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Abstract 

Title: Attitudes and habits concerning status updates on Facebook 

A common form of communication within Facebook is the communication between users via 
status updates. If you write a status update all your friends have the opportunity to read and to 
respond to the update. The overall issue of this survey is: how are Facebook users to commu-
nicate with status updates?  The survey aims to gain insight and greater understanding of 
communication patterns and user awareness of social contexts when they write status  
updates. The study will act as an attempt to understand a small part of a complex interaction 
taking place in a social situation. The method used is a quantitative survey of a sample from 
random a population of Swedish Facebook users. As a theoretical basis is the sociologist  
Erving Goffman theories about interactions between people.  The results of the survey show 
that most users do not restrict their social context through the withholding of friend requests 
or preferences for who can access status updates. It was also possible to see difference in the 
social context of those users who had unusual status update behavior against the social con-
text in which the average user had. Overall, respondents give more feedback on other people's 
status updates than they write their own. To send a private message or to use the chat was the 
least used channels of communication. Users more often choose to communicate through a 
communication channel that is accessible for the other users to read and comment. 
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Sammanfattning 

En vanlig kommunikationsform inom Facebook är den kommunikation mellan användare som 
sker via statusuppdateringar. Syftet med undersökningen är att få en inblick och större  
förståelse för kommunikationsvanor och användares medvetenhet av sociala kontexter när de 
skriver statusuppdateringar. Undersökningens övergripande frågeställning lyder: hur förhåller 
sig Facebook-användaren till kommunikation med statusuppdateringar? Undersökningen skall 
fungera som ett försök att förstå en liten del av ett komplext samspel som pågår i en social 
situation. Metoden som används är en kvantitativ enkätundersökning på ett relativt slumpmäs-
sigt urval ur populationen svenska Facebook-användare. Som teoretisk utgångspunkt används  
sociologen Erving Goffmans teorier om samspel mellan människor. Goffman betraktar olika 
sociala situationer som olika scener där individer uppträder med olika masker eller roller. 
Goffman menar också att vi styr våra egna framträdanden beroende på vilket socialt samman-
hang vi befinner oss i. Resultatet i undersökningen visar att de flesta användarna inte  
begränsar sin sociala kontext genom nekande av vänförfrågningar eller inställningar för vilka 
som kan ta del av statusuppdateringarna. Det gick också att se en skillnad på den sociala  
kontexten hos dem som hade ovanliga statusuppdateringsvanor mot det sociala kontext som 
genomsnittsanvändaren hade. De som aldrig skrev statusuppdateringar och de som  
uppdaterade dagligen hade ett mot varandra liknande socialt kontext men mot genomsnittsan-
vändaren ett avvikande kontext. Vidare gick det att se att det existerar någon slags etablerad 
social norm när det gäller att kommentera andras statusuppdateringar. Att trycka "gilla" på en 
väns statusuppdatering samt att kommentera en statusuppdatering var det vanligaste sättet för 
en användare att interagera med sina vänner. Sammantaget ger respondenterna i högre grad 
respons på andras statusuppdateringar än vad de skriver egna. Att skicka ett privat  
meddelande eller använda chatten var de minst använda kommunikationskanalerna,  
användarna väljer alltså i högre grad kommunicera via ett sätt som är tillgängligt för andra 
användare att läsa och kommentera.  
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1 Inledning  

Kommunikationen och samspel mellan människor förändras när teknik förändras och görs 
tillgänglig. När man tittar på den relativt korta tid internet har funnits så har många försök 
hunnit göras - mer eller mindre lyckade för att skapa samlingsplatser för kommunicerande på 
internet. Community är ett begrepp som syftar på de mötesplatser online som specifikt är  
ämnade för socialiserande. Communitys har ofta en historia av perioder då populäriteten  
skjutit i topp för att sedermera svalna av och communityn tappar sina användare. Facebook är 
ett community vars populäritet ser ut att hålla i sig och antalet användare fortsätter att öka. 
Numera så är hela en tredjedel av Sveriges befolkning registrerade medlemmar. En viktig och 
distinkt skillnad mellan Facebook och tidigare populära communityn är att på Facebook så är 
det en oskriven regel att man använder sitt riktiga namn. Om man letar efter svenskar att be-
kanta sig med eller upprätthålla en bekantskap med så har man med andra ord ca 3 miljoner 
användare att välja mellan (Facebook Ads). Om man inte begränsar sig till nationalitet så har 
man lite fler att välja mellan, närmare bestämt 350 miljoner (Facebook Statistics). Detta  
innebär att användarna har möjligheten att söka reda på och ta kontakt med en stor del av 
vänner och bekanta som de annars kanske bara har haft kontakt med på specifika platser eller 
olika sammanhang. Som användare erbjuds man en mängd olika sätt att kommunicera med 
dessa Facebook-vänner. Den observante upptäcker fort att olika Facebook-vänner kommuni-
cerar på olika sätt och olika mycket. En vanlig kommunikationsform inom Facebook, där 
också dessa olika typer av användare går att urskilja tydligt, är just den kommunikation  
mellan användare som sker via statusuppdateringar. Man skickar eller skriver ett  
statusmeddelande som alla ens vänner har möjlighet att läsa och att ge respons på. Denna del 
av Facebook menar vi är ett fenomen tillräckligt stort i sig för undersökning - kommunikation 
med statusuppdateringar. Det är på många olika sätt ett nytt sätt att kommunicera sig med sin 
omvärld. Som med alla olika kommunikationsformer skapas det normer och förhållningssätt. 
Mobiltelefonen är ett exempel på teknik som skapar olika möjligheter till kommunikation, 
och den har en funktion som påminner om statusuppdateringar - möjligheten att skicka kortare 
textmeddelanden till sina vänner via sms. Med telefonen kan man välja mellan att ringa upp 
och samtala, skicka en bild eller sms etc. Olika användare av mobiltelefonen förhåller sig till 
och använder sig av sms på olika sätt. När ny teknik för kommunikation blir tillgänglig för en 
stor massa så förändrar den många människors vardag, den vardag som vi socialiserar i.  
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1.1 Frågeställning  

Användarna på Facebook befinner sig i en social situation där det finns en mängd olika val-
möjligheter när de ska interagera med sina vänner. I undersökningen är ambitionen att  
kartlägga dessa val och olika förhållningssätt som användare gör och har till statusuppdate-
ringar. Undersökningen har en övergripande frågeställning som lyder:  
 
Hur förhåller sig användaren till kommunikation med statusuppdateringar?  
 
Undersökningen avser i olika usträckning att kartlägga följande:  
 
– Hur formar användaren den sociala kontexten inom vilka statusuppdateringarna sker?  
 
– Påverkar den sociala kontexten användarens statusuppdateringsvanor?  
 
– Finns det sociala normer eller underförstådda regler hos användarna i deras kommunikation 
med statusmeddelanden?  
 
– I vilken utsträckning väljer användaren att skriva statusuppdateringar i jämförelse med 
andra möjligheter att kommunicera på Facebook?  

1.2 Syfte 

Kommunikation i olika former är en minst sagt central del när man befinner sig i sociala  
situationer. Med teknik och olika typer av tjänster inom befintlig teknik förändras i rask takt 
sättet vi kommunicerar med varandra. En användare på Facebook ställs inför olika val eller 
möjligheter till kommunikation med sina Facebook-vänner. Att använda statusuppdateringar 
för att kommunicera är en valmöjlighet på Facebook som användaren skapar ett förhållnings-
sätt till. Statusuppdateringar skiljer sig från tidigare tjänster för kommunicerande på internet 
så som e-post eller chattande på olika sätt. En utmärkande aspekt med detta sätt att kommuni-
cera är att man meddelar sig mot en stor publik. En publik som man ofta har olika relationer 
och roller inför, publiken är en blandning av relationer som har uppkomst ur olika sociala 
kontexter. Syftet med undersökningen är att få en inblick och större förståelse för kommuni-
kationsvanor och hur medvetet Facebook-användare förhåller sig till samlingen av sociala 
kontexter när de använder statusuppdateringar. Undersökningen vill klargöra sociala vanor 
inom en social kontext som består av den specifika webbplatsen Facebook. Uppsatsen skall 
fungera som ett försök att förstå en liten del av ett komplext samspel som pågår i en social 
situation. Förhoppningen är att undersökningen kan öka förståelsen för olika sätt att använda 
och förhålla sig till statusuppdateringar på Facebook.  
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1.3 Avgränsningar 

Facebook är ett komplex community där många olika former av kommunikation utgör  
helheten. Undersökningens frågeställning är i sig begränsad till en typ av kommunikation på 
Facebook - Statusuppdateringar. Nedan beskrivs kortfattat i vilken utsträckning och vilka  
delar av användandet som valts ut för att få en förståelse för respektive variabler.   
 
Gällande hur formandet av den sociala kontexten sker så kommer undersökningen att  
begränsas till att titta på användarens antal vänner, mängden av olika sammanhang dessa 
kommer från, hantering av vänförfrågningar samt inställningar som begränsar vilka som kan 
ta del av statusuppdateringarna.  
 
Undersökningen tar inte hänsyn till borttagning av vänner och hur användaren själv skickar 
vänförfrågningar. För att se om den sociala kontexten påverkar statusuppdateringsvanor un-
dersöks om det finns några gemensamma nämnare i den sociala kontexten hos användare med 
olika förhållningssätt till kommunikation med statusuppdateringar. 
 
Sociala normer kommer undersökas genom att se vilket förhållande man har till sin publik 
och hur man själv förhåller sig till andras statusuppdateringar i form av att få och ge respons 
på dessa.   
 
Hur statusuppdateringsfunktionen, eller möjligheten att kommunicera via denna förhåller sig 
till andra möjliga vägar för kommunikation kommer belysas genom en jämförelse gentemot 
vilka andra funktioner så som chattande och privata meddelanden som användaren väljer att 
använda.   

1.4 Bakgrund 

Facebook är ett community på internet som startades år 2004 av Harvardstudenten Mark 
Zuckerberg (NE, Nationalencyclopedin). Ett community är ett socialt nätverk eller en mötes-
plats på internet, det som skiljer communityn från vanliga webbplatser är att man ofta måste 
vara medlem för att kunna ta del av hela innehållet (Wikipedia). Antalet medlemmar på  
Facebook växer konstant och består för närvarande av 350 miljoner aktiva medlemmar  
(Facebook statistics). I Sverige så finns det runt tre miljoner användare som har ett Facebook-
konto (Facebook ads). En skillnad mellan Facebook och många andra communitys är den 
oskrivna regeln att användare använder sitt riktiga namn på sin Facebook-profil vilket gör det 
enklare att hitta sina vänner och bekantas Facebook-profiler.   
 
I kandidatuppsatsen (Wh)Y Facebook? - En kvalitativ studie om hur Generation Y samspelar 
med sina gemenskaper på den virtuella mötesplatsen Facebook undersöker Politimi Messini 
och Mirjam Lichtenstein hur 80-talister agerar med sina gemenskaper på Facebook.  
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I undersökningen kommer de fram till att 80-talisterna betraktar Facebook som en tillflyktsort 
från föräldrar och familj och att majoriteten av deltagarna i undersökningen inte hade känt sig 
bekväma med att till exempel vara Facebook-vän med sina föräldrar, då det i en sådan  
situation kan bli problematiskt att skilja sina olika publiker åt. En av de intervjuade i  
undersökningen beskrev att denne tyckte att det var hemskt när dennes mor skaffade allt vad 
som hade med internet att göra, Facebook, mail, blogg, msn etc. Imageprofilering - hur man 
presenterar sig genom valet av bilder som man visar på Facebook upplevdes ibland som opas-
sande då användaren är osäker på vem den skall uppträda inför, vännerna och/eller familjen 
(Politimi, Lichtenstein, 2009). Som användare har man kontroll över sin publik genom att 
man kan välja vilka man vill acceptera som vänner och vilka man inte vill acceptera.  
I uppsatsen "För då framstår man som en intressant person" har Emily Johansson gjort kvali-
tativa intervjuer med Facebook-användare. Intervjupersonerna anser att om de får en vänför-
frågan från en person som de känner lite, men inte direkt gillar och helst inte vill vara vän 
med på Facebook uppstår en svår situation som kan leda till konflikt eller obehag utanför  
internet (Johansson, 2009). Intervjupersonerna anser att det går bra att neka en vänförfrågan 
om den kommer från någon man inte känner alls (Johansson, 2009). Handrin A. Hassan och 
Samar Assali utvecklar vidare hur Facebook-användare resonerar i uppsatsen Fyra ungdomars 
identitetsskapande på Facebook (2008) där de i sin undersökning ser att hälften av deras in-
formanter inte skulle vilja träffa alla sina Facebook-vänner "på riktigt". Nathalie Milina och 
Tove Larsson skriver i Vi syns på Facebook! att en stor del av den tid en medlem lägger ner 
på Facebook handlar om att iaktta och förhålla sig till hur och vad de andra medlemmarna 
gör. Milina och Larsson (2007) menar att de personer en Facebook-användare har på sin 
”vännerlista” är av avgörande karaktär gällande de flesta av individens aktiviteter på  
Facebook. De skriver också att Facebook är ett fenomen kring vilka individer samlas på grund 
av sina vänner, detta innebär att den sociala aspekten är en förutsättning för medlemskapet på 
Facebook (Milina, Larsson, 2007).  
 
Efter en större förändring av Facebook i mars 2009 så förändrades gränssnittet så att status-
uppdateringar blev en mer central del av kommunikationen mellan Facebook-användare.  
Statusuppdateringar är en meddelanderad som i huvudsak är en mikroblogg, alltså en blogg 
där antalet tecken per inlägg är begränsat till ett litet antal (Wikipedia). När man loggar in på 
Facebook är ens vänners statusuppdateringar det första man ser. I textrutan som man skriver 
sina statusuppdateringar står redan i fyllt med frågan "Vad gör du just nu?". Varje dag så 
skrivs det mer än 55 miljoner statusuppdateringar världen över (Facebook Statistics). Det går 
även att uppdatera sin status på Facebook via mobiltelefonen. Genom statusuppdateringar så 
kan Facebook-användaren kommunicera och nå ut till alla sina vänner samtidigt. Politimi och 
Lichtensteins (2009) menar att interaktionen är det primära på Facebook som att till exempel 
uppdatera sin status eller att kommentera foton. Genom att erbjuda korta inblickar i sitt liv för 
andra användare håller man sig levande i umgänget med andra. Man erbjuder en del av sig 
själv för att få ta del av andras liv. Om inte detta utbyte sker blir sajten statisk (Politimi,  
Lichtenstein, 2009). Vidare menare Politimi och Lichtenstein (2009) att Facebook är ett nytt 
sociologiskt fenomen som erbjuder frihet men ställer krav på en ökad medvetenhet av  
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individen. Hassan och Assali (2008) skriver att det finns en allmän uppfattning hos  
användarna om vad som får och inte får göras när det gäller uppträdandet på Facebook.   

1.5 Begreppsdefinitioner 

Nedan presenteras några vanliga begrepp som är återkommande i undersökningen.  

1.5.1 Community  

Community är ett låneord och syftar i det svenska språket på de mötesplatser för människor 
som finns på internet. På ett community så presenterar ofta användarna sig själva genom ett 
foto och en skriftlig presentation. Medlemmarna ges möjlighet att kommunicera på olika sätt.  

1.5.2 Facebook   

Facebook är ett community som från början var till för universitetsstudenter i USA. Tillgäng-
lig på internet, http://www.facebook.com/. Deras egen definition av vad sidans funktion är 
lyder "Facebook hjälper dig att hålla kontakten med vänner och familj".  

1.5.3 Facebook-vän  

En Facebook-vänskap uppstår om någon användare skickar en vänskapsförfrågan och den 
andre accepterar. När detta är gjort så kan båda ta del av varandras tillgängliga information, så 
som bilder, statusuppdateringar etc. En Facebook-vän kan man välja att  kommunicera med på 
en mängd olika sätt. Det är möjligt att göra inställningar för att skilja på vilka av ens Facebo-
ok-vänner som får ta del av olika saker.  

1.5.4 Publikåtskillnader  

Publikåtskillnader är ett begrepp hämtad ur sociologin och syftar på att individer försäkrar sig 
om en segregation mellan de olika publiker från olika sociala sammang mot vilka man upp-
träder inför, iklädd olika masker eller roller.  

1.5.5 Social context  

Ett socialt kontext syftar på ett sammanhang eller inramning där samspel med andra männi-
skor sker. Variation av betydelse och utskrivning kan skilja sig i den här undersökningen men 
i huvudsak så syftas på den sammansättning av vänner som man är vän med på Facebook.   
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1.5.6 Statusuppdatering  

Statusuppdatering, som ordet antyder så handlar det om att uppdatera sina vänner om sin nu-
varande status. Det är ett kortare textmeddelande som användarna uppmanas skriva under 
devisen; "Vad gör du just nu?". Det första som presenteras när man loggar in på Facebook är 
sina Facebook-vänners statusuppdateringar. Se bild 1.  
  

 
Bild 1. Statusuppdateringsfunktionen på första sidan på Facebook. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

Begrepp som sociologen Erving Goffman använder sig av för att beskriva samspelet mellan 
människor hämtar han ofta från teaterns värld. Goffman betraktar olika sociala situationer 
som olika scener där individer uppträder med olika masker eller roller. Scenerna är omslutna 
av underförstådda normer och värderingar som påverkar de roller vi spelar (Goffman 2004). 
Goffman menar också att vi styr våra egna framträdanden beroende på vilket socialt samman-
hang vi befinner oss i. Med en specifik persons framträdande som utgångspunkt kan man  
definiera de andra som publik, observatörer eller medagerande. Om man beskriver en social 
roll som förverkligandet av rättigheter och skyldigheter som tillhör den status individen har så 
innebär det att en roll kommer framföras av den agerande individen vid en publik av  
likartat slag. (Goffman 2004).   
 
Roger Säljö professor i pedagogik och pedagogisk psykologi har ett till viss del liknande sätt 
att se på samspel mellan människor. Enligt Säljö (2005) har alla aktiviter och verksamheter 
olika förutsättningar och ramar som man måste bekanta sig med. När man deltar i olika  
verksamheter måste man ha kunskaper om komplexa sammanhang och hur man förväntas 
interagera under olika förutsättningar eller ramar. Tidigare i historien behövde människan inte 
alls bekanta sig med lika många sätt att agera, man kunde leva hela sitt liv i en liten by utan 
att kanske någonsin prata med människor med annorlunda referensramar och erfarenheter än 
en själv. Nu möter man olika institutioner med delvis olika kommunikativa mönster redan 
som ett litet barn (Mauritzson, Säljö, 2003). Med institutioner menar Säljö (2005) företeelser 
som stabiliserar social interaktion. Institutioner kan finnas på olika nivåer som  
kommunikativa mönster, aktiviteter och praktiker. Till kommunikativa mönster räknas hur 
man tackar, hälsar, samtalar och interagerar. Med aktivitet avses de rutiner som följs i olika 
institutionella arrangemang, till exempel inom familjen, vänkretsen eller föreningen. Inom 
institutioner av mer offentlig karaktär till exempel skola, varuhus eller arbetsplats finner man 
praktiker som stabiliserar social interaktion. I dessa institutionaliserade verksamheter måste 
människor lära sig att förhålla och agera inom de samtalsrutiner, artefakter och arrangemang 
som existerar (Säljö, 2005). Individen ingår och omges av massor med sociala praktiker och 
lär sig på så vis hur man agerar och uttrycker sig i olika situationer. Inom ramen för de sociala 
praktiker man ingår i används gemensamma sätt att kommunicera och förstå världen (Säljö 
2005). Man kan betrakta Facebook som en institution då det i hög grad är en  
företeelse som stabiliserar social interaktion. När man är på jobbet, skolan eller är med i olika 
föreningar finns ramar för hur man agerar som man måste bekanta sig med. Förväntningar på 
hur man ska agera och vad som är relevant i olika situationer resulterar i att vi uppträder med 
delvis olika identiteter och att vi agerar olika i olika roller. Det kallas att man har en situerad 
identitet. En situerad identitet kan vara att vara en elev, arbetskamrat, chef eller en fotbollsträ-
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nare. Med varje situerad identitet kommer förväntningar på hur man ska bete sig och vad som 
är relevant att göra. På Facebook kan man ha vänner från flera olika sammanhang där man 
uppträder med olika situerade identiteter. När man skriver en statusuppdatering kommunicerar 
man mot alla dessa vänner från olika sammanhang samtidigt. Säljö skriver  

”Att lära sig agera i olika situationer är en komplicerad socialitionsprocess som är intimt knuten 
till en individs sociokulturella bakgrund och orientering. Man måste lära sig identifiera förvänt-
ningar och interaktiva rättigheter och skyldigheter. Man måste lära sig ta hänsyn till vad sam-
talspartnern känner till och inte känner till om det man pratar om.” (Säljö 2005, sid 50) 

 
Den sociala situation Facebook är möjliggör för användaren att den kan forma denna sociala 
situation på olika sätt. Ett sätt att forma situationen är att välja vilka Facebook-vänner man 
blir vän med. Detta är en fortlöpande process som pågår där man hela tiden har möjlighet att 
skaffa nya eller ta bort Facebook-vänner. Ett annat sätt som formar den sociala situationen är 
vilka vägar av kommunikation man väljer. Den genomsnittlige användaren på Facebook har 
130 stycken Facebook-vänner (Facebook Statistics). Att skriva statusuppdateringar går att 
jämföra med att göra ett framträdande i form av ett meddelande i en social situation med en 
publik hämtad ur flera olika sammanhang. Publikåtskillnader använder Goffman som begrepp 
för att beskriva just hur individer försäkrar sig om uppdelning av de olika publiker och inram-
ningar för vilka han spelar olika för (Goffman 2004). Nedan följer ett citat som exemplifierar.   

 "... vi kan i själva verket säga att han har lika många olika sociala jag som det finns klart av-
gränsade grupper av individer vilkas åsikter han har intresse av. Han visar i allmänhet upp olika 
sidor av sig själv för var och en av dessa olika grupper. Många ungdomar som bär sig tämligen 
väluppfostrat åt inför sina föräldrar och lärare svär och skrävlar som sjörövare när de är till-
sammans med sina 'tuffa' unga vänner. Vi visar inte upp oss för våra barn på samma sätt som vi 
gör inför våra kamrater på klubben, för våra kunder som vi gör inför de arbetare vi har i vår 
tjänst eller för våra egna överordnade och arbetsgivare som vi gör inför våra förtroliga vänner." 
(J. Williams citerad i Goffman 2004, s.49)                   

 
Individen satsar ofta helhjärtat på att identifiera sig med en grupp och ett sammanhang, indi-
viden väljer en roll och uppfattar sig själv inte som någon som sätter käppar i hjulet för inter-
aktionen eller sviker en social enhet. Nej, individen anstränger sig för att undvika störningar i 
interaktionen. Med störningar i interaktionen syftas på pinsamma eller förvirrade situationer 
då en deltagare i sociala sammanhanget framträder på ett sätt som är oförenligt med den roll 
som de tidigare visat upp. Konsekvensen kan bli att deltagare känner sig nervösa, besvärade 
eller dylikt och det sociala system för interaktion som skapats hamnar i ett upplösningstill-
stånd (Goffman 2004).  
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3 Metod 

3.1 Urval   

Population är den större avgränsade grupp som undersökningen avser att undersöka. I den här 
undersökningen är populationen, svenska Facebook-användare som har ett konto, det vill säga 
är en registrerad användare för tillfället. Begränsningen till svenska Facebook-användare sker 
genom hur enkäten har spridits och genom att enkäten är formulerad på svenska. För att få en 
lämplig miniatyr av populationen används ett slumpmässigt urval. Om urvalet är utfört på ett 
korrekt sätt är resultaten representativa för populationen (Patel, Davidsson, 1991). På grund 
av den här undersökningens begränsade omfattning undersöks inte hela populationen utan 
endast en mindre del, en del som är för liten i förhållande till populationen för att undersök-
ningens resultat skulle kunna vara generaliserbara.  

3.2 Datainsamlingsmetod  

Facebook är ett fenomen som ständigt förändras och undersökningen avser att undersöka an-
vändarnas val när de använder statusuppdateringar på Facebook som tjänsten ser ut för tillfäl-
let. För att kunna göra det används en deskriptiv undersökning. En deskriptiv undersökning 
lämpar sig för att göra beskrivningar av nutid (Patel, Davidsson, 1991). I undersökningen så 
undersöks inte hela fenomenet Facebook utan endast användarnas användning av funktionen 
statusuppdateringar. Vid deskriptiva undersökningar gör man detaljerade och grundliga  
studier av några aspekter av de fenomen man undersöker (Patel, Davidsson, 1991). För att 
relatera teori och empiri används ett deduktivt arbetssätt i undersökningen, alltså att man  
utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. I och 
med att utgångspunkten för forskningen tas i redan befintlig teori antas objektiviteten kunna 
stärkas. En fördel med detta kan vara att forskningsprocessen blir i mindre grad färgad av den 
enskilde forskarens subjektiva uppfattningar medans en nackdel kan vara att teorin riktar 
forskningen så att nya intressanta rön undgår upptäckt (Patel, Davidsson, 1991). För att samla 
in data används i undersökningen en kvantitativ enkätundersökning, det vill säga att man sam-
lar in kvantifierbar data från ett representativt urval i en befolkning och försöker fånga sam-
band, fördelning och variation som man sammanfattar i statistisk form (NE, 2009).   
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3.3 Utformning av enkät  

Ord kan ha olika innebörd för olika människor och därför måste man tänka på hur en formule-
ring kan tolkas av olika respondenter. Enkäten innehåller precisa och specificerade frågor så 
att de ska betyda i stort sett samma sak för alla respondenter (Bell, 2006). En Facebook-
användare kan ställa in vilket språk han vill att sidans funktioner skall presenteras på.  
I enkäten används samma namn på de olika funktionerna som visas om man har valt svenska 
som språk på Facebook. För att kunna jämföra och generalisera svaren är  
enkätundersökningen i hög grad standardiserad vilket innebär att frågornas utformning och 
inbördes ordning är samma för alla respondenter. Enkäten innehåller svarsalternativ med  
endast litet utrymme för respondenten att svara inom och är därför i hög grad strukturerad. En 
mer strukturerad fråga gör den enklare att analysera (Patel, Davidsson, 1991). Innan enkäten 
delades ut så utfördes två stycken pilotenkäter. Detta för att testa om respondenten som gjorde 
pilotenkäten förstod frågeformuleringarna och för att se så att enkäten inte innehöll några  
ledande frågor eller antaganden i frågor och svarsalternativ. Pilotenkäten bidrog också till att 
hitta en lämplig frågesekvens. Enkätens inledande frågor handlar om respondentens vänner på 
Facebook. Dessa frågor är till för att få data om de bakgrundsvariabler som behövs för under-
sökningen. De följande frågorna avser att besvara problemformuleringen och sist efterfrågas 
respondentens ålder och kön. Ålder betraktas ofta som en känslig fråga och en del forskare 
tycker att det är bäst att ha känsliga frågor mot slutet av enkäten. Om respondenten då inte vill 
fullfölja enkäten har man i varje fall fått svar på merparten av frågorna (Bell, 2006). Totalt 
innehåller enkäten 24 stycken frågor. 8 av dessa frågor handlar om respondentens vanor när 
det gäller statusuppdateringar. Om respondenten svarar att denne inte skriver några statusupp-
dateringar får respondenten bara svara på de 16 andra frågorna som handlar om andra  
Facebook-vanor.     

3.4 Genomförande  

Enkäten skapades i Google Documents (Google Docs), där det finns möjlighet att skapa  
enkäter som är öppna och möjliga att länka till. Länken till enkäten spreds till viss del av  
Facebook-vänner från den egna vänkretsen. En länk till enkäten skickades ut som ett  
massmeddelande till våra respektive Facebook-vänner med en uppmaning att sprida den  
vidare. För att få en större spridning vad det gäller ålder och bakgrund bland respondenterna 
så postades enkäten även på Flashback forum. Där postades den under olika dator och  
IT-relaterade ämneskategorier under två dagar. Flashback är nordens största diskussionsforum 
(Big Boards). För att få folk att svara på enkäten skrevs en kort beskrivning av vad enkäten 
handlade om och ungefär hur lång tid det skulle ta för respondenten att besvara den.   
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4 Resultat & Analys  

4.1 Respondenter  

Målet innan undersökningen genomfördes var att få minst 50 svar på enkäten.  Totalt blev det 
74 svarande respondenter med ett naturligt bortfall då en respondent svarat på enkäten trots att 
denne inte hade ett Facebook-konto vid svarandetillfället. I resultatdelen redovisas inled-
ningsvis den grupp som ingått i undersökningen sedan redovisas respondentgruppens forman-
de av den sociala kontexten. Många av svaren från enkäten grundar sig i en uppmaning till 
respondenterna att uppskatta respektive Facebook-användande den senaste månaden, om  
frågan ställts på ett annat sätt så anges det genom att beskriva hur frågan ställdes. Alla siffror 
är hämtade från enkätens resultat, se bilaga 1.  
 
Enligt statistiska centralbyrån har sverige 9,3 miljoner invånare (SCB) och av dem så har 
strax över 3 miljoner ett Facebook-konto (Facebook Ads). I undersökningen är åldern på Fa-
cebook-användare och respondeter indelade i tretton olika ålderskategorier. Av dessa tretton 
saknar endast två stycken representation i undersökningen. I undersökningen avsågs att un-
dersöka ett så representativt urval av populationen svenska Facebook-användare som möjligt. 
Ålderskategorierna på respondenterna är fördelade på ett sätt som vid en anblick stämmer 
relativt väl överens med hur Facebook-användarna är fördelade över åldrarna.  
I förhållande till den begränsade mängden av respondenter som deltog så är det en relativt god 
spridning över olika ålderskategorier men det uppfyller ändå inte helt kraven för vad som kan 
ses som representativt för populationen. I diagram 1 så redovisas hur antalet svenska Facbo-
ok-användandare är fördelat över olika åldrar i procent. Diagramet redovisar också respon-
denternas åldersfördelning i procent.   
 

  
 
Diagram 1.  Facebook-användare i Sverige fördelat över åldrar och respondenternas fördel-
ning över åldrar   
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Könsfördelningen av de 3 miljoner svenskar som har ett Facebook-konto är jämn, kvinnor är 
dock i liten majoritet. I undersökningen är könsfördelningen mellan respondenterna ojämn 
med en övervägande majoritet män. Respondenterna består av 44 män och 29 kvinnor. Det är 
alltså inte ett representativt urval för hur populationen ser ut. 
 
I enkäten fick respondenterna svara på hur ofta de var inloggade på Facebook. Hela 62 % av 
respondenterna svarade flera gånger per dag, 26 % svarade någon gång per dag. Sammanta-
get så är alltså 88 % inne på Facebook minst en gång varje dag. Bara 10 % uppgav att de gick 
in någon gång i veckan och endast 2 % var inloggade någon gång i månaden eller mer sällan. 
Enligt statistik över det generella användandet av Facebook så loggar 50 % av de aktiva  
användarna in på Facebook varje dag (Facebook Statistics). Respondenterna är i jämförelse 
med den genomsnittlige Facebook-användaren mer aktiv och alltså inte helt representativ för 
Facebook-populationen i sin helhet, dock saknas statistik för hur pass aktiva just svenska  
användare är.  

4.2 Formande av social kontext  

4.2.1 Publikåtskillnader  

Det mest effektiva sättet att försäkra sig om att ingen medlem i publiken börjar uppföra sig 
olämpligt är att begränsa antalet individer så mycket det är möjligt. Ett färre antal i publiken 
minskar möjligheten för misstag, svårigheter eller förräderier (Goffman, 2004). 
I undersökningen var det av intresse att kartlägga respondentens Facebook-vänner med fokus 
på hur många vänner respondenten hade och i från vilket sammanhang dessa kom från. Detta 
för att ta reda på vilken publik respondenten kommunicerade mot när denne skrev statusupp-
dateringar. Antalet Facebook-vänner och vilka sammanhang dessa kommer ifrån har betydel-
se för undersökningen då undersökningen avser att undersöka hur respondenten resonerar när 
denne kommunicerar framför många personer som kommer i från olika sammanhang.  
Sammantaget så svarade 93 % av respondenterna att de hade 50 eller mer Facebook-vänner. 
Endast 7 % respondenter hade 49 eller färre Facebook-vänner. Två olika grupper var vanli-
gast, de som hade mellan 100-199 och 200-349 vänner. Det ovanligaste var att man hade 500 
eller mer vänner. Att ha många vänner ökar chanserna att dessa vänner kommer ifrån olika 
sociala kontext men även de som hade mindre än 50 vänner hade vänner från minst tre olika 
sammanhang - nära vänner, skolkamrater och ytligt bekanta.   

4.2.2 Framträdande och publik  

Det viktigaste valet man ställs för när man skapar sin sociala kontext är vilka som skall vara 
deltagare i samtalen eller kontexten. För att få en uppfattning om vilka sammanhang och  
sociala kontext som respondenternas Facebook-vänner kommer ifrån bads respondenterna att 
i enkäten kryssa för dessa i färdiga svarsalternativ. Hela 97 % av respondenterna hade  
Facebook-vänner från minst fem olika sammanhang. Eftersom de färdiga svarsalternativen 
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enbart täckte upp vanligt förekommande sammanhang så gavs även möjlighet för responden-
terna att lägga till sammanhang om de tyckte att något saknades. Endast 8 % valde att lägga 
till en kategori. Nära vänner, Familj och Skolkamrater var de sammanhang som förekom i 
högst utsträckning. Cirka hälften av respondenterna svarade även att de hade Vänners vän-
ner och Från en förening. Tre fjärdedelar svarade att de även hade Ytligt bekanta. Det är  
ytterst få som begränsar sin Facebook-publik till t.ex. enbart arbetskamrater eller nära vänner. 
De flesta respondenter visade sig ha vänner från olika publiker som de vanligen framträder 
och agerar mot i olika skilda sammanhang.   
 
En aspekt som var intressant för undersökningen var hur man förhöll sig till accepterandet av 
vänförfrågningar. Hela 82 % av de tillfrågade hade någon gång accepterat en vänförfrågan 
trots att de egentligen inte var intresserade av att vara Facebook-vän med personen i fråga. En 
stor del, 64 %, hade även nekat förfrågningar vid tillfällen men bara 3 % sa sig aldrig ha fått 
en sådan förfrågan och 15 % hade aldrig accepterat en vän som de inte ville vara vän med. 
Överlag så väljer alltså användare att acceptera vänförfrågningar, även om något intresse för 
att vara vän inte finns. Om någon oönskad blivande vän skickar en förfrågan så accepterar 
man. Formandet av ens sociala kontext påverkas av faktorer som man har möjlighet att styra 
men användarna väljer att utöka sin publik med oönskade vänner. Man kan göra inställningar 
som begränsar vilka Facebook-vänner som kan ta del av ens statusuppdateringar. Av respon-
denterna så var det en överväldigande majoritet, hela 90 % som inte hade gjort några sådana 
inställningar. Att respondenterna accepterar vänner trots att intresse för att vara vän saknas 
och att det är få som gör inställningar som påverkar vilka som kan läsa deras statusuppdate-
ringar tolkas i den här undersökningen som att det är ovanligt att aktivt påverka vilken publik 
man ska framträda inför. Facebook-användare verkar till stor utsträckning ha fler vänner än 
vad de egentligen är intresserade av att ha. Man väljer att acceptera vänförfrågningar men 
väljer att inte göra några inställningar som begränsar vilka som kan läsa status-
uppdateringarna. Alltså kan man säga att den genomsnittlige användaren inte formar den soci-
ala kontext inom vilken statusuppdateringar sker i någon större utsträckning. Det är mycket 
ovanligt att man begränsar sin publik till, enligt Goffmans term, en scen eller Säljös begrepp 
situerad identitet. Utan de flesta användarna har en publik som kommer i från olika sociala 
situationer där individen uppträder med olika masker eller roller. Den sociala  
kontexten på Facebook präglas av en avsaknad av publikåtskillnader.  

4.3 Den sociala kontextens påverkan  

I undersökningen uppgav 14 % av respondenterna att de aldrig skriver statusuppdateringar, de 
respondenterna fick hoppa över de frågor som rörde vanor kring skrivandet av statusuppdate-
ringar. De blev inte vidare undersökta om varför det var så att de inte skrev statusuppdate-
ringar. Av dessa 14 % som inte skrev statusuppdateringar hade hälften mindre än 100 vänner 
och den andra hälften hade mer än 200 vänner, det var alltså användare som hade en social 
kontext som skilde sig tydligt från genomsnittanvändarens sociala kontext. De fyra användare 
som skrev statusuppdateringar en gång per dag eller mer hade ett ännu mer avvikande socialt 
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kontext. En av de användarna hade mindre än 50 vänner och en hade 350 - 499 vänner, de 
återstående två användarna som statusuppdaterade dagligen hade 500 vänner eller mer.  
Överlag hade både de användarna som skrev statusuppdateringar dagligen och de som inte 
skrev några alls, vänner från många olika sammanhang. Det vi kan se i undersökningen är att 
dessa två grupper har ett mot varandra liknande kontext men mot genomsnittsanvändaren ett 
avvikande kontext. Eftersom den sociala kontexten i dessa två grupper liknar varandra och 
avviker från den genomsnittlige användaren i vår undersökning kan vi dra slutsatsen att kon-
texten skulle kunna ha påverkan för statusuppdateringsvanorna. Kanske är den gruppen som 
aldrig skriver statusuppdateringar tillhörande vad Goffman kallar för en försiktig aktör. Den 
försiktige aktören försöker välja ut åt sig den publik som inte kommer att besvära individen i 
det agerande som han vill visa upp (Goffman, 2004). Kanske är dessa användare så försiktiga 
att de väljer bort statusuppdateringar helt. I svaren kan vi också se att 62 % av respondenterna 
svarade att de skrev sina statusuppdateringar för alla men bara 33 % uppgav att de skrev 
statusuppdateringar som de ville att alla deras vänner skulle läsa.  
 

4.4 Normer och regler  

När det gäller att kommentera andras statusuppdateringar så var det endast 5 % av responden-
terna som kunde tänka sig att kommentera alla sina vänners statusuppdateringar. Resterande 
95 % uppgav att de hade Facebook-vänner vars statusuppdateringar de inte kunde tänka sig att 
kommentera. En stor del av alla respondenter uppgav att det hände att de fick kommentarer på 
sina statusmeddelanden från Facebook-vänner som de inte trodde läste deras statusuppdate-
ringar. 29 % svarade att det hade hänt flera gånger och 57 % sa att det hade hänt någon gång. 
Om man slår ihop dessa kategorier så menar alltså 86 % av användarna att de någon gång fått 
en kommentar på en statusuppdatering från en vän som de inte trodde läste ens statusuppdate-
ringar. Endast 14 % av användarna hade aldrig varit med om det. Vi tolkar detta som ett  
tydligt medvetande om vilka regler som gäller på Facebook som en social verklighet. Man 
kan tycka att det är lite av en motsägelse, då hela 56 % i undersökningen uppgav att de riktade 
sig till alla Facebook-vänner när de själva skrev statusuppdateringar. Uppenbarligen så anser 
människor att det finns en tydlig skillnad mellan vilka som läser sina statusuppdateringar  
jämfört med vilka som väljer att kommentera. Ett citat från Goffman beskriver detta på ett 
träffande sätt:   

"I och med att publiken har getts tillträde till ett framträdande upphör inte nödvändigheten av att 
visa taktfullhet. Det finns en i detalj utformad etikett som individerna har att rätta sig efter i sin 
egenskap av publikmedlemmar. Den inbegriper: att man ska visa en lämplig grad av uppmärk-
samhet och intresse; villighet att tygla sitt eget framträdande så att man inte kommer mer alltför 
många motsägelser, avbrott eller krav på uppmärksamhet; att man avhåller sig från alla hand-
lingar eller påståenden som kan leda till ett felsteg, och framför allt att man ska undvika att  
ställa till med en scen." (Goffman 2004. sid 201)   
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Användare gör en distinktion mellan tanken på att alla Facebook-vänner läser ens statusupp-
dateringar och vad som är socialt accepterat när det gäller att få eller ge kommentarer till 
andra Facebook-vänner. Det existerar etablerade sociala normer som tillhör kommunikations-
formen med statusuppdateringar. Även här kan man dra paralleller till Goffman. Han beskri-
ver en situation som han benämner som ett olägligt intrång. Det inträffar när en utomstående 
träder in i en region där ett framträdande pågår eller när en individ ur publiken råkar se bakom 
kulissen finns det en risk att den som framträder blir tagen på bar gärning. Utan avsikt så har 
framträdandet blivit betraktat i en situation som inte är förenligt med den roll eller de intryck 
som framträdandet förpliktar av sociala skäl att upprätthållas för den utomstående eller  
publiken (Goffman, 2004). Det finns också tillfällen då interaktionsdeltagare har en känsla av 
att de kan bli avlyssnade när de samtalar eller utför någon typ av aktivitet. Då anpassar sig 
deltagaren på olika sätt i sina samtal för att inte sätta de utomståendes taktfullhet på ett alltför 
hårt prov, samtidigt som man läcker tillräckligt mycket halvkonfidentiella tankar för att visa 
att han litar på äktheten i utomståendes visade diskretion (Goffman, 2004).  

4.5 Kommunikationsval  

4.5.1 Vanor och aktiviteter  

Respondenterna fick svara på frågor om i vilken utsträckning de använder sig av Facebooks 
olika kommunikationskanaler.  Den aktivitet som utfördes i störst utsträckning både dagligen 
och flera gånger i veckan var att man använde funktionen "gillar" på någon annans statusupp-
datering. Att skriva statusuppdateringar var den aktivitet som flest menade att de utförde flera 
gånger i månaden. Av de aktiviteter som respondenterna utför flera gånger i veckan var  
skrivandet av statusuppdateringar och kommentering av andras statusuppdateringar de  
vanligast förekommande. Den aktivitet som flest respondenter svarade att de gjorde En gång 
per dag eller mer var att man "gillar" någon annans statusuppdatering. Att kommentera andras 
statusuppdateringar är också det en aktivitet som är vanligt förekommande. Ingen av respon-
denterna postade länkar dagligen och endast en person skrev privata meddelanden en gång per 
dag eller mer. Att trycka "gilla" eller att kommentera någons statusuppdatering är sätt att ge 
respons på ens vänners interaktion med Facebook. Sammantaget ger respondenterna i högre 
grad respons på andras statusuppdateringar än vad de skriver egna. De minst använda kom-
munikationskanalerna var att skicka ett privat meddelande eller att använda chatten. På dessa 
två sätt kan användaren kommunicera enskilt med sina Facebook-vänner utan att ens andra 
vänner kan läsa vad man skriver. De flesta användare väljer alltså att kommunicera via sätt 
som är tillgängligt för andra användare att läsa och kommentera. 
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4.5.2 Förhållningssätt till Statusuppdateringar  

Respondenterna fick även svara på hur viktig statusuppdateringar var i användandet av  
Facebook. Respondenternas syn varierade mellan helt oviktig och viktigaste. 30 % svarade i 
mitten på skalan vilket vi tolkar som att de tyckte den var viktig. Sammanlagt tyckte 41 % att 
funktionen var ännu viktigare än så. Resterande svarade helt oviktig eller mindre viktig. De 
som ansåg att den var helt oviktig skrev inte själva statusuppdateringar i samma utsträckning 
som övriga respondenter, hela 35,5% av denna grupp skrev aldrig själv statusuppdateringar. 
Här ser man att synen på hur viktig statusuppdateringsfunktionen är för respondenterna hör 
ihop med hur ofta respondenten själv skriver statusuppdateringar. När det gäller responden-
ternas vanor att läsa sina Facebook-vänners statusuppdateringar blev det ett internt bortfall, en 
av respondenterna valde att använda sig av den fria raden till att skriva "Är lite okunnig om 
newsfeed" och därför valdes det svaret att inte räknas med i undersökningen. 78 % svarade att 
de läste statusuppdateringar de såg i newsfeed varav 15 % av dessa var mer aktiva än så då de 
svarade att de även aktivt gick in på sina vänners profiler för att läsa deras  
statusuppdateringar. 19 % läste statusuppdateringar men inte varje gång de loggade in på  
Facebook. Det var ingen av respondenterna som svarade att de aldrig läste andras statusupp-
dateringar.   
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5 Metoddiskussion  

En metod ska vara möjlig att beskriva och den ska gå att upprepa, andra forskare ska kunna 
genomföra undersökningen och komma fram till samma sak som en själv (Bell, 2006). På 
grund av den begränsade omfattningen på den här undersökningen har endast en undersök-
ning genomförts. Hade två undersökningar genomförts hade man tydligare kunnat se i vilken 
omfattning metoden är tillförlitlig. Hur tillförlitlig en metod är beror på hur väl den står emot 
slumpinflytanden av olika slag. Kvantitativa enkätundersökningar är svåra att testa tillförlit-
ligheten på i förväg (Patel, Davidsson, 1991). Det som gjordes för att öka tillförlitligheten på 
den här undersökningen var att utföra pilotstudier. Innan undersökningen genomfördes två 
pilotstudier där respondenten ombads att "tänka högt" när denne svarade på frågorna. På så 
vis blev det möjligt att förstå vilka frågor som kunde misstolkas och man kunde även se om 
det saknades något svarsalternativ på någon av frågorna. Ett annat sätt att försäkra sig om 
metodens tillförlitlighet är att instruktionen till enkäten är riktigt formulerad så att responden-
terna uppfattar enkäten som den är tänkt att uppfattas (Patel, Davidsson, 1991).  
 
Enkäten postades på Flashback forum och det var många av respondenterna som hittade  
länken till enkäten där. Ämneskategorin på Flashback forum som man postar enkäten under  
skulle kunna påverka hur enkäten uppfattas av respondenten. Detta är ingenting som har  
kunnats bekräftas men en viss försiktighet med val av vilka kategorier som enkäten postats 
under har iakttagits. Eftersom enkätundersökningar inte riktigt hör hemma på Flashback  
forum så skulle en tråd med en enkät kunna skapa irritation hos Flashback forums användare 
om de stöter på en enkät där de inte förväntar sig en. Det skulle möjligtvis kunna leda till att 
folk skulle kunna svara osanningsenligt för att förstöra enkäten resultat. En av  
respondenternas svar på enkäten avviker kraftigt från de övriga respondenternas svar. Detta 
skulle kunna vara en osanningsenligt ifylld enkät men då det inte går att ta reda på detta så är 
den enkäten med i undersökningen. För att hitta respondenter så postades länken även till  
några av våra vänner i ett massmeddelande via Facebook. Detta är inte optimalt ur ett  
vetenskapligt perspektiv då vi som forskare kan påverka vilket urvalet blir.   
 
Åldermässigt var respondenterna fördelade på ett sätt som till viss del liknar populationen i 
sin helhet. Däremot var det mer män än kvinnor som svarade på enkäten vilket inte överrens-
stämmer med hur det ser ut i populationen. Respondenterna i undersökningen var även mer 
aktiva Facebook-användare än genomsnittsanvändaren. Länken till enkäten låg tillgänglig för 
våra Facebook-vänner och för Flashback forums användare under en begränsad tid av två  
dagar. Den begränsade tiden för själva undersökningen skulle kunna förklara varför så stor del 
av respondenterna var mer aktiva än genomsnittanvändaren då endast de som var inloggade 
under dessa dagar fick chansen att svara på enkäten. Populationen för undersökningen var 
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cirka tre miljoner Facebook-användare och då vi bara har undersökt 74 stycken av dessa, med 
ett bortfall dessutom, är inte resultaten generaliserbara för populationen. Hade mer tid funnits 
för att genomföra undersökningen skulle fler respondenter getts möjlighet att delta i under-
sökningen. En kvalitativ undersökning hade kunnat ge en djupare förståelse för hur användar-
na resonerar kring sina val när de interagerar på Facebook medans det i den här undersök-
ningen mer blir en kartläggning av deras val. En fråga som inte ställdes i enkäten men som 
skulle ha varit intressant att ha svar på var varför de som inte skrev statusuppdateringar valde 
att inte göra det. I undersökningen så handlar formandet av den sociala kontexten om vilka val 
användaren gjort för att forma den genom att neka vänförfrågningar och göra begränsande 
inställningar på vilka som får läsa dennes statusuppdateringar. Två andra val som också  
formar den sociala kontexten men som inte undersöks är om användaren tagit bort någon vän 
och hur användaren agerar och resonerar när denne gör egna vänförfrågningar.  
   

5.1 Studiens reliabilitet och validitet  

Studiens reliabilitet och validitet utgår från det data vi insamlat genom enkätundersökning. 
Validiteten har sin grund i enkätens utformning både genom de frågor som vi valt att ställa 
och i vilken mån respondenterna svarar sanningsenligt och uppskattar sina vanor korrekt.  
Enkäten genomfördes anonymt och därmed så har vi ingen direkt vetskap hur pass väl detta  
skedde. Vi har inte heller någon större mängd respondenter vilket kan ifrågasätta validiteten  
på olika sätt. De olika delar eller variabler i vår undersökning kan ifrågasättas, vi har själva 
valt ut vilka delar av Facebook som vi ville undersöka ställt i relation till förhållandet till  
användandet av statusuppdateringar. Det finns som så ofta mer aspekter som möjligtvis skulle 
varit relevant att frågat våra användare om. Huruvida man tar bort Facebook-vänner till ex-
empel skulle möjligtvis kunna varit en relevant fråga ur det perspektiv vi tittat på den sociala 
kontexten.  
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6 Avslutande Diskussion 

Vår undersökning syftar inte till att titta på några direkta orsaker till vanor eller förhållnings-
sätt utan är snarare ett försök att se vilka vanor och förhållningssätt som existerar. De frågor 
som studien är grundade i krävde att vi begränsade våra frågor till de som vi ansåg relevanta 
för det vi ville undersöka. I undersökningen ville vi för det första se hur det förhöll sig med  
respondenternas Facebook-vänner. Vännerna är enligt Goffmans teorier den publik eller de 
sociala kontexter som respondenterna framträder inför med sina statusuppdateringar. De flesta 
respondenter visade sig ha en social kontext med vänner från flera olika sammanhang där 
respondenten i vanliga fall uppträder med olika roller. Även de respondenter som hade minst 
antal vänner i undersökningen hade ändå en social kontext med vänner från flera olika  
sammanhang. I undersökningen kunde vi se att det var väldigt ovanligt att en respondent  
aktivt begränsade den sociala kontexten.  
 
Vi ville undersöka om den sociala kontexten kunde ha någon påverkan på statusuppdaterings-
vanorna hos respondenterna. Det vi kunde se i undersökningen var att de respondenter som 
hade statusuppdateringsvanor som skilde sig från den genomsnittlige användaren också hade 
en social kontext som var avvikande. Det behöver inte vara så att det är det sociala kontexten i 
sig som påverkar vilka statusuppdateringsvanor respondenterna har.  
 
De flesta av respondenterna lät gärna alla deras Facebook-vänner läsa deras statusuppdate-
ringar men det var vanligt att de mer än en gång blivit förvånad över vilka av deras vänner 
som kommenterat deras statusuppdateringar. Det var väldigt ovanligt att en respondent skulle 
kunna tänka sig att kommentera alla sina Facebook-vänners statusuppdateringar. Vi tolkar 
detta som att det är okej att alla Facebook-vänner får läsa användarens statusuppdateringar 
men att man inte för den skull nödvändigtvis vill interagera med alla Facebook-vänner.  
Respondenterna gav oftare respons på vänners statusuppdateringar än vad de skrev egna  
statusuppdateringar. När det gäller respondenternas val av kommunikationskanaler var det 
vanligast att använda de kanaler som var tillgängliga för ens övriga vänner att se och ge  
respons på.  

6.1 Vidare forskning  

                   
Bara någon dag efter att undersökningen var genomförd så uppdaterades Facebook och flera 
nya sekretessfunktioner lades till. En av de nya sekretessfunktionerna ger användaren möjlig-
het att skräddarsy vilka av dennes vänner som kan läsa ens statusmeddelanden. Att den här 
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funktionen finns skapar kanske ett större medvetande hos användare om vilken publik denne 
kommunicerar mot. Detta kan i sin tur skapa nya vanor hos användarna. Användarna får ännu 
fler valmöjligheter och kan skapa nya förhållningssätt till deras användande. Det bör finnas 
intresse för fortsatta studier på hur den nya funktionen används. Förhoppningsvis kan denna 
uppsats stå som en fingervisning om hur det ser ut idag.   
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Facebookvänner som kan ta del av dina statusuppdateringar?  
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