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Abstract 

Friend lists allow Facebook users to group their friends and may be used to share certain 

information only with those in a specific list. This function has been around for several years, 

but has never gained any particular popularity among users, most of whom probably did not 

know it even existed a couple of years ago. In the fall of 2011, however, the function was 

updated and made more visible on the site. 

There are several possible uses of friend lists, such as privacy control, filtering of the news 

feed, self-presentation and targeted information sharing. This paper aims to investigate the 

extent to which friend lists are used by students today, as well as why students actually use 

their lists, i.e. for what purposes.  

Judging from the results of this study in comparison with earlier research, there seems to have 

been a somewhat recent increase in the awareness of the fact that friend lists actually do exist, 

but still most users tend not to utilize them. Moreover, the results indicate that friend lists 

quite rarely are used for privacy control, or anything else for that matter, probably due to a 

number of drawbacks that they possess as of today.   
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1 Inledning 

Facebook är en social nätverkssajt som lanserades 2004 av Harvardstudenten Mark 

Zuckerberg. Idag överträffar Facebook alla andra sociala nätverkssajter i antal aktiva 

användare. Från början var sajten bara till för collegestudenter, men idag används den av en 

mycket större användargrupp. Även föräldrar och mor- och farföräldrar kan ofta hittas på 

Facebook. (Leung 2011, s. 28)  

Enligt Facebook själva har de över 800 miljoner aktiva användare. Mer än 50 % av deras 

aktiva användare loggar in på Facebook varje dag. Det finns mer än 70 språk tillgängliga på 

sajten, och mer än 75 % av användarna finns utanför USA. (Facebook 2012) 

Den här undersökningen kommer att titta på en specifik funktion på Facebook, med vilken 

användarna kan gruppera sina vänner. Funktionen kallas listor och har funnit i flera år, men 

den har tidigare varit ganska undangömd bland övriga sekretessinställningar och inte använts i 

så stor omfattning av användarna. Hösten 2011 fick listfunktionen en uppdatering och blev 

mer framhävd på sajten (Burnham 2011). 

1.1 Problemformulering och syfte 

Vängruppering på sociala nätverkssajter kan fylla många funktioner, varav den viktigaste kan 

tyckas vara att skydda sitt privatliv genom att dela viss information endast med en utvald del 

av ens vänner. Men är Facebooks listor som de ser ut idag effektiva att använda till 

privatlivshantering, eller används de främst till andra användningsområden? Syftet med denna 

undersökning är att ta reda på hur mycket listorna används och vad de faktiskt används till, för 

att på så vis ge en indikation om deras lämplighet för olika användningsområden.  

1.2 Avgränsningar 

Det kommer i denna uppsats inte att fokuseras på rent säkerhetsmässiga aspekter i samband 

med sociala nätverkssajter, såsom risk för identitetskapning. Andra sätt än att använda listor 

för att specificera vilka vänner som ska få se vilken information kommer heller inte tas upp i 
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någon större omfattning. Det är exempelvis möjligt att välja enstaka personer som antingen 

ska få se eller inte få se viss information, men det är alltså till största del vänner grupperade i 

listor som behandlas i den här undersökningen. 

1.3 Disposition 

Det här inledande kapitlet ger en introduktion till ämnet och problemet, samt en förklaring av 

vissa termer som används i uppsatsen. I det andra kapitlet ges en mer ingående förklaring av 

vad listor är och vad de kan användas till, samt en presentation av tidigare forskning som har 

legat till grund för denna undersökning. Kapitlet avslutas med att redogöra för de 

frågeställningar och hypoteser som undersökningen ämnar besvara. Det tredje kapitlet går 

igenom metoden som använts för att genomföra undersökningen, urvalet, metodkritik, samt 

en beskrivning av själva genomförandet. I det fjärde kapitlet presenteras resultatet från 

undersökningen, och i det femte kapitlet görs en analys av det empiriska materialet. 

Avslutningsvis ger det sjätte kapitlet en slutsats utifrån analysen och reflektioner kring 

framtida forskningsområden.  

1.4 Begreppsdefinitioner 

Avatar: En elektronisk representation eller visualisering av en person på diskussionsforum, i 

dataspel, chattprogram, communities eller liknande. 

Nyhetsflöde: Det flöde av statusuppdateringar, bilder med mera som ens vänner postar på 

Facebook. Syns på förstasidan efter att man har loggat in. 

Privatlivshantering: De medel som används för skyddandet av ens privatliv, till exempel 

åtgärder som vidtas för att förhindra vissa personer att se viss information, vissa bilder 

etcetera. 

Sekretessinställningar: ”Sekretessinställningar på sociala nätverkssajter innebär att man kan 

ställa in hur mycket av ens profil man vill att ens kontakter eller allmänheten ska få tillgång 

till.” (Statens medieråd 2012) 
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Sociala medier: ”sajter där användarna själva kan bidra med innehåll, s.k. användargenererat 

material, och umgås med varandra samtidigt som de tar del av information. Exempel på 

sociala medier är sociala nätverkssajter, bloggar, videosajter, wikier. Motsats: 

’gammelmedier’ som bygger på envägskommunikation, t.ex. papperstidningar, tv, radio.” 

(Ibid.) 

Sociala nätverkssajter/communities: ”sajter där man kan umgås och nätverka t.ex. 

Facebook (Fejan, Fb), MySpace och Bilddagboken. Man skapar sin profil och kan sedan 

koppla ihop den med sin bekantskapskrets profiler för att kunna kommunicera på sajten 

genom t.ex. e-post, chatt, bilder, blogg, samt i forum och grupper.” (Ibid.) Google+ är 

ytterligare ett exempel på en social nätverkssajt. 

Statusuppdatering: ”den rad eller fält på ens profil på sociala nätverkssajter eller i 

chattprogram där man kan skriva ett kort meddelande för att beskriva sin status, t.ex. vad man 

gör eller funderar på, eller meddela att man inte är tillgänglig för kommunikation.” (Ibid.) 

Tagga: ”från engelskans ’tag’, att märka en bild eller videoklipp med ett namn eller sökord 

för att den lättare ska kunna hittas av andra.” (Ibid.) 

Vän: I den här uppsatsen används ordet ”vän” emellanåt i bemärkelsen av en person som man 

har lagt till som vän på Facebook. Det behöver inte nödvändigtvis vara detsamma som en vän 

i dess traditionella mening. 

2 Teori och bakgrund 

Detta kapitel ger en bakgrund till varför något som listor kan vara till nytta i dagens sociala 

nätverkssajter. Först ges en kort historisk sammanfattning på utvecklingen av identitet och 

självrepresentation på webben, som har lett fram till en situation där många känner ett behov 

av att skydda sitt privatliv på sociala nätverkssajter. Därefter beskrivs Facebooks listfunktion 

och jämförs med kretsar på den sociala nätverkssajten Google+. Tidigare forskning om 

privatlivshantering på Facebook presenteras också, och kapitlet avslutas med en redogörelse 

av de hypoteser som undersökningen bygger på. 
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2.1 Identitet och självrepresentation på webben 

I mitten av 1990-talet var det lätt att anta olika identiteter på olika communities, och dessutom 

anta flera identiteter på samma community, och det fanns ingenting tekniskt som kopplade 

samman dessa identiteter. Till och med i början av Web 2.0-eran med interaktiva sajter 

bestående till stor del av innehåll skapat av användarna själva, var en identitet kopplad till en 

enstaka sajt, blogg eller kommentar. Det fanns ingenting som länkade identiteter mellan olika 

sajter. Idag försöker Facebook och Google, med flera, ändra på det. (Ruch & Collins 2011) 

På 1990-talet var så kallade MUDs (Multi-User Dungeons) populära. En MUD är en slags 

virtuell värld i realtid för flera spelare, ofta textbaserad, och är i princip ett chattrum. I dessa 

MUDs var användarna mer anonyma än i dagens sociala medier, även om Ruch (2010, s. 2) 

menar att anonymitet på Internet är en myt. Ordet anonym kan definieras som ”icke nämnd, 

utan angivet (författar)namn; okänd” (Nationalencyklopedin 2012). Enligt Ruch uppkom 

myten om anonymitet i och med MUDs, där det enda som identifierade en var ett självvalt 

användarnamn och en beskrivning av ens avatar. Ruch (2010, s. 3) menar att avatarerna inte 

har de distinkta särdrag som verkliga personer har, men eftersom de är namngivna och har en 

distinkthet som gör dem identifierbara av andra i samma virtuella rum, är de således inte 

anonyma. Värt att notera är dock att det inte finns något som kopplar en avatar till en verklig 

identitet, såvida användaren mot all förmodan inte använder sitt riktiga namn. Ruch (2010) 

använder termerna psedonymity och polynimity för att referera till möjligheten att anta en 

annan identitet och ha flera olika identiteter, såsom i MUDs.  

MUDs utvecklades och gick från att vara textbaserade till att bli grafiska, tredimensionella 

världar. Möjligheterna att skapa en identitet blev mycket mer begränsade; när det tidigare gick 

att skapa en avatar från grunden, går det i spel som exempelvis World of Warcraft bara att 

sätta ihop en avatar genom att göra olika val. Det mesta är redan uttänkt av spelskaparna. 

Samtidigt som uppsvingen av MMOs (Massively Multiplayer Online) såsom World of 

Warcraft, började det dyka upp sociala nätverkssajter såsom MySpace, Friendster och 

Facebook. Ruch menar att man har olika skärvor av personlighet, där man visar olika skärvor 

i olika sammanhang. Han ger ett exempel med en känslig älskare, som inte plötsligt skulle 

visa den ansiktsmålade hockeyfantasten under en intim stund med flickvännen. Facebook, 

som från början var ett ställe för studenter, saknar numera någon specifik kontext och samlar 
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alla ens kontakter, såsom vänner, arbetskollegor, familjemedlemmar, potentiella arbetsgivare 

och så vidare, på samma ställe. (Ruch 2010, s. 6-8) 

Detta är ett problem, hävdar Ruch (2010, s. 8), eftersom tekniken i hög grad uppmuntrar till 

fullt avslöjande av alla ens personlighetsskärvor. Avsaknaden av en specificerad kontext 

uppmuntrar alltså implicit till alla kontexter, vilket skapar problem när olika kontexter 

krockar. Ruch exemplifierar detta med att föräldrar kan se pinsamma bilder från ett party som 

deras tonåring aldrig skulle göra tillgängliga i utskriven form genom att lämna dem i ett 

utrymme som delas av familjen. Likaså är övergången från en professionell medarbetare till 

ett ohämmat ”partymonster” ett exempel på när kontexter korsas, och Facebook för omedvetet 

och regelbundet samman dessa kontexter. (Ibid., s. 9) 

Även om Zhao, Grasmuck och Martin (2008, s. 1816) kallar en MUD för en anonym miljö, så 

är de överens med Ruch (2010) om att Facebook är allt annat än anonymt. Zhao, Grasmuck 

och Martin (2008) använder termen nonymous, motsatsen till anonym som i brist på bättre ord 

får översättas som ”oanonym”, för att beskriva miljön i Facebook och liknande sociala 

nätverkssajter. Förhållanden på sådana sajter är baserade på livet offline, och Zhao, Grasmuck 

och Martin kallar dem ”förankrade förhållanden” (anchored relationships). Online-

förhållanden som är förankrade online kan vara förankrade på flera sätt, till exempel genom 

institutioner, boende eller gemensamma vänner.  Om en online-miljö kan verifiera och göra 

information såsom namn, bostadsort och institutionella anknytningar publika, så är 

interpersonella förhållanden helt förankrade i den miljön. Zhao, Grasmuck och Martin menar 

att i anonyma miljöer är individer fria att vara vad de vill, men i oanonyma miljöer skapas 

begränsningar av friheten att anta identiteter. Det innebär inte att det inte sker någon 

självrepresentation i oanonyma miljöer, men de tenderar att följa etablerade sociala normer. 

(Ibid., s. 1818) 

Sammanfattningsvis kan man säga att identitetsskapande på webben har gått från att vara 

pseudonymt, om än enligt Ruchs resonemang inte anonymt, till att vara mer oanonymt. Det är 

förståeligt att detta kan skapa problem, speciellt när alla ens personlighetsskärvor, för att 

använda Ruchs uttryck, samlas på ett ställe såsom Facebook. Det leder oundvikligen till en 

situation där många användare blir mer hämmade – alltså delar med sig mindre av personlig 
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information. Facebooks lösning är listor, eftersom man med hjälp av dessa kan skilja på sina 

personlighetsskärvor, och bara visa valda skärvor för dem som man vill ska se dem. 

2.2 Vängruppering 

Listor skapar alltså möjlighet att gruppera sina vänner på Facebook. Listor påminner mycket 

om kretsar på Google+, dock med en viktig skillnad. På Google+, som liksom Facebook är en 

social nätverkssajt, är det obligatoriskt att lägga sina vänner i kretsar, medan Facebooks listor 

är helt frivilliga att använda. Ruch & Collins (2011) menar att listor är en funktion på 

Facebook, medan kretsar är ett centralt element på Google+. De anklagar Facebooks listor för 

att lida av användbarhetsproblem med en ointuitiv och komplex process som lades till långt 

efter Facebooks lansering, kanske snarare som en reaktion på en viss oro över privatlivet än 

ett genuint försök att efterlikna social organisation (Ibid.). Värt att nämna är att det är fullt 

möjligt att lägga alla ens vänner i en och samma krets på Google+, vilket innebär att den 

kretsen kommer att fungera på samma sätt som Facebooks vanliga, oorganiserade vänlista där 

alla ens vänner finns. 

Från början fanns det alltså ingen möjlighet att gruppera sina vänner på Facebook, utan delade 

användarna något med sina vänner så gällde det alla, oavsett om det var en nära vän, släkting, 

skolkamrat eller arbetskollega. Sedan några år tillbaka går det emellertid att med hjälp av 

listor gruppera sina vänner och därmed välja att visa viss information med vissa vänner, precis 

som vi skulle vilja göra i livet offline. I oktober 2010 var det dock enligt Mark Zuckerberg 

mindre än 5 % av användarna som utnyttjade denna möjlighet, och ännu färre hade skapat 

mer än en lista (Carr 2010). Men i september 2011 uppdaterades listfunktionen, och fyra så 

kallade ”smarta listor” som skapas och uppdateras automatiskt lades till: arbete, skola, stad 

och familj (Burnham 2011). Efter uppdateringen av listfunktionen och införandet av smarta 

listor har listorna framhävts mer, och vetskapen om att listor existerar borde numera vara 

ganska god. Däremot är det nog fortfarande många som inte utnyttjar listorna. 
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Med tanke på att många användare redan hade ett stort antal vänner när listorna 

introducerades på Facebook är det inte orimligt att det av många användare skulle upplevas 

som jobbigt att kategorisera ens befintliga Facebook-vänner. Men i en undersökning av 

Kelley et al. (2011), där deltagarna fick i uppgift att gruppera sina Facebook-vänner, var det 

76 % av deltagarna, många av dem med flera hundra vänner, som höll med eller höll starkt 

med om att de fann nöje i att göra undersökningen, medan resten uttryckte neutralitet. Kelley 

et al. menar att detta åtminstone är en indikation på att folk är villiga att gruppera sina vänner, 

såvida de har ett incitament att göra det. (Ibid., s. 7-8) 

Google listar flera anledningar till varför kretsar är användbara. En anledning är att man inte 

alltid vill dela allt med alla. Till exempel kan man vilja dela partybilder med skolkamraterna, 

cyklingsäventyr med cyklingkompisarna och bilder från systerns examen med familjen. Det 

kan bero på att man exempelvis inte vill att föräldrarna ska se hur man är ute och festar på 

helgerna, vilket då blir en form av privatlivshantering. Det kan även bero på att man vill dela 

”rätt information med rätt människor”, då redogörelser om ens senaste äventyr på 

mountainbiken kanske inte är intressant att ta del av för andra än kompisarna i cykelklubben. 

Det går även att filtrera nyhetsflödet så att uppdateringar från bara en viss krets syns. (Google 

2012) Detta fungerar på samma sätt med listor på Facebook. 

Eftersom listor är direkt jämförbara med kretsar kan samma användningsområden appliceras: 

man vill skydda sitt privatliv, man vill dela rätt information med rätt människor, samt att man 

vill filtrera bort bruset i nyhetsflödet. 

2.3 Privatlivshantering 

Det har gjorts tidigare undersökningar om gruppering av vänner på sociala nätverkssajter. 

Många har fokuserat på privatlivsaspekten. En sådan undersökning har gjorts av Kelley et al. 

(2011), som undersökte vilka listor användare skapar samt olika grupperingsmekanismers 

påverkan på de resulterande listorna.  

Deltagarna i undersökningen fick skapa listor för sina vänner med hjälp av olika 

grupperingsmekanismer: kortsortering, tagga vänner i ett rutnät, sortera bildfiler i mappar på 
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en dator, samt Facebooks egna gränssnitt. Kelley et al. fann flera skillnader mellan dessa olika 

mekanismer, men det mest intressanta för den här uppsatsen framkom när 

grupperingsuppgiften var klar och de gick igenom ett antal scenarion om delning på Facebook 

med deltagarna. En insikt av dessa scenarion var att deltagarnas grupper var väldigt 

ineffektiva och otillräckliga när det gällde att uppfylla deltagarnas förväntningar om 

skyddandet av deras privatliv. De flesta försökte undvika att använda grupperna 

överhuvudtaget, och valde istället att beskriva hur en bit information antingen skulle delas 

med alla eller inte läggas upp på Facebook överhuvudtaget. Det var uppenbart att en 

engångsgruppering inte räckte, och att vissa situationer kräver väldigt specifika grupper som 

nog är svåra att tänka ut på förhand. Ett exempel på en sådan situation var när en av 

deltagarna berättade att hon inte ville dela information om sin semester med sina kusiner. På 

frågan om det gällde alla kusiner svarade hon att det bara gällde några, och visade därpå vilka 

kusiner som inte skulle få tillgång till informationen. Enbart en familjegrupp, vilket många 

deltagare skapade, skulle aldrig kunna fånga just den situationen. (Ibid., s. 13-14) 

Dessutom hade deltagarna ofta problem med att komma ihåg vilka grupper de hade placerat 

sina vänner i (Ibid., s. 14). Detta är förstås ett problem som talar emot listornas effektivitet för 

att skydda privatlivet, eftersom det är av yttersta vikt att man vet vilka personer som ingår i en 

lista som man väljer att dela personlig information med. Annars är risken stor att 

informationen når publik som den inte var avsedd för.  

Kelley et al. (2011, s. 15) observerade att många deltagare tycktes ha utvecklat strategier för 

att skydda sitt privatliv utan att använda listor. De verkade tro att vem som helst kan se vad de 

lägger upp på Facebook, oavsett vad de har för sekretessinställningar, och lägger därför bara 

upp sådant som de anser vara publikt. När de blev tillfrågade om potentiellt känsliga ämnen 

såsom politik och religiösa synsätt, svarade vissa deltagare att det inte spelade någon roll vilka 

som såg dessa, och att de därmed var passande för Facebook, medan andra aldrig skulle lägga 

upp sådan information på Facebook. Kelley et al. menar att detta tyder på att användare är 

oförmögna eller ovilliga att utnyttja Facebooks sekretessinställningar till fullo. (Ibid.)  

I en undersökning av Onwuasoanya, Skornyakov och Post (2008), där deltagarna tvingades 

gruppera en slumpvis utvald delmängd av deras Facebook-vänner och göra 

sekretessinställningar för varje enskild grupp, var det bara 6 av 20 som valde att göra mer än 
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en grupp. Det innebär att 70 % av deltagarna var nöjda med Facebooks förvalda 

sekretessinställningar, och därmed inte har någon nytta av listor. I undersökningen 

framkommer det även att kunskapen om grupperings- och sekretessgränssnittet var väldigt 

begränsad bland deltagarna; 35 % kände till listfunktionen, men det var endast 25 % som 

faktiskt använde den. (Ibid., s. 5) 

I undersökningen av Kelley et al. var det 17 av 46 deltagare (37 %) som angav att de använder 

listor, men endast 8 av dessa använder listorna för privatlivskontroll. Vad som också är värt 

att notera är att bara 9 deltagare (knappt 20 %) sade sig försöka underhålla listorna varje 

månad. (Kelley et al. 2011, s. 8) Det framgår inte vad de som inte använder listorna för 

privatlivskontroll använder listorna till, men att bara 8 av 17 använder dem till 

privatlivshantering tyder på att listorna även har andra användningsområden.  

2.4 Frågeställningar och hypoteser 

Den övergripande frågeställningen för den här uppsatsen är: Vilka användningsområden 

används listor på Facebook främst till? Därutöver tillkommer ytterligare några frågor: Hur 

många känner till listor och hur många använder dem? Hur ofta används listorna? Finns det 

några samband mellan användning av listor och antal vänner respektive delningsfrekvens? 

Följande hypoteser kommer ligga till grund för analysen av det empiriska materialet: 

Hypotes 1: De flesta (mer än 50 %) av respondenterna känner till att listor finns, men 

använder dem ändå inte. 

Hypotes 2: Personer som ofta delar med sig på Facebook är mer benägna att använda listor än 

de som sällan gör det.  

Hypotes 3: Personer med många vänner använder listor i större utsträckning än personer med 

få vänner. 

Hypotes 4: Listorna används inte i huvudsak till privatlivshantering, utan till andra 

användningsområden såsom självrepresentation och riktad informationsdelning.  
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3 Metod 

För att besvara min frågeställning valde jag att göra en kvantitativ webbaserad 

enkätundersökning (se bilaga). En fördel med att deltagarna besvarar enkäten på en dator med 

internetuppkoppling är att de då samtidigt har tillgång till Facebook, vilket gör det lättare för 

dem att besvara frågor som de annars skulle behöva minnas svaret på, till exempel hur många 

Facebook-vänner de har och vilka listor de har skapat. 

Det hade varit möjligt att ta en annan ansats och göra en observation istället, men för att en 

observation ska bli bra krävs det erfarenhet som jag saknar. Dessutom hade en observation 

förmodligen varit svår att genomföra rent praktiskt. För att besvara frågeställningen skulle jag 

ha behövt observera folk när de använder sina listor, och skulle jag observera dem i deras 

naturliga miljö skulle det bli svårt att pricka in ett tillfälle när de använder sina listor. Risken 

är också att de inte skulle bete sig naturligt under observation om de vet att de studeras (Trost 

2008, s. 28), exempelvis genom att låta bli att skriva någon personlig statusuppdatering som 

de vill dela med sina närmaste vänner om någon står bakom dem och tittar över axeln. 

3.1 Genomförande 

3.1.1 Urval 

Populationen för den här undersökningen består av högskole- och universitetsstudenter mellan 

20 och 29 år. Urvalet är ett tillfälligt urval, till skillnad från ett riktigt slumpmässigt urval, 

vilket innebär att de som svarade på enkäten var de som var enklast att få tag i och som var 

villiga att ställa upp (Bell 2006, s. 147). Det medför att det är osäkert hur väl urvalet 

representerar den totala populationen och begränsar således resultatets generaliserbarhet. 

3.1.2 Enkäten 

Webbenkäten skapades med hjälp av Google Docs, och länken till enkäten spreds sedan på 

Facebook, mestadels direkt riktat mot studenter genom grupper. Lappar med en förkortad 
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URL till enkäten samt en QR-kod som går att läsa med smartphones delades dessutom ut till 

studenter på Södertörns högskola. 

3.1.3 Analys av data 

Innan analysen togs de respondenter som inte föll inom målgruppen bort från resultatet, det 

vill säga personer som var yngre än 20, äldre än 29, eller inte studerar på högskola eller 

universitet. Det var totalt fem respondenter som togs bort av den anledningen. En respondent 

missförstod termen ”listor” och trodde att det innebar att man angav ett förhållande till en vän, 

till exempel syster, fru eller mamma, under Redigera profil > Vänner och familj. Det var 

emellertid inte detta som menades med listor i denna undersökning, och därför togs även 

svaren från denna respondent bort. 

3.2 Metodkritik 

Eftersom en förmodad majoritet av respondenterna studerar vid samma högskola kan det ha 

påverkat resultatet. Det kan även vara så att de flesta av respondenterna går en viss typ av 

utbildning, och då det inte ställdes någon kontrollfråga om vilken utbildning de går, är det inte 

möjligt att fastställa om detta kan ha haft en inverkan på resultatet. 

En nackdel med enkäter är att frågor kan missförstås och respondenterna har ingen chans att 

be om ett förtydligande. Av den anledningen var det nödvändigt att ta bort svaren från en 

respondent, som redogjordes för i avsnitt 3.1.3. Det var inte heller möjligt att hoppa över 

någon fråga, utan alla var obligatoriska. Detta kan ha medfört att vissa avbröt undersökningen 

om det stötte på någon fråga som de tyckte var svår att förstå eller jobbig av någon annan 

anledning. En fördel med att göra alla frågor obligatoriska var att inga frågor lämnades 

obesvarade bland de svar som faktiskt kom in, vilket underlättar analysen av resultatet.  

En nackdel som är specifik just för webbenkäter är att tekniska problem kan uppstå. De kräver 

att respondenten har tillgång till en dator med internetuppkoppling, och därmed föreligger 

alltså en viss risk för att antingen datorn eller internetuppkopplingen börjar strula. Ytterligare 

en nackdel rent generellt med webbenkäter är att de kräver att respondenterna har viss 
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datorvana, men i det här fallet torde det inte skapa något problem, då Facebook-användare 

ändå får förmodas ha viss datorvana.   

4 Resultat 

Det var totalt 56 personer som svarade på enkäten, men endast svaren från de 50 respondenter 

som återstod efter att 6 av dem tagits bort (se avsnitt 3.1.3) kommer att räknas. När ett 

procenttal anges skrivs även antalet respondenter som procenttalet motsvarar ut i parantes 

enligt följande exempel: (n = 20). 

Det var cirka 67 % (n = 33) kvinnor och cirka 33 % (n = 17) män som svarade. De yngsta var 

20 år gamla och de äldsta var 29 år, medan medelåldern låg på 23 år avrundat till närmaste 

heltal. Minimivärdet för antalet vänner var 49, maxvärdet var 1228, och medelvärdet låg på 

344. Det var 30 % (n = 15) som angav att de använder listor, medan resterande 70 % (n = 35) 

inte använder listor. 

Diagrammet nedan visar hur många vänner de som använder listor respektive de som inte 

använder listor har. En intressant observation är att ingen av de respondenter som har minst 

antal vänner, under 200, använder listor. 

 

Diagram 1. Antal vänner och listanvändning. 

På frågan ”Hur viktigt är det för dig att det du delar på Facebook inte når fel publik?” svarade 

30 % (n = 15) att det är mycket viktigt, 40 % (n = 20) att det är viktigt, 22 % (n = 11) att det 
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inte är så viktigt, och 8 % (n = 4) tyckte att det är helt oviktigt. Det finns ingen direkt 

korrelation mellan antalet vänner och hur viktigt respondenterna tycker det är att det de delar 

på Facebook inte når fel publik, men det som kan utläsas av diagrammet nedan är att de som 

har många vänner (fler än 500) tycker att det är viktigt eller mycket viktigt. 

Diagram 2. Antal vänner och vikten av att enbart nå avsedd publik. 

Samtliga respondenter fick svara på hur ofta de använder olika delar av Facebook, och på 

dessa frågor fanns fem svarsalternativ: Dagligen, Flera gånger i veckan, En gång i veckan, En 

eller ett par gånger i månaden, Mer sällan eller aldrig. Dessa svarsalternativ översattes till ett 

siffervärde enligt följande tabell:  

Hur ofta Siffervärde 

Dagligen 1 

Flera gånger i veckan 0,75 

En gång i veckan 0,5 

En eller ett par gånger i månaden 0,25 

Mer sällan eller aldrig 0 

Tabell 1. Översättning av svarsalternativ för ”hur ofta” till siffervärden. 
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Följande tabell visar medelvärdet, med svarsalternativen översatta enligt ovan, för hur ofta de 

olika delarna används av respondenterna: 

Del av Facebook Medelvärde 

Nyhetsflöde 0,965 

Meddelande 0,785 

Chatt 0,645 

Grupper 0,58 

Statusuppdatering 0,555 

Events (evenemang) 0,455 

Bildapplikation (uppladdning/taggning) 0,36 

Övriga appar och spel 0,12 

Tabell 2. Användning av olika delar av Facebook. 

Nästan alla (92 %) svarade att de dagligen använder nyhetsflödet, alltså tar del av sina 

vänners statusuppdateringar, bilder, länkar med mera. Det var två respondenter som svarade 

”Flera gånger i veckan”, en som svarade ”En gång i veckan” och en som svarade ”En eller ett 

par gånger i månaden”, medan de resterande 46 respondenterna alltså svarade ”Dagligen”. 

De mest intressanta delarna i hänseende till användning av listor är statusuppdatering och 

bilduppladdning, eftersom det går att välja vilka statusuppdateringar och bilder som ska vara 

synliga för olika vänner genom att använda listor. Av resultatet framgår att det inte är någon 

påtaglig skillnad i hur ofta de som använder listor respektive inte använder listor delar med 

sig på Facebook. Om man tittar på medelvärdet så är det 0,42 för de som inte använder listor 

och 0,54 för de som använder listor, där frekvenserna är översatta till siffervärden enligt tabell 

1. De som använder listor delar alltså med sig lite oftare, men inte så mycket oftare att det går 

att se något tydligt samband. 
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4.1 Personer som inte använder listor 

De 35 respondenter som inte använder listor fick frågan ”Varför använder du inte listor?”. De 

fick tre fasta svarsalternativ att välja på, och de hade även möjligheten att skriva ett eget svar i 

en textruta. Det var 37 % (n = 13) som valde svarsalternativet ”Jag ser inget behov av det”. 

Lika många valde alternativet ”Jag har inte orkat gruppera mina befintliga vänner”, och dessa 

respondenter hade i snitt något fler vänner än det totala snittet, 378 jämfört med 344. Det 

tredje svarsalternativet var ”Jag visste inte att de fanns”, och det var 17 % (n = 6) som valde 

det. Det var tre respondenter som skrev ett eget svar, och dessa var: 

”Vet att det finns men har inte satt mig in i vad det har för funktion” 

”det är inte främst inom facebook jag vill kunna kontrollera min information.” 

”Ifall jag gör en status uppdatering eller lägger upp bilder jag inte vill att någon ska ta del av så använder jag 

filtret. Jag filtrerar bort dom som inte ska få tillgång.” 

4.2 Personer som använder listor 

Av de 15 respondenter som använder listor, var det 87 % (n = 13) som angav att de har skapat 

egna listor. De fick även svara på hur många listor de har som passar in i ett antal olika 

kategorier, där svarsalternativen var 4 eller fler, 3, 2, 1 eller Inga. I tabellen nedan redovisas 

hur många listor som respondenterna sammanlagt har i de olika kategorierna, sorterat efter 

antal. Svarsalternativet ”4 eller fler” har dock bytts ut mot 4, så antalet stämmer inte 

nödvändigtvis exakt med verkligheten, men ger ändå en indikation om vilka kategorier av 

listor som är vanligast förekommande. 

Kategori Antal listor 

Vänner 23 

Familj/Släkt 19 

Högskola/Universitet 19 

Arbete 16 

Bekanta 15 
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Föreningsliv/Aktivitet 12 

Grundskola 9 

Gymnasieskola 9 

Platsbaserat 7 

Personer jag inte känner 5 

Avlägsna vänner 4 

Tabell 3. Antal listor i olika kategorier. 

De fick dessutom ange hur ofta de använder listorna till följande användningsområden: 

Filtrering av nyhetsflödet, privatlivshantering (vill inte att alla ska se allt som jag delar), 

självrepresentation (vill framställa mig själv på olika sätt inför olika vänner/kontakter) samt 

riktad informationsdelning (vill dela relevant information till en utvald del av vännerna). 

Svarsalternativen var desamma som för frågan om hur ofta de använder olika delar av 

Facebook, och svarsalternativen har översatts till siffervärden enligt tabell 1. I nedanstående 

tabell sammanställs hur ofta listorna i snitt används till vad av respondenterna. 

Användningsområde Medelvärde (avrundat) 

Privatlivshantering 0,23 

Filtrering av nyhetsflödet 0,15 

Riktad informationsdelning 0,13 

Självrepresentation 0,08 

Tabell 4. Användningsområden. 

Det var 6 av 15 respondenter som angav att de använder listorna till privatlivshantering 

åtminstone en gång i månaden. Respondenterna fick även skriva vad de använder listorna till i 

första hand. De fick skriva andra användningsområden än de fyra som presenterats ovan, och 

de fick även nämna fler än ett användningsområde. Detta var vad de skrev: 

”Mest för att kontrollera vilken typ av information jag delar med mig av till olika personer” 
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”För att hålla reda på folk” 

”Egentligen till ingenting just nu, men jag skulle vilja göra listor för dem få som jag vill ska kunna se mig 

online.” 

”Inga fler [användningsområden]” 

”skicka meddelanden till grupper som rör event jag skapat.” 

”Jag vet inte, jag tänkte bara att det var lättare att dela upp de flesta i listom om jag skulle behöva det men jag 

har aldrig använt dom” 

”uppdelning av privatliv och yrkesliv” 

”Avgöra vilka som ser mig som online i chatten” 

”För att jag inte vill dela allt med alla, precis som i verkligheten så berättar jag olika mycket beroende på hur 

väl jag känner personen. Men det kräver att man uppdaterar listorna ofta, vilket jag inte riktigt har tid med. 

Därför använder jag inte listorna så mycket.” 

”Begränsa information om mig själv. Göra vissa saker osynliga för vissa.” 

”Jag har bara en lista (familj) och den har facebook skapat själv. Den kan vara bra att ha när jag lätt vill 

filtrera bort andra statusuppdateringar för att lätt hitta deras senaste uppdateringar.” 

”Göra så att min mamma och pappa inte kan se min vägg.” 

”Att välja vilka vänner som får se mina bilder.” 

Två respondenter valde att inte svara på frågan. Det var egentligen en obligatorisk fråga, 

precis som alla andra frågor, men respondenterna kringgick detta genom att skriva en punkt 

respektive tre punkter i textrutan. Utöver de användningsområden som presenterades i tabell 

4, indikerar respondenternas egenskrivna svar att det finns åtminstone ett ytterligare 

användningsområde för listorna: att styra vilka som kan se en som online i chatten. 

Diagram 3 visar hur ofta de respondenter som använder listor delar med sig på Facebook 

genom statusuppdateringar och bilduppladdning/taggning samt hur ofta de använder listor till 

privatlivshantering. I de fall en respondent har svarat ”Mer sällan eller aldrig” syns ingen 

stapel. 
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 Diagram 3. Hur ofta varje respondent använder statusuppdatering, 

bilduppladdning/taggning samt hur ofta de använder listor till privatlivshantering. 

Det som framgår av diagrammet är att respondenterna generellt delar med sig oftare än vad de 

använder listor till privatlivshantering, eftersom staplarna för statusuppdatering och 

bilduppladdning/taggning oftare är högre än stapeln för privatlivshantering. Två respondenter, 

nummer 4 och nummer 12, använder dock oftare listor till privatlivshantering än vad de delar 

med sig. Detta kan tyckas vara märkligt, men en förklaring kan vara att listorna även kan 

användas till att begränsa vilka som ska kunna se en som online i chatten, vilket kan ses som 

en form av privatlivshantering. 

Diagram 4 visar hur ofta listorna används till privatlivshantering i jämförelse med hur ofta de 

används till något av de tre andra användningsområdena, det vill säga filtrering av 

nyhetsflödet, självrepresentation samt riktad informationsdelning.  
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Diagram 4. Hur ofta listor används till privatlivshantering jämfört med hur ofta de används 

till övriga användningsområden. Varje punkt representerar en eller flera respondenter. 

Siffervärdena är framtagna utifrån tabell 1. 

Här finns en ganska direkt korrelation; de som ofta använder listorna till privatlivshantering 

använder dem även ofta till de andra användningsområdena, och vissa använder sällan eller 

aldrig listorna till någonting överhuvudtaget, vilket också framkommer i vissa av de 

egenskrivna svaren på frågan om vad de använder listorna till i första hand: ”Egentligen till 

ingenting just nu, men jag skulle vilja göra listor för dem få som jag vill ska kunna se mig 

online”, ”Jag vet inte, jag tänkte bara att det var lättare att dela upp de flesta i listom om jag 

skulle behöva det men jag har aldrig använt dom”. Båda de respondenter som valde att inte 

svara på den öppna frågan använder listorna mer sällan än en gång i månaden eller aldrig.  

5 Analys 

5.1 Hypotes 1 

De flesta (mer än 50 %) av respondenterna känner till att listor finns, men använder dem 

ändå inte. 
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Hypotesen visade sig stämma. Det var bara 6 av 50 respondenter som inte visste att listor 

fanns. Det var alltså 88 % som kände till listorna, vilket är betydligt mer än i undersökningen 

av Onwuasoanya, Skornyakov och Post (2008), där det bara var 35 % som kände till dem. Jag 

räknar i det här fallet med den respondent som skrev att han visste att listorna fanns, men inte 

hade satt sig in i vad de har för funktion. 

Det var 30 % som använde listor, vilket är något färre än i undersökningen av Kelley et al. 

(2011) där det var 37 %, men något högre än i undersökningen av Onwuasoanya, Skornyakov 

och Post (2008), där motsvarande siffra var 25 %. 

Att så många känner till listor kan bero på att de sedan uppdateringen hösten 2011 har blivit 

mer framträdande, då de listor som Facebook skapar automatiskt syns i spalten till vänster om 

nyhetsflödet. Det kan även vara så att urvalet har påverkat resultatet, till exempel genom att 

många av respondenterna är teknikintresserade och därför är mer benägna att utforska olika 

funktioner på Facebook.  

Varför så många ändå inte använder listor beror antagligen på ett flertal olika faktorer. Utöver 

de som inte visste att de fanns, var det 13 respondenter (26 %) som inte orkade gruppera sina 

befintliga vänner. Detta går emot det som Kelley et al. (2011, s. 7-8) uttydde av deras 

undersökning, där 76 % fann nöje i att göra undersökningen, som gick ut på att gruppera ens 

Facebook-vänner, medan resten uttryckte neutralitet. En orsak till detta kan vara att deltagarna 

i min undersökning har fler vänner i snitt (344 jämfört med Kelley et al. som bara hade 280), 

och fler vänner innebär förstås att det blir jobbigare att gruppera dem. De som angav att de 

inte orkade gruppera sina befintliga vänner hade 378 vänner i snitt, vilket är mer än det totala 

snittet. En annan orsak kan vara att även om deltagarna i studien av Kelley et al. (2011) tyckte 

att det var nöjsamt att göra undersökningen, behöver det inte betyda att de tycker att det är 

lika roligt att gruppera sina vänner ”på riktigt”. När listorna faktiskt ska användas på riktigt 

krävs det ännu mer noggrannhet, och det är dessutom nödvändigt att uppdatera dem emellanåt 

om nya vänner tillkommer. 

Det var även många som inte såg något behov av listor. Det var 15 respondenter (30 %) som 

angav den anledningen, räknat med de två som skrev egna svar på frågan varför de inte 

använder listor, varav den ena inte tyckte att det så viktigt att kunna kontrollera sin 
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information på Facebook, och den andre som använde filter istället. Anledningarna till varför 

Facebook-användare inte ser något behov av listor kan vara väldigt varierande. Som Kelley et 

al. (2011, s. 15) observerade var det många som tycktes ha utvecklat strategier för att skydda 

privatlivet utan att använda listor, vilket medför att de inte har något behov av dem. En tro om 

att alla kan se det som delas på Facebook oavsett ens sekretessinställningar, och därför dela 

det med alla eller låta bli att lägga upp det överhuvudtaget, är definitivt en anledning att inte 

tycka sig ha något behov av att använda listor.  

Av de 15 respondenter som inte såg något behov av att använda listor var det 12 stycken (80 

%) som tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att det de delar med sig av på Facebook 

inte når fel publik, vilket stöder idén om att många har utvecklat andra strategier för att 

skydda sitt privatliv. Ett citat från en av de som skrev ett eget svar vittnar om en av dessa 

strategier: ”Ifall jag gör en status uppdatering eller lägger upp bilder jag inte vill att någon ska 

ta del av så använder jag filtret. Jag filtrerar bort dom som inte ska få tillgång”. Genom att 

använda filter kan användarna alltså bestämma vilka vänner som inte ska kunna se det som de 

delar med sig av. Det går även att göra tvärtom, alltså välja ut de som ska få tillgång. Filter 

fungerar även med listor, men respondenten i fråga använder filtret på individnivå genom att 

filtrera bort specifika personer. 

5.2 Hypotes 2 

Personer som ofta delar med sig på Facebook är mer benägna att använda listor än de som 

sällan gör det. 

Den här hypotesen kan inte verifieras; det finns endast svaga indikationer på att de som ofta 

delar med sig också oftare använder listor. Det som däremot kan utläsas av resultatet är att de 

som väldigt sällan delar med sig på Facebook också sällan använder listor. För att dra denna 

slutsats tittade jag på de 9 respondenter som delade med sig minst – samtliga hade 0 (mer 

sällan än en gång i månaden) eller 0,25 (en eller ett par gånger i månaden) som totalt värde för 

både statusuppdatering och bilduppladdning/taggning. Av dessa var det bara en respondent 

(cirka 11 %) som använde listor. Det statistiska underlaget är dock för litet för att det ska gå 

att dra några generella slutsatser utifrån detta.   
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Anledningen till att det bara fanns svaga indikationer för hypotesens korrekthet är troligen för 

att folk ofta delar med sig av sådant som är till för alla, och inte bara en viss del av ens 

vänner. Här kommer vi tillbaka till Kelley et al. (2011, s. 15) igen, där vissa deltagare i deras 

undersökning tyckte att ämnen såsom politik och religion var passande för Facebook – det 

spelar ingen roll vilka som ser den informationen. Andra skulle däremot aldrig lägga upp 

sådan information, och eftersom vissa tror att allt de delar med sig är synligt för alla, som 

även nämndes i föregående avsnitt (5.1), skulle de inte ens dela med sig av sådan information 

till sina närmaste vänner genom att använda listor. 

5.3 Hypotes 3 

Personer med många vänner använder listor i större utsträckning än personer med få vänner. 

Resultatet stöder denna hypotes till viss del; det finns en ganska direkt korrelation mellan 

antalet vänner och sannolikheten att använda listor. Ingen av de respondenter som hade färre 

än 200 vänner använde listor, och medelvärdet för antal vänner var 297 för de som inte 

använder listor, medan de som använder listor hade 454 vänner i snitt. Det finns dock 

undantag, såsom den respondent med flest vänner (1228 stycken) som inte använder listor. 

En anledning till att korrelationen inte är ännu starkare är förmodligen för att ganska många 

av de respondenter som inte använder listor (37 %) tycker att det är för jobbigt att gruppera 

sina vänner. Resultatet visar att dessa personer i snitt har ett högre antal vänner (378) än det 

totala snittet (344).  

5.4 Hypotes 4 

Listorna används inte i huvudsak till privatlivshantering, utan till andra användningsområden 

såsom filtrering av nyhetsflödet, självrepresentation och riktad informationsdelning.  

Det enskilt största användningsområdet för listorna är privatlivshantering (se tabell 4). Många 

av svaren på frågan ”Vad använder du listorna till i första hand?” tyder också på detta: ”Mest 

för att kontrollera vilken typ av information jag delar med mig av till olika personer”, 
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”Avgöra vilka som ser mig som online i chatten”, ”För att jag inte vill dela allt med alla, 

precis som i verkligheten så berättar jag olika mycket beroende på hur väl jag känner 

personen …”, ”Begränsa information om mig själv. Göra vissa saker osynliga för vissa”, 

”Göra så att min mamma och pappa inte kan se min vägg”, ”Att välja vilka vänner som får se 

mina bilder”. Detta innebär att hypotesen inte kan verifieras med någon klarhet. 

Listorna används däremot oftare till annat än privatlivshantering om de andra 

användningsområdena slås ihop. I tabell 4 sammanställs hur ofta listorna används till 

respektive område, och privatlivshantering har ett värde på 0,23. De andra områdena har ett 

sammanlagt värde på 0,36. Diagram 3 visar hur ofta statusuppdatering och 

bilduppladdning/taggning används av de respondenter som använder listor, samt hur ofta de 

använder sina listor till privatlivshantering. I nästan alla fall delar respondenterna oftare med 

sig än vad de använder listorna till privatlivshantering, och i många fall ganska mycket oftare.  

Varför används listor då så pass sällan till privatlivshantering, när många ändå anser det vara 

viktigt att det de delar på Facebook inte når fel publik? Vissa potentiella förklaringar har 

redan redogjorts för, till exempel att användarna har utvecklat andra strategier såsom att 

använda filter, och en tro om att allt som delas på Facebook blir synligt för alla oavsett ens 

sekretessinställningar. Men det tycks även finnas vissa brister med listorna som de fungerar 

idag, vilket gör att de kanske inte upplevs som tillräckligt tillförlitliga för något så viktigt som 

att skydda ens privatliv. Kelley et al. (2011, s. 13-14) observerade en av dessa brister; det är 

inte tillräckligt med en engångsgruppering för privatlivshantering. Detta framkommer även i 

min undersökning, då en av respondenterna skriver så här som svar på frågan vad listorna 

används till i första hand: ”För att jag inte vill dela allt med alla, precis som i verkligheten så 

berättar jag olika mycket beroende på hur väl jag känner personen. Men det kräver att man 

uppdaterar listorna ofta, vilket jag inte riktigt har tid med. Därför använder jag inte listorna så 

mycket”. Listorna kräver alltså att användarna uppdaterar dem, vilket kan vara tidskrävande. 

Men en engångsgruppering är också otillräcklig på ett annat sätt; det är praktiskt taget 

omöjligt att på förhand skapa listor för alla unika situationer (Ibid., s. 14).  

En annan nackdel med listorna är också att det kan vara svårt för användarna att minnas vilka 

vänner de placerade i vilka listor, vilket var fallet för Kelley et al. (2011, s. 14). Detta är 

förstås kritiskt om listorna ska användas för att göra viss information synlig endast för en 

vissa av ens vänner. Den största anledningen till att listorna används så lite överlag tror jag 
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dock är självcensur, alltså att användarna låter bli att skriva alltför privat information på 

Facebook.   

6 Slutsats 

Undersökningen tyder på att medvetenheten om listor på Facebook har ökat på sistone – hela 

88 % av respondenterna i undersökningen kände till dem, vilket är mer än i tidigare studier. 

Men trots det är det ganska få som faktiskt använder dem, något som även stöds av Kelley et 

al. (2011) och Onwuasoanya, Skornyakov och Post (2008). Listorna används dessutom 

ganska sällan av de som använder listor.  

Listornas enskilt största användningsområde bland respondenterna är privatlivshantering, 

alltså för att dela information med en utvald del av ens vänner i syfte att skydda privatlivet. 

Men även till detta används listorna relativt sällan i jämförelse med hur ofta de respondenter 

som använder listor delar med sig på Facebook. Listorna har nackdelar som talar emot deras 

effektivitet för privatlivshantering, såsom att de måste uppdateras ofta, att användarna måste 

komma ihåg vilka vänner som de har lagt i vilka listor, samt att det är svårt att på förhand 

skapa listor som passar för unika situationer. 

Det finns ingen tydlig korrelation mellan hur ofta respondenterna delade med sig på Facebook 

och om de använder listor eller inte. Eftersom en stor del av respondenterna tycker att det är 

viktigt att det som de delar på Facebook inte når fel publik, tyder detta på att det mesta som 

delas är sådant som alla får ta del av, inte bara en utvald del av vännerna. Andra metoder för 

att se till att information inte når oavsedd publik torde vara mer vanligare än att använda 

listor, såsom självcensur och användning av filter för att påverka synligheten av den delade 

informationen för enskilda personer.  

Om Facebook skulle lösa de brister som listorna har skulle de förmodligen bli mer 

användbara och tillförlitliga, så att användarna i större utsträckning använder dem för att dela 

information till utvalda vängrupper. Det är, som tidigare nämnts, tidskrävande att uppdatera 

listorna, och i vissa fall kanske även svårt att komma ihåg vilka vänner som ännu inte är 

grupperade. Därför skulle det underlätta om det redan när en vänförfrågan skickas eller 
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accepteras gick att lägga in vännen i en lista, eller flera listor. Det är ungefär så det fungerar 

på Google+, men där är det alltså obligatoriskt att placera en vän i en krets, medan det på 

Facebook skulle gå att välja att inte lägga in vännen i någon lista.  

När användarna i dagsläget ska välja vilka som ska få ta del av exempelvis en 

statusuppdatering, så kan de inte se vilka personer som ingår i listan. För att göra det måste de 

gå in i listorna. Det skulle vara fördelaktigt om det gick att se dels vilka listor man har och 

dels vilka personer som ingår i varje lista när man har valt sekretessinställningen 

Anpassad/Custom. Då skulle det inte vara nödvändigt att komma ihåg utantill vilka vänner 

som finns i vilka listor, vilket tidigare har konstaterats är ett potentiellt problem. En slags 

lösning på problemet att det är svårt att på förhand tänka ut exakt vilka listor som behövs för 

unika situationer har egentligen redan en lösning, som blir än mer effektiv i kombination med 

föregående lösningsförslag. Lösningen är filter, som gör det möjligt att välja vilka vänner som 

inte ska få ta del av informationen. Ponera att en användare vill dela några bilder med 

familjen, men inte med mormor och morfar. Då kan användaren välja att dela bilderna med 

listan Familj, i vilken alla dennes släktingar ingår, men sedan med filtret ta bort mormor och 

morfar just vid det här specifika tillfället. För att detta ska fungera smidigt krävs det dock att 

det finns någon lista som går att använda som en ungefärlig utgångspunkt, vilket inte alltid 

nödvändigtvis är fallet. 

6.1 Framtida forskning 

Ett område som vore intressant att undersöka vidare är varför många väljer att inte använda 

listor, trots att de vet om att de finns. Den frågan besvarades till viss del i min undersökning, 

då ganska många tyckte att det var för mycket besvär att gruppera deras befintliga vänner. 

Men det var även många som inte såg något behov av att använda listor, och anledningarna 

till detta skulle kunna undersökas närmare. Det har spekulerats i att många har hittat andra sätt 

att skydda sitt privatliv, till exempel genom att använda filter eller låta bli att lägga upp alltför 

personlig information, men det finns förmodligen mer att lära angående detta. 

Ytterligare ett område som kan utforskas mer är om, och i så fall hur, användningen av kretsar 

på Google+ skiljer sig från användningen av listor på Facebook. Även om det förvisso är 
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möjligt att skapa endast en krets, så tvingas ändå användarna att tänka till hur de vill gruppera 

sina vänner. Detta i samband med att Google+ har ett mer intuitivt och lättanvänt gränssnitt 

för kretsar än vad Facebook har för sina listor, enligt Ruch & Collins (2011), kanske 

uppmuntrar användarna att i större omfattning använda och uppdatera sina kretsar. Detta 

borde i så fall medföra att kretsar är mer effektiva än listor för privatlivshantering.  

Slutligen är ”smarta listor”, alltså automatiskt genererade och uppdaterande listor, ett 

intressant forskningsområde. Idag finns det som tidigare nämnts fyra olika typer av sådana 

listor på Facebook: arbete, skola, stad och familj (Burnham 2011). Men hur pass bra fungerar 

de? Vad används de främst till av användarna? De kan nog upplevas som något osäkra att 

använda till något så viktigt som privatlivshantering, eftersom de uppdateras automatiskt och 

således plötsligt kan innehålla någon person som användaren inte alls vill ska ta del av viss 

personlig information. Samtidigt är smarta listor kanske en lösning för dem som inte orkar 

eller har tid att kontinuerligt uppdatera sina listor? 
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Bilaga – Enkät  

 

Sida 1 

 

Första frågan är en filterfråga, där de som svarar ”Ja” går vidare till sida 2, medan de som 

svarar ”Nej” går vidare till sida 5. 
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Sida 2 
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Sista frågan på sida 2 (”Använder du listor på Facebook?”) är ännu en filterfråga, där de som 

svarar ”Nej” går till sida 3 och de som svarar ”Ja” går till sida 4. 
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Sida 3 

Endast de respondenter som anger att de inte använder listor kommer till denna sida. Efter den 

här sidan går de vidare till sida 5. 

 

Sida 4 

Endast de respondenter som anger att de använder listor kommer till denna sida. 
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Sida 5 

 


