, vad 

intervjuerna kommer att användas till och hur jag kommer att sammanställa intervjuerna. 

Detta är enligt Oates (2006) viktigt då respondenterna, innan de blir intervjuade, borde känna 

till vad jag skall intervjua dem om, varför jag vill intervjua just dem och vad deras 

information kommer att resultera i. 

Jag har även informerat mina respondenter om att de kommer att vara helt anonyma i mitt 

arbete. Deras namn, ålder eller kön kommer inte att avslöjas och detta för att man inte skall 

kunna veta vad en viss person har sagt. Oates (2006) skriver att man kan ge respondenter 

smeknamn i rapporter, men jag har valt att kalla mina respondenter för Respondent 1, 

Respondent 2, Respondent 3, Respondent 4, Respondent 5 och Respondent 6 och detta för att 

hålla deras identitet så hemlig som möjligt. Jag tycker att det är viktigt att mina respondenter 

känner att de är anonyma och tror att det kan bidra till att de litar på mig mer och vågar vara 

mer ärliga och raka i sina svar. 
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5 Resultat & Analys 
Denna del av rapporten skall presentera mitt resultat samt min analys av resultatet.  

5.1 Kategori: Tolkning av begreppet socialt nätverk 

Fråga: Vad innebär ett socialt nätverk för dig? 

När jag ställde denna fråga fick jag nästintill identiska svar av fyra respondenter. De svar jag 

fick var bl.a. att ett socialt nätverk är en mötesplatsplats för människor där de kan mötas och 

kommunicera och knyta kontakter med varandra även om man befinner sig på olika platser i 

världen. Detta resultat tycker jag är nära kopplat till det Mashable.com skriver, då de menar 

att sociala nätverk skall underlätta kommunikationen mellan olika användare.  

 Ett av de två svaren som utmärkte sig lite extra är:  

”Ett socialt nätverk är ju ett sätt och kunna knyta kontakten med vänner och 

liknande, alltså bekanta, att kunna hålla kontakten via ett socialt nätverk. Det 

finns socialt nätverk på riktigt också på webben, de folk du känner, bekanta du 

har, det är ett socialt nätverk. Och de är att man flyttar sitt sociala som man har 

på riktigt ut på nätet istället.” Respondent 2 

 

Ovanstående citat är från en av de två respondenter som nämner sociala nätverk i samhället. 

Detta kan bero på att allt fler idag ”umgås” med sina vänner över virtuella sociala nätverk, 

istället för att umgås på ett gammalt hederligt sätt (Boyd & Ellison 2008). En annan 

avgörande faktor är att sociala nätverk idag är en stor del an många människors liv och att 

detta kan bidra till att fler tänker på virtuella sociala nätverk nät de hör begreppet socialt 

nätverk (Boyd & Ellison, 2008) 

Det andra svaret var: 

”Ett socialt nätverk, då tänker ja väl att man har kontakt på olika sätt med flera 

olika personer, tänker jag nog. Och att man kanske kan få hjälp av det 

nätverket, att man kanske ska, man kan ju ha både professionella nätverk och 

privata nätverk tänker jag. Att man dels kan ha professionella nätverk i dels i 

sitt jobb eller att man kan ha privata nätverk med sina vänner, men ofta så 

kanske det finns någonting i ditt nätverk som ja tycker att jag får ut någonting 

utav. Och de andra som ingår i nätverket kanske tycker att dom får nånting utav 

mig, det är nog ändå nånting med nätverk, att det är givande och tagande 

också.”  Respondent 4 

Denna respondent (4) nämner olika typer av nätverk, de personliga och de professionella 

nätverken. Respondenten nämner även att man kan få hjälp av nätverket. Med detta menar 

respondenten att människor som ingår i ett socialt nätverk drar nytta av varandras 

”medlemskap” i nätverket. Det respondenten (4) säger påminner om Gunneriusson(2002) 

definition av sociala nätverk i samhället, då han skriver att sociala nätverk består av 

mellanmänskliga relationer och ett ömsesidigt beroende.  



17 
  

5.2 Kategori: Anledning till att Facebook används 

Fråga: Varför använder du Facebook?  

När denna fråga ställdes fick jag tre ganska lika svar. De tre respondenterna menar att 

anledningen till att de använder Facebook är främst att hålla sig uppdaterad och att Facebook 

tillåter dem hålla kontakten med gamla vänner och att det även underlättar kommunikation 

med släkt och vänner som befinner sig i andra länder. 

 

En till respondent svarar relativt likt i den frågan men nämner även att denne använder det för 

att ”alla andra” också använder det. 

 

”Ja du… det är nog för att alla andra också använder det, men jag tycker att det 

är ganska bra faktiskt att man typ har många vänner samlade på en och samma 

sida på internet, evenemang och annat liknande. Fester och sånt kan 

anordnas.” Respondent 5 

 

Även respondenten nedan säger: 

”Jag använder ju Facebook som alla andra, de ju rätt populärt att använda det. 

Alltså det är ju ett sätt att hålla upp.. sig uppdaterad kanske folk kanske man 

pratar så ofta med kan man ju alltid kommunicera på ett annorlunda sätt, a men 

om man inte typ ser om personen fyller år så kan man skriva grattis eller om det 

händer några andra saker, de e ju liksom ett sätt att hålla sig uppdaterad helt 

enkelt, ett socialt nätverk på så sätt.” Respondent 2  

 

Även respondent två anser att denne använder Facebook ”som alla andra”. Jag kan genom 

mina intervjuer se att många Facebook-användare använder Facebook just för att deras vänner 

gör det, och detta skriver även Starter & Lipford om. Det är det ”nya” och lättaste sättet att 

umgås på, man chattar med varandra, delar bilder med varandra och går med i grupper som 

man gillar. Detta tillåter folk att känna gemenskap, känna att de tillhör någon grupp, de kan 

diskutera intressen och åsikter med likasinnade (Boyd & Ellison, 2008) . Detta tycker jag 

påminner om det Nadkarni & Hofmann (2012) skriver. De skriver i sin undersökning att 

många använder Facebook för att känna någon typ av tillhörighet eller gemenskap. Detta har 

jag refererat till i teoriavsnittet under stycke; 5.3 Användning av Facebook.  

 

Nadkarni & Hofmann nämner, förutom att Facebook-användare vill känna att de tillhör, även 

att Facebook-användare vill synas. Detta har däremot inte framgått i någon av de sex 

intervjuer jag genomfört. 

 

Jag ser däremot att det Lampe, Elisson och Steinfield skriver, om att många använder 

Facebook för att hålla sig uppdaterade, stämmer bra in på mina respondenter. Detta nämner 

respondent två (ovanstående citat). Jag ser att detta enligt mina respondenter är en av de 

största anledningarna till att folk väljer att använda Facebook och att så länge man kan se 

mycket information om andra så förblir Facebook intressant. 
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”För att de känns som, det är enkelt att man kan se, alla mina vänner, jag kan 

se vad dom har för sig utan och behöva sms:a eller ringa o fråga: ”vad ska du 

göra idag?” Jag kan liksom när den informationen och skriver dom typ:” Idag 

har jag inget o göra.” då vet jag, då kan jag ringa den här människan och 

fråga:” ska vi hitta på något?” För de är bara för de e så direkt eller så.” 

Respondent 1 

Även respondent 1 (ovanstående citat)förklarar att denne använder Facebook för att hålla sig 

uppdaterad och att Facebook underlättar för honom då han slipper ringa eller sms:a och fråga 

vad vännerna gör, utan att känna att man stör. 

 

 

Fråga: Vad fick dig att gå med i Facebook? 

Respondent 4 (nedanstående citat) säger att denne gick med i Facebook för att det var ett 

roligt sätt att hålla kontakten med flera vänner samtidigt. Det var lite som jag nämnde tidigare, 

att många ”umgås” virtuellt nuförtiden, och detta är i sin tur effektivare då det tillåter en att 

kommunicera med flera personer på en och samma gång. Denna respondent nämner även att 

hon/han gör statusuppdateringar för att hålla sina vänner uppdaterade och att hon/han läser 

andras uppdateringar för att det är roligt att följa med i vad andra gör.  

 

”Nej men de va nog för att jag tyckte att det var ett roligt sätt att hålla kontakten med 

flera personer samtidigt. Just att man inte hinner att ringa till alla sina vänner. Men då 

kan man antingen göra en statusuppdatering själv eller så kan man läsa de andras. Jag 

tycker att det är rätt så roligt att kunna följa med i vad andra gör o så skriver.” 

Respondent 4 

 

Sammanfattningsvis kan jag säga att majoriteten av mina respondenter uppger att de använder 

Facebook för att hålla sig uppdaterade om sina vänner. En annan anledning jag kan se är att 

Facebook underlättar kommunikation mellan mina respondenter och deras vänner, speciellt 

om vännerna bor utomlands och detta tar även Lampe, Ellison och Steinfield upp i sin 

undersökning. Lampe, Ellison och Steinfield nämner även att det är väldigt få Facebook-

användare som lär känna nytt folk via Facebook, utan att de flesta använder Facebook för att 

hålla kontakt med vänner från ens offline-nätverk och detta ser jag även bland alla mina 

respondenter.  

Två av mina respondenter uppger att de använder Facebook för att 'alla andra gör det' och 

detta liknar jag vid det Nadkarni & Hofmann skriver i sin undersökning om att många 

använder Facebook för att andra gör det och att det då känns som att man tillhör gruppen, och 

inte känner sig utanför. 
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5.3 Kategori: Kommunikation över Facebook  

Fråga: På vilket sätt kommunicerar du med andra över Facebook? 

Fem av sex respondenter säger att de använder sig av statusuppdatering, meddelanden, chatt, 

vänners profil/väg, kommentar- och gilla-funktionen för att kommunicera med sina vänner. 

Detta var väldigt intressant då jag inte hade väntat mig att alla dessa kommunikationssätt 

användes av så många. Jag förstår dock resultatet med tanke på att Facebook är en 

kommunikationssida. Och då är det även förståeligt att alla kommunikationsverktyg används. 

Citatet nedan sammanfattar väldigt bra vad de fem respondenter som uppger att de använder 

alla dessa sätt för att kommunicera menar. 

 

”Allt möjligt.. allt möjligt. Beroende på hur mycket jag vill säga till den 

personen, ibland så kommenterar jag statusar. Ibland så drar man på det 

mycket, ibland blir det bara en kommentar, tex om man ser ett fint kort: ”Ååh, 

vilka fina barn, gulliga.” så är det slut. Eller så börjar man skriva fram och 

tillbaka, som jag och en kompis brukar göra. Chatta gör jag ibland med några 

också. Annars är det meddelanden, om det inte är något jag vill gå ut med till 

andra än en person. Men nu är det så att chatt och meddelanden är samma sak 

på Facebook. Så det kvittar ju egentligen.” Respondent 3 

 

Respondent två (nedanstående citat) uppger att han/hon inte använder sig av chatten så ofta. 

Denne respondent förklarar att denne känner sig väldigt ”oldschool” och ser det ganska 

opersonligt att använda chatten för att kommunicera. Respondenten nämner även att 

telefonsamtal är att föredra om man vill kontakta någon.   

Jag sitter ju inte o chattar så mycket, ja är väl fortfarande väldigt ”oldschool”, 

jag ringer om jag ska säga någon nånting. Alltså jag ringer hellre istället. 

Tycker det liksom, det är mer personligt än på chatten. Visst det händer ju 

ibland när man ska ha tag på en person där. Ja chattar inte på Facebook eller 

nått sånt där. Respondent 2 

När jag frågar respondenten om denne skriver i sina vänners profil/vägg får jag svaret: 

Ja nån gång då o då men ja tycker om nån skriver nånting som e väsentligt 

kanske, nåt roligt liksom. Kanske man kan gå in o jävlas lite och sådär, men det 

är inte så att man sitter och tänker” oo fan nu ska jag gå in o kommentera,” de 

gör ja väl inte. Vad ska man definiera, va ska man säga, ja går väl in på 

Facebook, jag är inte så aktiv. Jag skriver inte så mycket på den liksom, de är 

väl mest att hålla sig uppdaterad och så där om det händer någonting. 

  Respondent 2 

Respondenten nämner att denne inte är särskilt aktiv då det kommer till kommunikation med 

sina Facebook-vänner, utan att denne använder Facebook främst för att hålla sig uppdaterad 
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kring sina vänners information, vilket jag nämnt tidigare är en av de vanligaste orsakerna till 

att folk fortsätter använda Facebook. 

 

Fråga: Känner du att Facebook har påverkat dig positivt? 

Fem av sex respondenter uppger att de känner att Facebook påverkar deras liv. De fem 

respondenter som svarat ja på denna fråga menar att de känner att Facebook underlättar en hel 

del i deras vardag, att de sparar tid genom att kommunicera med flera vänner samtidigt och 

slipper ringa var och en. Respondenterna menar även att Facebook underlättar 

kommunikationen mellan dem och deras vänner och släktingar som bor utomlands, detta 

tolkar jag som att de känner att de håller kontakten med vänner och släkt som de annars inte 

hade hållit kontakten med. 

Citatet nedan sammanfattar de fem respondenternas svar bra: 

Ja, dels att man kanske är med lite mer i sina vänners vardag när man inte har 

tid att umgås o då kan man ändå läsa där o se vad dom gör, man kan gilla och 

man kan kommentera lite snabbt än att ringer man ett telefonsamtal med nån 

som man kanske inte pratar med varje vecka och inte ens varannan vecka så tar 

det så lång tid o det låter ju hemskt men jag har inte den tiden att just ringa till 

alla människor som jag skulle vilja ha kontakt med, och då är Facebook ett sätt 

att hålla kontakten med dom ändå även om det är på ett ytligare plan såklart. 

Respondent 4 

Respondent 4 nämner även att man på sätt och vis följer med i sina vänners vardag och håller 

sig uppdaterad med vad som händer och vad de gör. Detta är, som jag nämnt tidigare, en av de 

största anledningarna till att Facebook används. 

En an mina sex respondenter svarade att Facebook inte påverkat dennes liv positivt. 

Respondenten menar att Facebook är som vilken annan Community-sida som helst och att 

Facebook inte har påverkat livet positivt. Respondenten nämner att Facebook är en trend, som 

kommer att försvinna precis som t.ex. lunarstorm, och att folk blir framgångsrika utan 

Facebook. 

 

Fråga: Skillnad på kommunikation över Facebook och face-To face? 

Fem av mina sex respondenter tycker att de ser tydliga skillnader på hur folk kommunicerar i 

verkligheten och över Facebook. Den vanligaste skillnaden som de ser är att folk vågar mer 

för att de känner sig säkra och trygga där de sitter hemma bakom datorn.  

Detta behöver inte vara negativt utan det kan även innebära att blyga människor vågar 

kommunicera mer med andra när de gör det via en dator, för att det får dem att känna sig 

anonyma. 

En respondent svarade: 
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Jaa vissa, och andra inte. Vissa blir sådana att det kan skriva vad som helst, 

medan vissa inte vågar skriva något. Jaa så jag tror att det är så att vissa vågar 

mer andra vågar mindre. För vissa kanske har släktingar som de är kompisar 

med och de kanske inte vill att de skall se vad de skriver. Respondent 6 

Det kan vara så att vissa personer inte vågar lika mycket över Facebook, av vissa anledningar, 

och detta kan för vissa personer vara positivt, då de riskerar att vara för öppna.  

Många av mina respondenter upplevet att folk har lite mer skin och vågar utrycka sina åsikter 

mer då de, som en av mina respondenter utryckte sig: 

 ”hemma i sin säkra lilla vrå”, Respondent 1. 

Respondent 2 menar, till skillnad från de andra, att man genom kommunikation face-to-face 

får en direktkommunikation då man ser ansiktsuttryck på den man pratar med och att man 

förlorar mycket av detta när man kommunicerar via webben. 

 

”Alltså jag tror ju mest de blir, folk blir mindre sociala skulle ja påstå istället, 

folk sitter hemma istället och chattar o håller på o träffas mindre istället. O att 

de tycker ja, ja anser ju inte är så bra om man säger så för ja tycker mer om att 

kommunicera face-to-face då kan man ändå se personens uttryck, man kan 

liksom kommunicera på ett helt annat sätt liksom. Visst det uppstår ju en 

direktkommunikation där också men det är en helt annan direktkommunikation 

som uppstår man träffas med personen. De ser på personen, du kan ta på 

personen, känna på personen asså de är ett helt annorlunda sätt att 

kommunicera jämfört med på webben. O då tror ja just att det är den yngre 

generationen som använder webben mer jämfört med den gamla generationen. 

Istället för att gå ut o ta en kopp kaffe så kan man dom sitta o chatta på 

Facebook istället.” Respondent 2 

 

Respondent 2 menar att face-To-face kommunikationen blir allt ovanligare i dagens samhälle 

och att detta drabbar främst den yngre generationen, som i princip vuxit upp med datorer och 

internet. 

Det jag fått fram genom dessa frågor är att majoriteten av mina respondenter använder alla 

kommunikationsverktyg på Facebook för att kommunicera med sina vänner. Respondenterna 

nämner även att Facebook tillåter dem att spara tid, då de endast behöver besöka vänner för 

att se hur de mår, vad de gör och liknande. De nämner även att Facebook gör det möjligt att 

kommunicera med flera vänner samtidigt och att det behövs e den stressiga vardagen. 

Mina respondenter upplever även att Facebook tillåter användare att utrycka sig mer, och att 

det finns användare som vågar mer när de befinner sig på Facebook, än i verkliga livet.  
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5.4 Kategori: Säkerhetsmedvetande 
 

Fråga: Vilka vän förfrågningar godkänner du? 

De svar jag fått på denna fråga var för inte oväntade då Lampe, Ellison & Steinfield (2007) 

skriver i sin undersökning att de flesta använder Facebook för att hålla kontakten med sina 

vänner, och då inte är vän med främlingar. Resultatet på denna fråga visar aven att ingen av 

mina respondenter väljer att godkänna vänförfrågningar fån Facebook-användare som de inte 

känner i verkliga livet. 

Alla mina respondenter har uppgett att de endast godkänner vänförfrågningar om de känner 

personerna som försöker lägga till dem.  Citatet nedan tycker jag sammanfattar svaren jag fått 

in på denna fråga: 

”De som jag känner i verkliga livet accepterar jag. Men de som vill starta ett 

nytt förhållande, om det är som kompis eller om det är mer än så, dom 

accepterar jag inte.[…]För jag är inte öppen för nya förhållanden utan jag är 

där för att kommunicera med dom jag redan känner.” Respondent 3 

 

Detta svar är nästintill identiskt de andra. Jag ser att detta resultat beror på att man har väldigt 

mycket information på Facebook som man inte vill att alla skall kunna ta del av. Att endast ha 

folk man känner i sin vänlista gör att man lättare kan slappna av vara mer öppen på sociala 

nätverk. Med detta menar mina respondenter att man inte behöver tänka sig för lika mycket 

när man t.ex. laddar upp en bild. Utan att man vet vilka som kan se bilden och att man känner 

att man litar på dem. 

 

Fråga: Vad för typ av information delar du med dig till andra?(Delar du privat 

information som födelsedatum, bostadsort och telefonnummer med andra på det sociala 

nätverket?) 

I och med att det skiljer sig i vad man kan dela med sig av på sin profil har jag sammanställt, 

i en liten tabell, vad respektive respondent delar med sig av. Tabellen kommer vara till nytta 

då ni läser 5.4.3. 

Respondent Svar 

Respondent 1 Publikt: Bilder är på vilka studieval respondenten har gjort samt 

allmän information såsom politisk åsikt, favoritbok, filmer mm. 

 

Vänner: Personliga bilder, bostadsort, telefonnummer, email. 

 

Respondent 2 Publikt: Inget 

 

Vänner: Allmänna, inte alltför privata foton.  
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Anpassat: Visar specifika bilder för valda. 

 

Ingen: Respondenten visar inte bostadsort, telefonnummer, mail 

mm. 

 

Respondent 3 Publikt: Inget.  

 

Vänner: bilder, länkar till saker denne tycker om, var denne 

befinner sig(check in), födelsedag, postnummer för endast vänner, 

att denne är gift och att respondenten studerar.  

 

Vänners vänner: Bilder 

Respondent 4 Vänner: Foton, status, bostadsort, telefonnummer, email.  

 

Publikt: Inget.  

Respondent 5 Vänner: vänlista, bilder, videos, telefonnummer, födelsedag och 

vad andra skriver till respondenten.  

 

Publikt: Inget. 

Respondent 6 Publikt: inget 

Vänner: födelsedag (inte födelseår), bilder och kön. 

 

Ingen: Ingen kan se skola, födelseår, intressen. 

Tabell 5.1 

Respondent 4, som ni ser, delar med sig av all sin Facebook-information till sina vänner. När 

jag frågade varför denna delar med sig av all sin information, fick jag svaret att: 

[…] att det är ett sätt för mig att hålla kontakt med dom som jag har en relation till 

och det är dom jag delar bilderna med och det är dom jag vill visa saker för. […]

 Respondent 4 

 

Respondenten menar att informationen som delas på dennes profil är endast avsedd för dennes 

vänner, och att respondenten känner att denne litar på vännerna och har valt den med omsorg. 

 

Som ni ser i Tabell 5.1, så är det endast en av mina respondenter, Respondent 1, som delar 

med sig en del information för allmänheten. När jag frågade respondenten varför denne delar 

med sig av denna information fick jag svaret:  

[…]för att vissa saker tycker ja de här kan allmänheten få veta o vissa saker tycker ja 

de här bör dom inte få veta […] för de tycker ja tillhör min vänkrets eller så

 Respondent 1 
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Respondenten menar att det inte är någon fara med att dela med sig av sådan information som 

favoritfilm mm. Jag förstår respondenten och ser inte att denne är mindre säkerhetsmedveten.  

 

Fråga: Är din profil på det sociala nätverket publik eller privat? 

En publik Facebook-profil visar all information man har för alla Facebook-användare medan 

en privat profil är begränsad till en viss grad. Denna fråga tar reda på hur användarna 

begränsat sin profil.  

Fem respondenter (Respondent1 – Respondent 5) uppger att deras profiler är privata och 

därmed begränsade så att endast deras vänner kan se den informationen de delar med sig av. 

Detta uppfattar jag som att de är försiktiga med sin information och använder 

säkerhetsinställningar för att anpassa informationsdelningen på den personliga profilen. Alla 

dessa respondenter (1-5) har tidigare uppgett att de endast är vän med folk de känner och litar 

på. Detta tycker jag är ännu ett tecken på att de är säkerhatsmedvetna. 

Av de fem respondenterna uppger en (respondent 1) att denne delar med sig av sin den 

allmänna informationen (d.v.s., intressen, favoritbok, favoritfilm och politisk åsikt) till 

allmänheten. Detta är inte en mer oförsiktig person, då respondenten ändå förklarar att det inte 

är något den tycker är så allvarligt att dela med sig av. Respondenten visar även god 

medvetenhet och god säkerhetsnivå då det kommer till den privata informationen och detta är, 

enligt Post och Telestyrelsens beskrivning, en säkerhetsmedveten person. 

En av mina respondenter har uppgett att denne delar med sig av bilder till vänners vänner. 

Respondenten förklarar att bilderna var helt spärrade från de som inte var med i vänlistan men 

att: 

”Men sen förstod jag att det fanns de som ville få tillgång till barnens bilder, 

utan att jag är vän med dom på deras lista. Dom är släktingar till mig och min 

man, och då gjorde jag det här valet, att de får se, men inte alla i hela nätet.”

   Respondent 3 

 

Även denna respondent (3) har uppgett att vänner som läggs till i vänlistan är vänner från det 

verkliga livet och att dessa väljs ut med omsorg. I den frågan tycker jag att respondenten är 

säkerhetsmedveten, men att denne tillåter vänners vänner ha tillgång till bilder så vill jag 

snabbt ta tillbaka det. Det är förståeligt att respondenten litar på sina vänner och de tillåts ha 

tillgång till respondentens bilder. Men så slår mig tanken genast att: tänk om respondentens 

vänner inte är särskilt medvetna om vilka de har som vänner? De kanske lägger till folk i sin 

lista utan någon anledning, och att dessa personer i sin tur skall få tillgång till min respondents 

bilder. Detta tycker jag inte alls är ett säkert val av respondenten då dennes bilder kan ses av 

andra och kan riskera hamna i fel händer. 
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Respondenten nämner att det är släktingar till dennes familj (som inte är vän med 

respondenten själv, utan med dennes vänner) har tillgång till bilder, det respondenten inte 

tänkt på här är att: alla vänners vänner har tillgång till bilderna, även om de inte är släktingar.  

 

Fråga: Har du medvetet valt att dela/dölja informationen?  

Denna fråga svarades på ganska indirekt. med tanke på att alla mina respondenter är medvetna 

om vilken information de delar, och till vilka de delar informationen så ser jag de medvetet 

valt att visa den information de delar med sig av. De har, i och med att de valt att visa viss 

information, även också valt att dölja en del information.  

 

 "Från början var det helt stängt för dom som jag inte har på min lista[...] Men 

 sen förstod jag att det fanns de som ville få tillgång till barnens bilder, utan att 

 jag är vän med dom på deras lista. Dom är släktingar till mig och min man, och 

 då gjorde jag det här valet, att de får se[...]"  

  Respondent 3 

 

Respondent 3 nämner ovan att denne till en början dolde en del information från de som 

denne inte var vän med, med att respondenten senare valt att visa bilderna för vänners vänner 

då det underlättar, om respondenten själv inte är vän med dessa. Detta tycker jag ser ut som 

att respondenten medvetet valt att dölja/visa viss information. 

 

Fråga: Vad för typ av information anser du vara olämplig att dela med sig av på sociala 

nätverk? 

När denna fråga ställs är tre av mina respondenter överens om att ständiga statusuppdateringar 

är olämpligt. Med ständiga statusuppdateringer menar de uppdateringar om vad som görs, 

detaljerade sådana som uppdateras med jämna mellanrum. 

Citatet nedan sammanfattar dessa tre respondenters svar väl: 

 "[...]det kan ju va att nån säger att dom dricker kaffe 7 gånger om dan, det kan 

 jag tycka, det är ju inte olämpligt men jag tycker att det här inte är så intressant 

 och roligt. [...] Respondent 4 

 

Mina respondenter menar att den informationen nödvändigtvis inte är olämplig utan snarare 

ointressant och inte hör hemma på Facebook. Som jag tidigare nämnt har Lampe, Ellison & 

Steinfield (2007) i sin rapport nämnt att man genom Facebook håller sig informerad kring 
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sina vänners information, men jag ser i min undersökning att ständiga uppdateringar verkar 

inte uppskattas av så många. 

En respondent tycker att information som kan skada en själv är olämpligt att dela med sig av. 

Denne menat att man inte alltid bör tala om var man befinner sig och vad man skall göra för 

att detta kan bidra till att någon som vill skada en kan lyckas med det.  

 "[...]så att information som e personlig som berättar om var man befinner sig 

 eller såna saker. [...]för då kan du bli skadad i fall de e en otrevlig människa."

   Respondent 1 

 

De två resterande respondenterna att politiska/religiösa åsikter, relationsinformation och saker 

man inte bör tala öppet om är olämplig information. Citatet nedan sammanfattar deras svar: 

 "[...]att man inte skall skriva allt vad man känner gentemot en specifik person, 

 till exempel om man skriver om bror, syster, pappa, mamma, för att det är sånt 

 som går över[...] Så jag tycker att för egen skull ska man hålla det för sig själv."

    Respondent 3 

Denna fråga har fått väldigt många olika svar, och detta kan jag förstå då olika personer anser 

att olika saker är olämpliga. Detta tycker jag påminner om det Starter & Lipford (2008) 

skriver i sin rapport, dvs. att många Facebook-användare inte är medvetna om vad de delar 

med sig av för information, och att det de delar med sig av kan medföra vissa risker. 

 

Sammanfattningsvis kan jag säga att denna kategori har visat väldigt väl hur mina 

respondenter uppfattar informationsdelning. Jag har genom dessa frågor fått reda på att alla 

mina respondenter är medvetna om vad de delar med sig av på Facebook. Mina respondenter 

är även väldigt noggranna med vilka som kan se deras Facebook-information. Alla mina 

respondenter uppger att de inte godkänner vilka vänförfrågningar som helst och att de endast 

vill att vänner från det verkliga livet ser deras information och finnas i deras vänlistor. De 

uppger även att deras Facebook-profil är privat, och detta innebär att endast vänner kan se 

informationen. 

Utifrån de svar jag fått då jag ställde dessa frågor kan jag säga att jag ser mina respondenter 

som säkerhetsmedvetna, och att de medvetet valt att dölja information som de ser vara 

olämplig att dela med sig av, samt att de medvetet valt att visa den information de anser är 

okej att dela med sig av. 
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6 Slutsatser 
Här nedan presenterar jag de slutsatser jag kommit fram till med hjälp av min teori och 

empiri. 

Det framgår det klart i min undersökning att majoriteten av mina respondenterhör först och 

främst tänker på virtuella sociala nätverk när de hör begreppet ’socialt nätverk’. Det framgår 

tydligt att detta har och göra med att göra med att de flesta idag använder Facebook och att 

kommunikation med vänner till största delen har förflyttats till det virtuella.  

När det kommer till varför mina respondenter valt att använda Facebook så uppger 

majoriteten av dem att de valt att göra det för att deras vänner gör det och att Facebook 

underlättar kommunikationen mellan dem och vänner. En annan sak som framgår är att mina 

respondenter känner att de håller sig uppdaterade om sina vänners vardag och att detta är ännu 

en anledning till att Facebook används. 

När det kommer till kommunikation över Facebook framgår det i min undersökning att alla 

kommunikationsverktyg som Facebook erbjuder används. Mina respondenter uppger att de 

använder olika kommunikationsverktyg i olika situationer, dvs. vill de skriva något privat till 

någon, så ser de att meddelande-verktyget är det säkraste, då ingen annan kan komma åt 

meddelandet. Respondenterna upplever även att Facebook underlättar kommunikation mellan 

dem och deras vänner då de tillåts att interagera med flera vänner på en och samma gång, 

vilket de inte hade hunnit med annars. 

Vad gäller säkerheten bland mina respondenters information visar min undersökning att alla 

mina respondenter är oerhört medvetna om vad de delar mig sig av för information och de har 

stor koll på vilka informationen finns tillgänglig för. Detta resultat visar att mina respondenter 

medvetet valt att anpassa säkerhetsinställningarna på Facebook för att begränsa sin profil och 

information. Alla mina respondenter har även uppgett att de inte accepterar alla sina 

vänförfrågningar och att de endast väljer att bli vän med människor de känner i verkliga livet 

och som de känner att de litar på. Detta tycker mina respondenter är ännu ett sätt, utöver 

säkerhetsinställningarna, att skydda sin profil samt information på Facebook. 
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Diskussion  
Här nedan diskuterar jag utförandet av undersökningen samt min slutsats. 

Mycket av det jag kommit fram till i min undersökning påminner om resultaten från de 

forskningsartiklar jag valt att använda. Detta tycker jag är ett bra tecken då undersökningarna 

i forskningsartiklarna jag refererat till är betydligt mycket större än min, men att jag ändå fått 

snarlikt resultat. Det är främst forskningsartikeln som Boyd & Ellison (2008) skrivit som jag 

haft mest nytta av och kunnat göra fler kopplingar till. Resultatet och analysen på 

forskningsfrågan hur säkerhetsmedvetna mina respondenter är blev inte lika stor som jag trott 

då många av mina respondenter hade liknande svar, men jag tror att om man skulle göra fler 

intervjuer så hade man fått ett ännu mer intressant resultat som man skulle kunna göra en stor 

och ingående analys på. Jag hade väntat mig att respondenternas svar skulle skilja mer och att 

det lättare skulle kunna gå att dra slutsatser kring skillnaderna på synen av 

informationsdelning. 

Vad gäller mina intervjufrågor önskar jag att jag gjort de annorlunda. Detta märkte jag då jag 

skulle skriva Resultat- och Analysdelen i uppsatsen. Jag såg att många frågor gick in i 

varandra, vilket egentligen är bra då man kan få ett svar bekräftat genom en annan fråga, men 

i detta fall hade jag önskat att jag ställt frågorna på ett lite annorlunda sätt, som skulle 

underlättat resultatet och analysen i rapporten. En annan faktor som kunnat påverka min 

analys hade varit om jag valt att undersöka skillnader mellan varför folk inte väljer att 

använda Facebook och varför folk väljer att använda Facebook så hade nog resultatet blivit 

lättare att analysera. 
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Bilagor  

Intervjumall 
1. Vad innebär socialt nätverk för dig? 

2. Använder du Facebook? 

a. Varför använder du Facebook? 

b. Vad fick dig att gå med i Facebook? 

3. Vad hade du för förväntningar på Facebook när du skulle registrera dig? 

a. Uppfylldes dessa förväntningar eller fick du en annan syn på det? 

4. Hur ofta loggar du in på Facebook? 

a. Anser du dig vara en aktiv användare? 

5. Vilka vän förfrågningar godkänner du? 

a. Varför godkänner du just dessa förfrågningar? 

6. Är din profil på det sociala nätverket publik eller privat? 

7. Vad för typ av information delar du med dig till andra t.ex. profilbilder, fotoalbum, 

vänlista, statusuppdateringar mm? 

a. Har du medvetet valt att dela med dig av den informationen?  

b. Varför väljer du att dela med dig av den informationen? 

8. Finns det information du medvetet valt att dölja för andra? 

9. Delar du privat information som födelsedatum, bostadsort och telefonnummer med 

andra på det sociala nätverket? 

10. Vad för typ av information anser du vara olämplig att dela med sig av? 

11. På vilket sätt kommunicerar du med andra över Facebook? (Via chatt, meddelanden, 

kommentarer mm.) 

12. Har Facebook påverkat dig positivt, t.ex. hjälpt dig få jobb eller liknande? 

13. Tycker du att det finns skillnader i att kommunicera ”face-To-face” och att 

kommunicera över ett socialt nätverk? 

 

 

 


