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Abstrakt 
Detta är en kvalitativ undersökning som avser att studera arbetstagares utformning av sin 

självpresentation på sociala medier, och vilka effekter arbetsplatsen kan ha. Med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer har vi samlat in vår empiri, och intervjuerna vi har genomfört har 

varit med anställda som arbetar med IT. Utifrån Goffmans dramaturgiska teori, som är en gren 

av den symboliska interaktionismen, förklarar vi hur en bakre- och främre region korsas på 

sociala medier. Vi har observerat att man varken är privat eller offentlig på sociala medier 

utan snarare befinner i någon slags gråzon mittemellan. Detta har bidragit till att det utformats 

strategier för hur man skall hantera riskerna och möjligheterna med sociala medier. Med hjälp 

av Lyons studier kring övervakning på Internet, kan en del strategier förstås då det framgått 

att man censurerar sig själv gentemot offentligheten i sin självpresentation. Studien visar även 

att det inte bara handlar om att skydda sig själv från offentligheten, utan också att vara en 

intressant person som sticker ut i sin självpresentation. För att sticka ut har respondenterna 

utformat strategier så som att provocera och att skriva meningsfulla texter, och dessa strategier 

ser vi som expressiva- och subjektiva handlingar. Sociala medier ses som ett positivt 

interaktionsverktyg samtidigt som det finns en undermedvetenhet kring problem i både 

exponering och i den svårhanterliga gråzonen. 

Abstract 
This is a qualitative survey designed to study the formation of employees self-presentation on 

social medias, and the impacts the workplace may have. We have done semi-structured 

interviews with employees dealing with IT daily in work. Based on Goffman´s dramaturgical 

theory, which belongs to the symbolic interactionism, we explain how backstage and 

frontstage are crossed on social medias. We have observed that employees neither are private 

or public on social medias, but rather are located in some kind of grey zone in between. This 

is a reason why the employees have developed strategies for how to manage risks and 

opportunities on social medias. Lyons studies of surveillance on the Internet have helped us to 

understand some of the strategies, for example why the employees choose to censor 

themselves against the public in their self-presentation. The study shows us that it´s not all 

about protecting oneself from the public life, but also to be an interesting person who stands 

out in the self-presentation. We have seen some strategies to make a special impression, like 

provoke and write meaningful texts, and these strategies we see as expressive- and subjective 

acting’s. To sum, social media is seen as a positive way for interaction, while there is an 

awareness of the problems with both exposure and the unwieldy grey zone.  
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1 Inledning 
 
 ”Kvinnan baktalade sin nya chef på Facebook.  

Men glömde bort att hon lagt till honom som vän.  

Chefen skrev genast en kommentar: – Du har fått sparken. ” 
1
 

 

Denna artikel tillsammans med många andra, har fångat vårt intresse kring hur man väljer att 

uttrycka sig om sitt arbete i offentliga miljöer, så som på sociala medier. Vi intresserar oss för 

hur relationerna på och till arbetsplatsen kan få konsekvenser för hur självpresentationen kan 

se ut på dessa platser. Sociala medier bottnar i nätverkandet, som är ett gammalt sätt att socialt 

organisera sig. Genom framväxten av informations- och kommunikationsteknologi har detta 

nätverkande expanderat globalt 
2
, och Internet är en stor del i denna utveckling.

3
 

Användningen av sociala medier har blivit allt vanligare, då varannan svensk idag använder 

sig av dessa flera gånger i veckan, enligt en undersökning av medieakademin. 
4
 Via sociala 

medier sprids personlig information, då medlemmar ges möjlighet att delge alltifrån bilder 

från semestern till sina Cv:n med referenser, beroende på vilket socialt medium man väljer att 

använda. 
5
 Sociala medier är även ett vanligt förekommande interaktionsverktyg där miljoner 

människor interagerar med varandra dagligen  
6
och där Facebook och LinkedIn är två av de 

vanligaste. 
7
. Användningen av sociala medier som informations- och 

kommunikationsverktyg har blivit vanligt på arbetsplatser, och detta har också inneburit fler 

risker. Risker som till exempel ökad kontroll av arbetstagaren, då arbetsgivaren har möjlighet 

att tillgå mer information om arbetstagaren än tidigare. 
8
  Dessa risker kan ses som en 

anledning till varför normerna och inställningen till sociala medier kan se olika ut på olika 

arbetsplatser, då man på vissa väljer att uppmuntra till användning 
9
 och på andra att begränsa 

den.
10

 Så som Aftonbladets artikel antyder, 
11

 kan kommunikationen på, som i detta fall, 

Facebook leda till konsekvenser. Genom att bilder, födelsedatum och annan personlig 

information  offentliggörs, utsätter sig medlemmarna på dessa Internetsidor för risker. 
12

 

Eftersom sociala medier ger möjligheten till att kunna kommunicera med vem som helst, 

sprids den information som offentliggörs både till kollegor och vänner.  Genom användandet 

av dessa typer av sociala medier blir gränsen mellan privatliv och offentlighet inte lika tydlig. 
13

 Denna offentlighet har både skapat möjligheter och problem, eftersom man på sociala 

medier vänder sig till en bred publik, som även kan innefatta kollegor och chefer. Detta kan 

tänkas bli problematiskt i skiljandet av arbetsliv och privatliv, då vi ser användningen av 

sociala medier som en förlängning av en individs privata sfär. För att förstå hur dessa risker 

hanteras kommer vi i denna studie använda oss utav bland annat Erving Goffman, som med 

sin dramaturgiska teori beskriver hur man väljer att presentera sig i olika sammanhang. 
14

 

                                                      
1
 www.aftonbladet.se  

2
 Castell,M, s.15 

3
 Ibid,s. 10 

4
 www.medieakademin.welcom.se , sid. 22 

5
 Skeels, M; Grudin, J s.97 

6
DiMicco, J M;  Millen, D R;  Geyer, W;  Dugan, C ;  Brownholtz, B ;  Muller, M. s. 711  

7
 Skeels, M; Grudin, J s.97f 

8
 Integritetsutredningen, s.17 

9
 www.ibm.com 

10
 www.dn.se 

11
 www.aftonbladet.se  

12
 Strater, K och Richter Lipford, H. s. 111. 

13
 L. Young, A och Quan-Haase, A. s. 272.  

14
 Angelöw,B. s.24 



2 
 

Genom att man som arbetstagare har olika roller, försöker man hantera dessa genom en slags 

image.  Denna image hjälper individen att försöka verka trovärdig i sin presentation och i sitt 

framförande.  
15

 På sociala medier blir imagen extra viktig att upprätthålla, då det är en plats 

där den privata och offentliga sfären korsas. För att ytterligare förstå hur man som 

arbetstagare hanterar riskerna, kommer vi att använda oss utav Foucault- och Lyon’s begrepp 

självstyrning. Detta kan förstås utifrån att man som arbetstagare omedvetet anpassar sig för att 

leva upp till de normer och åsikter som finns på arbetsplatsen.
16

 Dessa normer och åsikter kan 

i sin tur påverka hur man väljer att framställa sig själv på sociala medier.  

 

För oss är det intressant att undersöka om rollproblematiken, och de eventuella risker och 

möjligheter som detta innebär, kan ha betydelse för hur strategierna utformas.   

1.2 Bakgrund 
Som har framgått, är detta en studie om hanteringen av sociala medier och de problem med att 

hantera gränsen mellan privat och offentligt som uppstår i sådana miljöer. För att fullt ut 

förstå denna problematik är det på sin plats att vi närmare beskriver vad sociala medier 

kännetecknas av. Vi vill förklara sociala medier som olika kommunikationskanaler, där 

användare tillåts att kommunicera direkt med varandra genom till exempel text, bild och ljud. 

Sociala medier har idag ofta formen av en webbplats på Internet, där ett företag äger tjänsten 

och lagrar informationen, medan användarna själva kommunicerar via denna kanal. 
17

 

Exempel på sociala medier, enligt vår tolkning, kan då bli Facebook, LinkedIn, Twitter, MSN 

Messenger, Google Waves med mera. Det mest vanliga och framkommande i undersökningen 

är Facebook, vilket också är den miljö som merparten av våra intervjuer kretsade kring.  

 

Enligt Facebook’s egen hemsida bygger de flesta av funktionerna på idén att det finns 

människor i ditt liv som du vill hålla kontakten med, hålla dig underrättad om och skapa nya 

kontakter med. När du knyter kontakt med dessa människor tex på Facebook räknas alla som 

Facebook-vänner, oavsett om de är bästa vänner, familjemedlemmar, arbetskamrater eller 

bekanta. 
18

 På detta medium kan medlemmar dela information med varandra, så som hobbies 

och andra intressen men även foton och relationsstatus. Facebook ger möjligheten för 

människor att visa mer av sin egen person. Medlemmarna väljer själva hur mycket de vill 

engagera sig, med alltifrån att uppdatera andra om vad man gör just nu genom så kallade 

statusuppdateringar, till att kommentera andras bilder och text. Man har möjlighet att själv 

välja vilken information som skall spridas och till vilka, och har därmed möjlighet att 

begränsa sin information till sina vänner genom Facebooks säkerhetsinställningar.
19

  

Forskning har visat tendenser till att Facebook används som en förstärkning av relationer 

människor emellan, och att man får en större möjlighet att hålla kontakt med avlägsna 

vänner.
20

 

 

Forskning har även beskrivit LinkedIn som ett av de vanligaste förekommande sociala 

medierna. 
21

 Det är framför allt en mötesplats för yrkesverksamma individer men mest 

användbart för dem mellan 25 och 35 år. LinkedIn är ett professionellt nätverk där man 

framför allt knyter kontakter på arbetsmarknaden. Väldigt lite personlig information uttrycks 

                                                      
15

 Goffman, E. s. 218 
16 Lyon,D. s 114. 
17

 www.ne.se  
18

 www.facebook.com,  nr: 1 
19

 www.facebook.com,  nr: 2 
20

 Skeels, M; Grudin, J, s.99 
21

Ibid, s.97 
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på denna sida, utan det är snarare arbetsrelaterad information så som arbetslivserfarenhet och 

rekommendationer från tidigare arbetsplatser. 
22

 

 

Ett annat väl använt socialt medium är Twitter, som är en slags mikroblogg
23

 där man har 

möjlighet att kommunicera med människor över hela världen genom korta inlägg. På Twitter 

är man inte vänner i samma grad som på Facebook, utan där kan vem som helst följa det som 

skrivs och därmed blir man en mer offentlig person. 
24

 

 

Tidigare forskning har visat på att ett socialt nätverk i arbetet stärker relationerna på 

arbetsplatsen. 
25

 Frågan är bara hur den enskilde individen klarar av att skilja privata 

angelägenheter från de förväntningar som finns på arbetsplatsen. Den forskning som finns har 

gjorts i framför allt internationella sammanhang. Då har fokus legat på grupper som 

collegestudenter samt även i stor utsträckning på anställda inom IT-branschen. Vi ansåg att 

personal som arbetar med informationsteknik (IT) fortsättningsvis vore intressanta att 

undersöka, och vi valde att titta på två olika grupper; offentliganställda och privatanställda.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Sammanfattar vi vår inledning och bakgrund, kan vi nu säga att allt fler använder sig av 

sociala medier i såväl arbetsliv som i privatliv. Syftet är att närmare analysera hur dessa 

sammanhang på Internet som används både i privata och yrkesmässiga syften tycks ställa en 

del krav på den som använder exempelvis Facebook; det blir allt mer viktigt att veta vilken 

personlig information som presenteras var. Det kan vara information så som meriter, som kan 

leda till större karriärmöjligheter, men risken finns också för att skvaller, olämplig eller genant 

information kommer till fel persons kännedom. 

 

Vi avser då också att försöka förstå vilka effekter arbetsplatsen kan ha för arbetstagarens 

användning av sociala medier. För att genomföra studien har vi lagt fokus på arbetstagarens 

självpresentation på sociala medier, och vill därmed använda oss av dessa tre frågor: 

 

1) Vilka risker och möjligheter uppmärksammas i och med att arbetstagare använder sociala 

medier? 

2) Vilka strategier använder arbetstagaren i sin självpresentation på sociala medier? 

3) Hur förhåller sig arbetstagare till det privata och offentliga på sociala medier? 

1.4 Disposition 
Efter att vi nu har presenterat vår inledning, kommer vi att behandla Tidigare forskning i 

kapitel 2. Där lyfter vi upp vilken tidigare forskning som finns kring sociala medier. Därefter 

presenteras de relevanta teorierna för vår studie i kapitel 3, som följs utav ett metodavsnitt. I 

det avsnittet, kapitel 4, beskriver vi och motiverar vårt valda tillvägagångssätt i insamling- 

och behandling av empiri. I kapitel 5 presenterar vi vår insamlade empiri, och vad vi har 

kommit fram till, som sedan i kapitel 6 analyseras tillsammans med våra teoretiska 

utgångspunkter. Vi avslutar studien med en slutdiskussion i kapitel 7, som innehåller vår 

slutsats och övriga reflektioner.  
 

                                                      
22

 Ibid, s.97f 
23

 Blogg är en plats på Internet där man delar med sig av inlägg som skrivs om olika ämnen, eller inlägg som är 

hämtade hur den verkliga vardagen, som en dagbok. En mikroblogg är en blogg i mindre format, där man endast 

har möjlighet att skriva en eller två meningar.   
24

www.va.se 
25

 DiMicco,J M;  Millen,D R;  Geyer,W;  Dugan,C ;  Brownholtz,B ;  Muller, M. s.719 
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2 Tidigare forskning 
Forskning angående sociala fenomen på Internet finns det gott om, dock inom begränsade 

områden. Vi har valt att framför allt undersöka artiklar som publicerats i bibliotekets 

databaser, där forskningen kring vårt forskningsområde är ganska utbrett. Vi har även valt att 

utgå från vissa utredningar som har gjorts, och som publicerats som litteratur. 

2.1 Att vara privat på sociala medier 
Forskning visar att sociala medier, så som Facebook, har blivit populära, och att dessa har 

förändrat relationer mellan människor. Det publiceras personlig information på sidor så som 

Facebook, och genom detta suddas gränsen mellan att vara privat och offentlig ut. Genom att 

bilder, födelsedatum och dagliga aktiviteter offentliggörs, utsätter sig medlemmarna på dessa 

Internetsidor för risker och dessa risker har uppmärksammats i tidigare undersökningar. 
26

 I 

undersökningen, som Strater och Lipford har gjort, uppfattades dock inte riskerna som något 

negativt. Individerna såg möjligheterna i att kunna skapa dolda profiler på Facebook, så 

endast vänner och kamrater i samma nätverk kan se profilen.
27

 I den undersökning som 

Young och Quan-Haase har gjort bland studenter, påvisas ett flertal strategier som används för 

att vara privata på Facebook.  Strategierna som finns, används för att begränsa 

informationsspridningen, och är utformade utifrån vad som egentligen oroade studenterna. 

Vissa valde att begränsa mängden av information som offentliggörs, medan andra valde att 

kommunicera via privat e-post. Författarna förklarar att en anledning till att studenterna 

privatiserar sin profilsida på Facebook, beror på att Facebook nu är öppen för alla, vilket det 

inte var till en början då Facebook endast var tillgängligt för universitetsstudenter. 
28

 

 

Även studien ”All my people right here, right now” har identifierat hur individer använder 

strategier i sin självpresentation för att undvika offentligheten. Strategierna som har kommit 

fram i den undersökningen är att man censurerar sig själv, begränsar sin profil, är godtrogen 

och/eller använder sitt omdöme gentemot andra användare. 
29

 De respondenter som inte har 

valt att begränsa sin profil på Facebook, skrev endast sådant som de var villiga att dela med 

sig av till alla.
30

 I studien har man även tittat på hur grupptillhörigheter på Facebook och 

LinkedIn, kan påverka individers självpresentation. Genom att individen tillhör speciella 

grupper på sociala medier, kan detta skapa problem i den enskildes självpresentation. 
31

 

2.2 Självpresentationen på sociala medier  
Identiteter och självpresentation på sociala medier är också ett relativt välutforskat område. Vi 

har hittat ett flertal artiklar och uppsatser som berör just detta område, och en utav dessa 

artiklar är skriven av DiMicco och Millen. De har undersökt självpresentationen hos 

yrkesverksamma, och sett om denna har förändrats från tiden när de var universitetsstudenter.  
32

 Författarna till undersökningen har gjort en analys av de anställdas profilsidor på Facebook, 

och tittat på information som lagts upp samt sett över personens aktivitet och användning. De 

kom fram till att det finns en stor skillnad i självpresentationen på Facebook mellan dessa 

grupper. Den förstnämnda gruppen hade en mer personlig profilsida, hade fler vänner och 

uppdaterade sin status oftare. De kände heller ingen oro över att vara så personliga på 

                                                      
26

 Strater, K och Richter Lipford, H. s. 111. 
27

 Ibid, s. 118. 
28

 L.Young, A och Quan-Haase, A. s. 272.  
29

 Lampinen.A; Tamminen,S; och Oulasvirta,A.s.288 
30

 Ibid. s.282f 288 
31

 Ibid, s.288 
32

 DiMicco, M J och Millen, R D. s. 383 
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Facebook trots att arbetskollegor och chefer kunde se, då de menade att Facebook är i ett 

sammanhang utanför arbetet, och därmed inte har med deras roll som anställda att göra. Den 

andra gruppen var mer oroliga kring exponeringen, och valde därför att begränsa den 

offentliga informationen på sina profilsidor. De publicerade därför endast arbetsrelaterad 

information och hade mestadels arbetskollegor som vänner.
33

  Den sistnämnda är den nyaste 

gruppen av människor på Facebook, de har en väldigt begränsad profil och presenterar endast 

professionell information om sig själva.
 34

 

 

2.3 Användandet av sociala medier i arbetet.  
För att få en syn på sociala medier ur ett arbetslivsperspektiv, har vi även tittat på forskning 

kring hur detta används i arbetslivet. Joan DiMicco med flera har genomfört en undersökning 

om hur anställda använder sig av sociala nätverk i arbetet. Genom att konstruera ett socialt 

nätverk, testade de hur detta användes bland anställda på företag runt om i världen. 
35

 

Forskarna kom fram till en rad olika slutsatser genom sitt projekt. Ett resultat var att nätverket 

snarare användes för att lära känna relativt okända kollegor, istället för att upprätthålla de nära 

relationer de redan har. Man kom även fram till  att det användes för att få möjligheten att 

utvecklas i företaget, samt för att bedriva kampanjer för sina projekt. Författarnas slutgiltiga 

resultat var att ett socialt nätverk i arbetet stärker relationerna på arbetsplatsen, samt gör det 

möjligt att bedriva kampanjer och klättra i företaget. 
36

 Något som vi även fann intressant i 

Dimicco’s forskning var de mönster de såg hos användarna av nätverket. De som hade målet 

att upprätthålla sociala relationer, lade gärna ut foton på sin familj från semestern medan de 

som var ute efter att klättra i företaget hellre lade ut bilder som var relaterade till arbetet. 
37

 

 

2.4 Personlig integritet som arbetstagare 
Forskning visar att samhället har utvecklats i snabb takt och att IT och modern teknik idag är 

vardag för oss alla. Denna utveckling har inneburit mycket problem, men också mycket 

möjligheter som utnyttjas i olika sammanhang. Arbetsgivare kan idag kontrollera sina 

arbetstagare på ett helt annat sätt än vad som någonsin varit möjligt tidigare. På grund av detta 

har staten gjort en utredning kring hur lagarna ser ut, och hur de borde se ut för att skydda 

arbetstagarnas integritet. År 2002 tog Integritetsutredningen fram ett lagförslag som tar 

hänsyn till den nya informationstekniken och användningen utav den, med målet att ge ett 

maximalt integritetsskydd för alla arbetstagare. 
38

 Författarna förklarar den ökade 

användningen utav personanknuten information med att vi har fått en mer individualiserad 

arbetsmarknad, där kraven på likabehandling har blivit allt större. Lönen har blivit 

individbaserad och att ha ”rätt man på rätt plats” har blivit allt viktigare.  Den personliga 

informationen kring arbetstagare har därmed också blivit alltmer betydelsefull för 

arbetsgivare, och genom informationstekniken också mer lättillgänglig. 
39

 Denna utveckling 

har även inneburit ett förenat arbetsliv och privatliv, där mer frihet har getts till arbetstagaren 

men samtidigt också ställt högre krav på flexibilitet och tillgänglighet. 
40

 Denna del känns 

väldigt naturlig för oss att ta med i denna forskningsdel, då den här utvecklingen ligger till 

grund för sociala mediers tillväxt, och ett mer förenat privat- och arbetsliv. 

                                                      
33
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36
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37

 Ibid, s. 718 
38
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39
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”Privatliv och internet – som olja och vatten” är en rapport om hur internet öppnar gränser för 

att sprida information. Rapporten visar att IT-samhället har ändrat individers livsvillkor och 

att skyddet för den personliga integriteten behövs än mer.
41

 När IT-samhället uppkom, 

utvecklades ett svagare personvärn som beskrivs som ett skydd för privatlivet, genom att vi 

blir mer tillgängliga och med det mer övervakade. Denna övervakning är på både gott och ont, 

då man lätt kan komma åt personer överallt och där människor lättare kan lokaliseras. 
42

  

Arbetsgivare har länge velat kontrollera sina anställda, tidigare i form av kameror. Idag 

använder sig arbetsgivare av Internet i stor mån för att få tillgång till den information de vill 

ha. Sociala medier har blivit en stor del av Internet, som serverar personlig och förhållandevis 

lättillgänglig information till arbetsgivare och chefer.
43

  

 

                                                      
41
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42
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3 Teori 
Våra teoretiska utgångspunkter har vi tagit fram utifrån vår problemformulering, som är att 

undersöka vilka effekter arbetsplatsen kan ha för arbetstagarens självpresentation på sociala 

medier. Vi anser att vi med våra valda teoretiska perspektiv, på ett bra sätt, kan stödja och 

underbygga vår forskning för att uppnå ökad relevans och trovärdighet. 

 

En viktig teoretisk utgångspunkt i denna studie är den symboliska interaktionismen. Vi anser 

att denna teori förklarar varför individer formar sina egna självpresentationer, som genom 

denna teori kan ses som symboliska handlingar. Utifrån denna teori skulle vi kunna förklara 

varför självpresentationens utformning påverkas av att man har multipla roller; 

arbetstagarrollen och rollen som privatperson. Erving Goffmans dramaturgiska teori, kan 

sägas vara en förgrening av den symboliska interaktionismen, som förklarar hur man antar 

olika roller i olika sammanhang. Utifrån detta kan vi förklara hur självpresentationen påverkas 

av olika faktorer i omgivningen. Ett annat, viktigt teoretiskt perspektiv är Michel Foucault’s 

begrepp självstyrning, som är en form av inre styrning som påverkar individers beteenden.  

Detta skulle kunna förklara en annan del av självpresentationen, det vill säga att individer 

indirekt styrs av sin arbetsgivares åsikter och tankar i sin egen självpresentation.  

3.1 Självpresentation 
Erving Goffman är högst relevant att nämna då vår forskning handlar om hur människor väljer 

att presentera sig själva inför andra. Goffman och hans dramaturgiska teori jämför livet med 

en teaterföreställning, med roller och publik som väsentliga delar för att kunna förstå hans 

problematik. Tillsammans med sina medspelare, spelar individen roller, och anpassar sina 

roller efter hur medspelarna spelar sina. Medspelarna kan även ses som publik i 

sammanhanget, då också de bedömer och iakttar individens framträdanden.
44

 Goffman menar 

framför allt att vi växlar mellan olika masker beroende på situationen, 
45

 det vill säga att vi 

väljer vilka drag hos oss själva som vi vill framhäva från situation till situation.
46

 Det ligger i 

människans natur att kunna skifta sina masker, dock tillåts man inte att göra detta framför 

publik.
47

 Goffman har tagit fram ett flertal begrepp som är nödvändiga att ta upp för att förstå 

hans dramaturgiska teori. Under framträdandet framförs en viss aktivitet, av en individ och 

inför en speciell publik som individen har inflytande över. I framträdandet är det fasaden som 

visas upp, och denna innefattar utrustningen som individen omedvetet eller medvetet 

använder i sammanhanget.
48

 En del av fasaden, beskrivs som den personliga fasaden och 

identifieras med individen själv, och är därmed egenskaper så som kläder, kön, ålder och 

utseende etc.
49

  

 

Det är viktigt för en individ att anpassa sitt framträdande efter rådande normer i olika 

situationer. Detta eftersom publiken förväntar sig att normer och manus följs, och minsta 

felsägning i detta sammanhang kan ge konsekvenser så som att bli avslöjad och blottad i sitt 

                                                      
44

 Goffman,E. s.9 
45

 Ibid,s.27 
46

 Ibid,s.220 
47

 Ibid,s.55 
48

 Ibid,s. 28 
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skådespel.
50

 Det handlar sammanfattningsvis om att dölja alla handlingar som kan vara 

oförenliga med de rådande normerna, för att kunna nå upp till idealnormerna. 
51

 

 

Goffman förklarar individens teaterspel med en främre region och en bakre region.
52

  Den 

främre regionen förklaras som den plats där framträdandet äger rum. Det är där som individen 

upprätthåller skenet som situationen kräver, och det är där han vill visa att han kan 

förkroppsliga de rådande normerna. 
53

 Goffman delar upp dessa normer i två delar. 

Hövlighetsnormerna, som är riktade till en publik, samt anständighetsnormerna som inte är 

riktade direkt till en publik, utan snarare finns där i uppförandet inom syn och räckhåll för 

åskådarna.
54

 Ett exempel på en anständighetsnorm kan vara hur man som arbetstagare styr sitt 

arbetstempo när man vet att chefen befinner sig någonstans i samma byggnad. 
55

  I den bakre 

regionen kan den agerande vila från sina repliker, lägga undan sin fasad och kliva ur sin roll 

för en stund. Goffman jämför denna region med kulisserna bakom en scen, där rekvisitan och 

utrusningen som används kan förvaras utom publikens synhåll.
56

 Goffman menar att det 

existerar en sorts skiljevägg som skiljer den främre – från den bakre regionen. Dörrarna 

mellan dessa regioner är stängda, då de hemligheter som finns i bakre regionen inte får 

avslöjas för publiken. 
57

 Denna skiljevägg kan även tänkas bli viktig att upprätthålla på sociala 

medier, i strävan efter att inte blotta sig själv och bli alltför privat. 

 

3.2 Symbolisk interaktionism 
Goffmans dramaturgiska teori är en förgrening av symboliska interaktionismen. Han talar om 

hur man går mellan främre - och bakre region och att det finns normer som gör att man antar 

olika roller för att anpassa sig i olika sammanhang. Den symboliska interaktionismen hjälper 

oss att förstå de handlingar och strategier som individer använder i sin självpresentation.   

 

Den symboliska interaktionismen kan kort förklaras så här: 

 

”Den symboliska interaktionismen ser människan som en symbolförmedlande varelse, som i 

växelverkan med andra skapar sitt medvetande och sin jaguppfattning.”
58

 

 

Den symboliska interaktionismen är ett socialpsykologiskt perspektiv som framför allt lägger 

fokus på hur den sociala verkligheten kan förstås och analyseras.
59

 Trost och Levin menar att 

alla människor definierar situationer olika, och har därmed också olika verkligheter. Genom 

detta kan individers olika beteenden förstås. 
60

 De bygger sina resonemang främst på Charles 

Horton Cooley och Gerge Herbert Mead, som var nybyggarna kring begreppet symbolisk 

interaktionism. Cooley beskriver människan som en social produkt och där individers identitet 

skapas i samspel med andra. Han menar att människan är en del av samhället, och att 

individen och samhället måste ses som en enhet som skall studeras tillsammans .
61

 George 
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Herbert Mead säger att människor genom interaktion byggt upp symboler, och att dessa 

symboler tillsammans med situationen ger en slags objektivitet till den sociala verkligheten.
62

 

Mead intresserade sig för hur jaget utvecklas, och menar att jaget skapas genom att vi överför 

andras syn och attityd på oss själva, och gör åsikterna till våra egna.
63

 

 

En viktig ståndpunkt i den symboliska interaktionismen är människans föränderliga förmåga. 

Det innebär att människan inte är en statisk varelse, utan ändrar sina beteenden beroende på 

situation.
64

 Trost och Levin, med utgångspunkt från den symboliska interaktionismen, 

förklarar att individer har sociala föreställningar om hur man bör bete sig 
65

, som även gäller 

grupper. De nämner den generaliserande andra som innebär att människan ser sig själv med 

det perspektiv som hon ser att gruppen ser sig själva utifrån. Därmed följer hon också 

gruppens beteenden och känslor, vilket också är en naturlig del i individens jag-utveckling. 
66

 

Genom att tillhöra en grupp, identifieras man också med denna och då lär man sig även vilka 

förväntningar som finns på den enskilda individen i gruppen. 
67

 Det är dock inte ovanligt att 

man har medlemskap i olika grupper. Genom att man innehar olika positioner, har man också 

olika roller. Detta kallar Trost och Levin för multipla roller, som innebär att det både finns 

aktiva- och inaktiva roller. Trost och Levin berättar att Linton har benämnt den rollen man 

tillfälligt är i som den aktiva statusen. De rollerna som är i bakgrunden kallas för den latenta 

statusen.
68

 Att skilja på olika roller blir tydligt i arbetslivet, då man som arbetstagare förväntas 

vara professionell i sin yrkesroll, vilket kan krocka med rollen som privatperson. Sociala 

medier kan försvåra separationen av de olika rollerna, och denna problematik kommer att 

diskuteras vidare i analysen.  

3.3 Självstyrning och övervakning 
Hur man väljer att presentera sig själv på sociala medier, kan bero på ett flertal olika faktorer 

runt omkring oss som både Goffman och den symboliska interaktionismen har förklarat 

tidigare. När vi talar om hur självpresentationen tar form utifrån de normer och regler som 

finns på arbetsplatsen, är det relevant att ta upp självstyrning och övervakning. Övervakning 

kan handla både om kontroll och om omsorg. Man övervakar sina barn som en del i 

uppfostran, och arbetstagare kontrolleras så att de gör vad de skall.
69

 Övervakningen gör att 

skillnaden mellan det privata och offentliga börjat suddats ut, och en bidragande faktor till det 

är övervakningskamerorna som har blivit en del av vårt vardagsliv. I och med övervakningen 

har den privata sfären blivit allt mer diffus, då risken är stor att bli dokumenterad vart man än 

befinner sig. Lyon, som har forskat kring Internet och IT-utvecklingen, diskuterar detta utifrån 

en säkerhetsaspekt, men frågar sig också vilka reaktioner som egentligen skulle uppkomma 

om kamerorna kom in på arbetsplatsen. 
70

 

 

I sammanhanget talas ofta om att en mer individualiserad arbetsmarknad har lett till att dagens 

arbetskraft förväntas vara betydligt mer flexibla. Man förväntas kunna arbeta var som helst 

och när som helst, vilket i sin tur har lett till att ”övervakningen” blir mer och mer individuell. 

Denna övervakning blir mer påtaglig då arbetsgivare kan kontrollera sina arbetstagares e-
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posttrafik.
71

 Den ökade kontrollen på arbetsplatser har skapat diskussioner kring om var 

gränsen till det privata går.
72

  Med dagens övervakningsmöjligheter, så som kamera- e-post 

och telefonkontroll återskapas det som Foucault beskrev som Panoptikon. Panoptikon är en 

sorts modell för en övervakningsstrategi som har blivit allt vanligare idag. Den grundar sig i 

tanken på en typ av självdisciplin, som de iakttagna själva skapar. Genom deras vetskap kring 

att de kan vara övervakade, via exempelvis e-post och telefoner, skapar detta automatiskt en 

slags självstyrning.
73

 Foucault skriver att genom Benthams Panpticon
74

  kan vi visa på hur 

samhället, även idag, delvis är format efter den panoptiska makten. Panoptikon användes förr 

för att disciplinera exempelvis fångar, genom att de skulle ständigt känna sig övervakade av 

övermakterna. Man använde sig av panoptikon för att det var mer effektivt än kroppsstraff.
75

 

Panoptikon användes inte bara för fångar, utan även som en övervakningsmetod över sjukhus 

och skolor.
76

 Detta kan man jämföra med vår tids övervakning i både samhället och på 

arbetsplatser.  

 

Det är svårt att sätta fingret på vad som kan kallas ”övervakning” när det talas om sociala 

medier och ny teknologi. I dessa sammanhang handlar det inte om en klart och tydligt synlig 

kamera som filmar, utan det handlar snarare om de underliggande processerna så som 

kategorisering, klassificering och social sortering
77

.  

3.4 Att handla medvetet 
När det handlar om strategier kring sin egen självpresentation på sociala medier är det 

relevant att tala om handlingar av olika slag, och bakgrunden till vad som styr dessa. Vi har 

tidigare nämnt Erving Goffman där vi ständigt spelar roller inför en publik. Detta avsnitt 

knyter an lite till detta, och förklarar dessa strategier som avsiktliga handlingar. Subjektiva 

handlingar rör sig om att det finns någon som avser något med handlingen. Individens 

handlande styrs inte utav omgivningen eller andra yttre faktorer, utan endast utav sin egen 

intuition. 
78

 Engdahl förklarar att handlingskompetensen är en avgörande faktor för att kunna 

handskas med de olika tekniker som gör handlingar möjliga. 
79

 En viktig del i att förstå 

handlingen är att förstå att det finns diskursivt- och praktiskt medvetande hos alla människor. 

Det diskursiva medvetandet innefattar en människas förmåga att reflektera över sina 

handlingar, medan det praktiska handlar om individens förmåga att handla per automatik utan 

att reflektera över vad som sker. 
80

 För att förstå olika typer av handlingar på ytterligare ett 

sätt, har teoretiker tagit fram olika typer av handlingar och handlingsrationalitet. 
81

 Den typen 

av handling som är mest relevant i vår undersökning, är de expressiva handlingar som kan 

förstås utifrån dramaturgin som vi redan har behandlat under avsnittet om Erving Goffman. 

Denna typ av handlande är en form som uppstår i ett mellanmänskligt möte, där personerna 

runt omkring ses som en publik som man uppträder inför. Man formar helt enkelt sina 

handlingar utefter det intryck man vill ge sin publik, och därför krävs också en förmåga att 

reflektera över sig själv. Den expressiva modellen utgår från att människan både är inåt- och 

utåtriktad. Det vill säga att hon kan skilja en intern värld som är formad utifrån hennes egna 
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erfarenheter, från en extern värld med faktiska omständigheter.
82

 Genom sin förmåga att spela 

rollen inför sin publik, kan människan manipulera sig själv för att vinna fördelar. 
83
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4 Metod 
 

4.1 Val av metod 
Vi har använt oss utav kvalitativ metod, och intervjuer. Den kvalitativa metoden och 

forskningsintervjun används för att den fångar kvalitativa beskrivningar av respondentens 

livsvärld.
84

 Eftersom vi upplever och lär ur egna synvinklar är allas erfarenheter unika
85

, och 

det är just dessa olika erfarenheter vi vill upptäcka i vår undersökning. Då syftet är utformat 

för att ta reda på individers unika erfarenheter, beskrivningar och tankar, var kvalitativ metod 

den lämpliga metoden att använda sig utav i denna studie. Kvantifiering var inte aktuellt i 

något avseende, och därför var inte heller den metoden användbar i den här uppsatsen. Den 

vetenskapssyn vi har valt är fenomenologi då den vill klargöra förståelseformen i den 

kvalitativa forskningsintervjun, genom att lägga fokus på hur den intervjuade presenterar 

upplevelser i sin livsvärld.
86

 Fenomenologin omfattar människors livsvärldar, medvetande och 

erfarenheter. Detta perspektiv förklarar sociala fenomen utifrån aktörens perspektiv och 

beskrivning av världen. Genom att klargöra både det som framträder och på vilket sätt det 

framträder försöker fenomenologin göra det osynliga synligt.
87

 Fenomenologin vill gå 

djupare, då den vill veta både att man ser på fenomen men också hur man upplever dem.  

 

4.2 Urval 
Viktigt i vår studie, som i så många andra kvalitativa studier, var att få en så stor variation av 

individer som möjligt men inom en given ram.
88

 Vi gjorde därför ett strategiskt urval av våra 

respondenter, då vi ville uppnå variation inom det givna området. 
89

 Som Trost beskriver, kan 

det ibland vara problematiskt att välja respondenter strategiskt, speciellt om man måste gå 

igenom andra för att hitta intervjupersoner. Detta gjorde även vi, då vi kontaktade lämpliga 

företag som i sin tur valde ut respondenterna åt oss. Vi fick då hoppas på att vi fick en 

variation i urvalet som var målet, och tycker vi oss ha fått. 
90

 Eftersom vi skulle undersöka 

sociala medier på Internet, var det betydelsefullt för oss att respondenterna vet vad sociala 

medier är och att de själva använder det. Detta utgjorde grunden för vårt urval och därmed 

begränsade vi oss också en aning. För att nå dessa personer valde vi då att undersöka anställda 

som arbetar med informationsteknik, för vi tror oss kunna veta att dessa har hög datormognad 

och då också i större utsträckning använder sig utav sociala medier. Vi tror också att dessa 

personer kan säga någonting om hur detta fenomen kommer att kunna utvecklas, då anställda 

inom andra branscher med stor sannolikhet kommer att besitta samma datormognad i 

framtiden, som anställda som arbetar med informationsteknik gör idag.  

 

Tidigare forskning har visat på att individer mellan 25 och 35 år är de som i störst 

utsträckning använder sig utav sociala medier på Internet.
91

 Dock är denna forskning ett par år 

gammal, och vi kände att vi inte ville ha något åldersintervall att hålla oss inom. Dels för att 
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det skulle begränsa oss en hel del, dels för att vi inte ville utesluta att kunna intervjua någon 

på grund av deras ålder. Dock kände vi att en så stor spridning i åldrarna var eftersträvansvärt, 

likaså variabler så som kön och utbildning.  

 

Vi valde att intervjua två olika grupper med anställda som arbetar med informationsteknik. 

Den ena gruppen arbetar inom privat sektor, och den andra i offentlig. Vi ansåg detta 

intressant då de anställda har olika arbetsgivare, och därmed också eventuellt olika 

företagsklimat. Vi genomförde till slut elva intervjuer inom fyra olika verksamheter.  

 

Den första arbetsplatsen är ett privat, medelstort företag som arbetar med kundservicetjänster 

till företagets befintliga kunder. På denna arbetsplats arbetar Maria
92

, Erik, Johan, Anette och 

Mattias, och de är i åldrarna 20-40 år.
93

  Den andra arbetsplatsen är också ett privat, 

medelstort företag. På denna arbetsplats arbetar Björn, som är i 50-årsåldern. Den tredje 

arbetsplatsen, är en statlig, offentlig informationsavdelning, och på denna arbetsplats arbetar 

Johanna, Karin och Anna, och är i åldrarna 30-50 år.  Den sista arbetsplatsen är en kommunal 

IT-avdelning som har hand om servicetjänster för kommunen, och på denna arbetsplats 

arbetar Simon och Frank, som är i åldrarna 35-65 år. 

 

Av våra elva respondenter, hade tio eftergymnasial utbildning av något slag, medan en inte 

hade det, och denna återfanns i åldersspannet 20-30 år.   

 

4.3 Materialinsamling 
Som Kvale skriver är det bra att ha en grund i teori och tidigare forskning innan intervju och 

intervjuguide genomförs, och detta för att undvika att ställa frågor som redan är besvarade 

eller inte är relevanta för undersökningen.
94

  Vi har valt att utgå från Kvales mall av en 

halvstrukturerad intervju, och detta valde vi för att undvika att svaren nyanseras men även för 

att få möjligheten att ställa följdfrågor och därmed få ett mer beskrivande svar. Genom att ha 

en intervjuguide som innehåller övergripande teman med tillhörande förslag på frågor, så ges 

det plats till spontanitet både från respondenten och från intervjuarens sida. Frågorna valde vi 

att tematisera utifrån vår problemformulering, och utifrån den teori och tidigare forskning som 

varit adekvat i vår undersökning.
95

 Vi valde att underlätta intervjun genom att ha frågor som 

är relaterade till varandra, då vi hoppades få mer sammanhängande svar och även större 

spelrum hos oss intervjuare, då vi smidigare kunde ta bort frågor om de besvarats tidigare 

eller blev irrelevanta. Vår intervjuguide innehåller sex olika teman. Vi började med en 

introduktion med bakgrundsfrågor först kring individen och sedan också kring individens 

användande utav sociala medier. Detta för att få en övergripande bild av respondentens 

förutsättningar och aktivitet, för att lättare kunna analysera svaren. Sedan hade vi fyra 

övergripande teman som täckte våra frågeställningar. Dessa teman var självpresentation, som 

berör hur individen väljer att presentera sig själv på sociala medier och vilka strategier som 

kan tänkas finnas. Det andra temat var relationer till sociala medier, och handlar om vilka 

åsikter, tankar och relationer som finns till sociala medier på individens egen arbetsplats. Det 

tredje temat är integritet och innehåller frågor kring individens behov av att vara privat på 

sociala medier och vilka strategier som används för att upprätthålla privatlivet. Det sista temat 

fokuseras på problem och möjligheter kring sociala medier: vilka konsekvenser och problem 

                                                      
92
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som individen ser med användningen, men även vilka möjligheter och nytta som upplevs med 

det.  

4.4 Tillvägagångssätt 
Vi började ta kontakt med våra respondenter, så snart urvalet hade börjat diskuterats. Eftersom 

urvalet begränsats till anställda som arbetar med informationsteknik, började vi söka efter 

relevanta respondenter via eniro.se. E-post skrevs därefter till de företag vi ansåg mest 

intressanta, med en beskrivning av undersökningen i korthet och vad vi var ute efter. Det var 

en aning problematiskt att forma detta brev, då vi inte visste hur mycket information som var 

relevant att ta med. Widerberg förklarar att det är viktigt att skriva kortfattat, och att det inte är 

någon idé att förvänta sig att de skall ringa upp och boka in intervjuer. 
96

 Ett företag ringde 

upp oss redan dagen efter och gav oss fem intervjuer. Tre dagar efter första utskicket, ringde 

vi upp resterande företag för en uppföljning, och detta med blandat resultat. Vissa förklarade 

då att de inte hade något intresse att ställa upp i undersökningen, medan vissa hade 

vidarebefordrat e-posten till sina anställda som i sin tur själva fick ta ställning om de ville 

ställa upp. Till slut var det sammanlagt elva personer som ville ställa upp på intervjuer; sex 

stycken i privat verksamhet och fem stycken inom offentlig sektor. Som Kvale skriver, finns 

det inget idealiskt, eftersträvansvärt antal intervjupersoner som bör intervjuas, utan så länge 

den kunskap uppnås som var målet spelar det ingen roll. Det är syftet som är viktigt, och att 

detta besvaras. 
97

 Då intervjuerna blev av väldigt varierande längd, valde vi att göra fler än 

beräknat för att kunna uppnå och täcka upp syftet så bra som möjligt.  

 

Vi valde att vi båda skulle sitta med i intervjusituationen. Detta för det var större chans att få 

med allting genom att vara två personer, då en person lätt kan missa alla följdfrågor som bör 

ställas. Det var dock endast en utav oss som höll i själva intervjun, medan den andra lyssnade 

och ställde eventuella följdfrågor. Tiden för intervjuerna varierade, allt emellan 25 och 65 

minuter. Intervjuerna spelades in på mp3, för att sedan transkriberas. Vi var noggranna med 

att inte missa något som respondenterna sade, och därför var inspelning ett givet alternativ. I 

början av varje intervju gjorde vi en presentation, där de etiska aspekterna och intervjuns 

disposition förklarades samt där vi tackade för att de tagit sig tid.  Genom att tala om 

upplägget, skapas en viss trygghet och ett lugn hos respondenten då denne vet vad som väntar. 

Detta är också någonting som Widerberg föredrar i sin undersökning. 
98

 Efter intervjun gavs 

även möjligheten att få tillgång till det färdiga materialet.  

4.5 Analys och bearbetning av material 
Som vi har beskrivit tidigare har vi utformat teman som vi använder som en röd tråd i 

undersökningen. Utifrån dessa teman ville vi också göra vår analys för att förenkla läsningen 

och förståelsen för läsaren. Vi började med att se över vårt insamlade och transkriberade 

material, för att få en insikt i materialet. Därefter färgade vi de olika citaten i texten som vi 

ansåg svarade på våra frågeställningar, och matade sedan in de relevanta citaten i datorn i 

respektive färg uppdelat i varje intervjuperson. Detta gjorde vi för att få en bättre översikt 

över vad varje person faktiskt har sagt och vad vi kan använda det insamlade materialet till. 

När vi hade fått denna överblick valde vi att lägga ihop alla intervjupersoners citat i respektive 

färger, för att få en ännu större insikt i vårt eget material. Vi ansåg det betydelsefullt för 

analysen att vara så väl insatta i det egna materialet som möjligt, och därför genomförde vi 

alla dessa steg. När vi nu hade allt material under respektive frågeställning, skapade vi olika 

teman som vi tyckte var återkommande i texten. Vissa utav dessa teman hade vi redan skapat 
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under den första understrykningen utav texten, men lade nu till andra som vi ansåg oss ha 

missat i första steget. Vi samlade all nedskriven text under vardera tema och arbetade med 

textens utformning och även med utformningen av våra olika teman. Här lade vi ned mycket 

tid för att verkligen hitta texternas kärna och unika drag, och för att följa vår röda tråd som vi 

inlett med. Då vi har använt oss utav denna metod, passade det som Kvale kallar för 

meningskategorisering bäst som analysmetod. Metoden innebär att man skapar 

huvuddimensioner utifrån de teman som finns, och därefter skapar underkategorier för varje 

tema. Genom dessa underkategorier underlättas analysarbetet, då man kategoriserar de citat 

som passar ihop med rätt kategori. Kvale förklarar att man genom detta ger en överblick över 

vad som sagts i intervjuerna, underlättar i jämförelsen mellan grupper och kontrollerar 

intervjuarens reliabilitet.
99

 Därför tror vi att denna metod passar bäst för vår analys.  

4.6 Etik 
Vi har valt att utgå från Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets fyra krav, som 

har tagits fram för att forskning skall hålla hög kvalitet. 
100

 Första kravet som har tagits fram, 

och som vi tagit i beaktande är Informationskravet som handlar om vikten av att informera 

deltagarna om att uppgifterna kommer att behandlas helt konfidentiellt, vad undersökningen 

handlar om och att deltagandet är frivilligt. 
101

 Denna information gav vi först i det e-post vi 

skickade ut till företagen, men även personligen till varje respondent i intervjusituationen. Det 

andra kravet är Samtyckeskravet, som handlar om alla individers rätt till frivilligt deltagande. 

Detta krav är extra viktigt om respondenterna är minderåriga, men är också viktigt då de som 

ställer upp i forskningen skall veta att de alltid kan avbryta sitt deltagande när de helst vill. 
102

 

Vi informerade våra respondenter om att de hade möjlighet att avbryta när de ville, och att 

deltagandet var helt frivilligt. Inga av våra intervjupersoner var dock minderåriga och därför 

behövde vi inte söka samtycke från målsman. 

 

Nästa krav är Konfidentialitetskravet, som belyser vikten av att alla insamlade uppgifter skall 

behandlas konfidentiellt och att alla personuppgifter skall förvaras tryggt och säkert. Det 

handlar även om att man, i känsliga undersökningar, kan behöva ingå tystnadsplikt med 

respondenten om det krävs samt att man inte skall redovisa för mycket information så att 

respondentens identitet avslöjas på det sättet. Detta är en väldigt viktig del, anser vi, och 

någonting som vi har tagit i beaktande. Vi har inte insamlat några personuppgifter, förutom de 

som respondenten själv har uppgett i intervjun. Vi har inte heller samlat in efternamn, då vi 

inte ser detta relevant för undersökningen. Vi har också varit måna att fråga respondenten om 

de önskar att företaget de arbetar på skall vara anonymt. Någon utav våra respondenter ville 

ha tillgång till transkriberingen för att se så att vi transkriberat korrekt enligt inspelningen, 

vilket egentligen bör undvikas enligt Kvale. Vi valde dock att låta personen få tillgång till 

transkriberingen, då vi ansåg att det är en etisk aspekt som bör efterföljas för att 

intervjupersonen skall känna sig bekväm och kunna lita på oss så mycket som möjligt.  

 

Sista kravet kallar dem för nyttjandekravet som tar upp att informationen och materialet som 

insamlas, endast får användas i forskningssyfte. 
103

 Även detta krav har vi sett betydelsefullt.  
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4.7 Verifiering 
Som Kvale förklarar, är verifieringen något som måste tas hänsyn till under hela 

forskningsprocessen, och detta är någonting som vi också har gjort genom att hela tiden 

försökt eftersträva god reliabilitet och validitet. Vi förklarar här vad begreppsparet innebär 

och hur vi har gjort för att uppnå detta.  

 

Med reliabilitet menas tillförlitlighet, dvs. att resultatet av en undersökning inte kommit fram 

utav en slump, och att en mätning vid samma tidpunkt skall ge samma resultat vid en förnyad 

mätning. Detta kan uppnås genom att ta hänsyn till reliabiliteten på olika stadier under 

processen,
104

 vilket vi återkommer till nedan. Validiteten handlar om giltigheten kring 

undersökningen, det vill säga att frågan skall mäta det den är avsedd att mäta. Även 

validiteten är viktig att ta hänsyn till under hela undersökningsprocessen. 
105

 I diskussionen 

kring validitet och reliabilitet har vi utgått ifrån Kvales riktlinjer och problematisering kring 

dessa två begrepp.   

  

Som Kvale skriver är det inte bara genom ord som information förmedlas i en 

intervjusituation, utan också genom gester, tonfall och uttryck. 
106

 Detta är en del i att uppnå 

tillförlitlighet, och genom att vi har haft alla våra intervjuer ansikte mot ansikte har vi 

tillgodosetts viktig information som kan gå förlorad i till exempel telefonintervjuer. Vi fick 

möjligheten att göra telefonintervjuer, men valde bort det just i rädslan av att missa relevant 

information. En annan del i forskningsprocessen är transkriberingen, att överföra sagda ord till 

text. Kvale förklarar att utskriften av intervjun blir en fråga om tolkning då det nedskrivna kan 

se olika ut beroende på hur noggrant materialet transkriberas.
107

 Vi har båda varit noggranna 

med att skriva ned det som sägs ordagrant, och tagit med eventuella pauser, skratt, tvekningar 

och suckar. Vi har även skrivit ned vad vi själva har sagt ordagrant, för att detta också kan ha 

betydelse för vad respondenterna i sin tur svarar.  

 

Kvale förklarar också problemet med ledande frågor i intervjusammanhang, och att sättet som 

frågorna i intervjusituationen ställs på kan ha stor betydelse för utfallet på svaren . 
108

 Detta är 

något som vi vill problematisera kring, då vi själva ibland kunde se detta som en svårighet. Vi 

använde ibland ledande frågor, men detta för att förtydliga vad intervjupersonen egentligen 

menade eller för att vi misstänkte att respondenten satt inne med information som hölls undan. 

Vi är alltså medvetna om att vi använt oss utav ledande frågor men i ett gott syfte, och enligt 

Kvale har diskussionen kring ledande frågor lett till att de används alldeles för sällan i 

kvalitativa intervjuer. 
109

 Vi tror och hoppas att våra ledande frågor inte lett till några 

nyanserade svar från respondenternas sida, och detta hade vi också i bakhuvudet under hela 

analysprocessen.  

  

Innan vi utformade våra teman var vi inlästa på teorier och medvetna om vilken tidigare 

forskning som fanns kring ämnet, vilket vi tror är positivt för vår forskning och framför allt 

för vår intervjuguide. Då vi var insatta i vårt ämne, ledde detta också till en intervjuguide som 

var avsedd att mäta det som skulle mätas. Detta är också någonting som Kvale anser vara 

viktigt för hög validitet. Han poängterar också vikten av att kontrollera den erhållna 
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informationen under intervjun genom att ifrågasätta vad som sägs. 
110

 Detta nämnde vi 

tidigare att vi gjorde genom kontrollfrågor och ledande frågor. Detta kan alltså ses som både 

ett problem, men också som en del i arbetet för att uppnå hög validitet.  

 

Transkriberingen är återkommande även i diskussionen kring validiteten. Kvale skriver att det 

ät lättare att förmedla meningen i respondentens berättelse till läsaren, genom att man ger 

samtalet en litterär stil. 
111

 Vi har valt att transkribera ordagrant, och anser att pauser och 

skratt är viktiga för att bra resultat, därför har vi valt att inte hålla med Kvale på denna punkt. 

4.8 Förförståelse 
Det pågår just nu en debatt om sociala medier och dess för- och nackdelar på olika 

arbetsplatser. Tidningar skriver en hel del om vilka konsekvenser ett medlemskap på sociala 

medier kan få, och hur anställda har blivit sparkade på grund av oförsiktighet i valet av 

information som avslöjas. Vi har själva medlemskap på sociala medier och därmed också stor 

erfarenhet kring fenomenet vilket vi tror kan hjälpa oss i vår forskning då vi lätt kan förstå och 

orientera oss i olika sammanhang.  Dock måste vi även ha förmågan att gå utanför fenomenet 

för att kunna se helheten och eventuella problem. Genom att vi har en förförståelse så kan det 

göra att vi generaliserar problemet, att vi gör det större än vad det i själva verket är. Detta kan 

leda till att våra intervjufrågor kan bli vinklade. Vi själva har en ”hatkärlek” till sociala medier 

då vi har olika erfarenheter kring fenomenet. Vi har sett hur lätt det är att komma åt någon och 

hur lätt det är att sprida rykten, goda som onda. Kommunikation på sociala medier går i mångt 

och mycket ut på att få respons av andra individer, det finns en viss fåfänga över det hela. Vi 

tror att det är svårt att veta hur man skall bete sig när man är ute på sociala medier, hur ärlig 

man är mot sig själv samt hur identiteten omformas i olika forum och hur detta krockar i 

användningen utav sociala medier.  

 

Vi kan alltså konstatera att vår förförståelse kring ämnet är stor. Vi är själva påverkade av 

faktorer i vår självpresentation på sociala medier, och därmed finner vi ämnet otroligt 

intressant. Trots att problem som generaliseringar och vinklingar kan uppkomma, tror vi ändå 

att vi med vår förförståelse kan förstå våra respondenters svar på ett helt annat vis och förstå 

vad de menar när de diskuterar sina användningsområden. Dock är det viktigt att vi ser upp 

framför allt i vår analys, så att vi inte går miste om information bara för att det inte ligger oss 

själva nära till hands.  
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5 Resultat 
I den här delen av uppsatsen presenterar vi resultatet, vad vi har kommit fram till med hjälp av 

vår problemformulering, där vi har undersökt vilka effekter arbetsplatsen kan ha för 

arbetstagarens användning av sociala medier. Vi har genomfört elva intervjuer, och dessa 

personer arbetar med informationsteknik på fyra olika företag. Dessa företag har vi själva valt, 

och att slutsatserna som dras är utifrån dessa. Vi har valt att göra en presentation av de olika 

företagen och våra intervjupersoner nedan för att förenkla läsningen. Vi har även valt att 

beskriva de olika företagens inställning till sociala medier, och vilka eventuella restriktioner 

som finns.  

5.1 Arbetsplatserna  
På den första arbetsplatsen uppfattar vi inte att det finns någon direkt policy för användningen 

av sociala medier, men en outtalad policy som säger att sociala medier skall användas med 

sunt förnuft, och att så länge det sköts så ses det inte som ett problem. Det förklaras att sociala 

medier inte skall användas på arbetstid men det medges samtidigt att det görs, och att det är 

okej så länge det inte påverkar arbetet. Vi har uppfattat att sociala medier används flitigt bland 

kollegor och chefer på avdelningen. De mest förekommande sociala medier bland dessa 

intervjupersoner är Facebook, MSN och Flashback.  

 

Vår uppfattning av den andra arbetsplatsen är att det finns en neutral inställning till sociala 

medier, då de anställda inte har några andra restriktioner. Det finns inte heller någon policy 

kring användningen, trots att det kan ses som tidskrävande på arbetstid. Man förklarar också 

att användningen ser väldigt varierad ut på arbetsplatsen, och att det framför allt är den yngre 

generationen som står för användandet. Björn, som arbetar på denna arbetsplats, använder sig 

främst av MSN, Facebook och LinkedIn. 

 

På den tredje arbetsplatsen har man en positiv syn på sociala medier och där man ser nyttan i 

att använda det. Man ser det som ett arbetsverktyg och att man ständigt skall hålla sig 

uppdaterad i utvecklingen. Det finns inte någon direkt policy, men en outtalad som säger att 

sociala medier ska användas men inte missbrukas. Kollegor och chefer använder sociala 

medier ungefär lika mycket i arbetet. De anställda använder Twitter och Facebook dagligen, 

och båda används både privat och i arbetet. De sociala medier som främst används bland 

respondenterna är Facebook och Twitter, men LinkedIn, Bambooster och Google Waves 

används också.  

 

På den sista, kommunala arbetsplatsen finns det inte någon direkt policy för användandet av 

sociala medier. Däremot har de en uttalad policy som säger att man skall vara restriktiv i sina 

privata samtal på arbetstid, när det gäller alla medier. Man tror att acceptansen kring sociala 

medier bland chefer och kollegor ökar, och att det ses som en nytta med att kunna framhäva 

sig på det sättet. Man berättar att sociala medier inte används i privata syften på arbetstid utan 

snarare som ett arbetsverktyg. Här är det Facebook och MSN som används mest. 

 

Alla våra respondenter har en relativt gemensam syn på varför man använder sig av sociala 

medier, och dessa är framför allt för att hålla koll på andra och hålla kontakten med vänner 

genom att bland annat visa vad man själv gör. 
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5.2 Risker och möjligheter 

5.2.1 Att vara både privatperson och arbetstagare 
Att sociala medier som fenomen kan vara förknippat med problem i skiljandet mellan privata 

och arbetslivsbaserade intressen framkommer i studien av några av våra respondenter. De har 

dock tämligen delade uppfattningar kring hur yrkesrollen egentligen påverkar dem i sin 

framställning på sociala medier. Det har framkommit att rollen som yrkesverksam inte alltid 

är lätt att kombinera med rollen som privatperson, och att denna balansgång blir mer 

svårhanterlig i och med användningen av sociala medier. Anna berättar att hon har andra 

värderingar som privatperson än som arbetstagare, då hon anser sig bli färgad av sin 

arbetsplats. Denna skillnad anser hon vara svårare att hålla isär, i och med att hon använder 

sociala medier, och beskriver detta så här: 
 

”(…) du får ju svårare att vara två personer, nu kanske man inte är det egentligen… till viss 

del kanske man är mer avfärgad när man är här än vad man är privat, det är ju klart, 

arbetskamraterna ser ju mer hur man är som person privat också, eftersom de kan följa det... 

det är ju klart, att det påverkar... sen kanske det är bra.”/ Anna 

 

Att det finns en medvetenhet kring den eventuella rollkonflikten är tydligt i våra intervjuer. 

Flera utav respondenterna förklarar att de är mer restriktiva i sitt användande av sociala 

medier, och detta för att de vet att deras privata profilsida är synlig för deras arbetsplatser. 

Samtidigt finns det de som menar att problemet på deras arbetsplats är mindre påtagligt eller 

kanske till och med inte existerar. Johan tror inte att han framställer sig på något speciellt sätt 

på grund av sin yrkesroll, och inte heller på grund av sin arbetsplats, det förklarar han så här: 

 

”(…) vi är så pass tajta här så man behöver inte vara rädd för att visa vissa bilder för att 

chefen kan se det och så där, man har ju hört skräckexempel på folk som fått sparken där de 

lagt upp suparbilder på en sjukdag och så vidare, men nej det tycker jag inte att jag behöver 

oroa mig för alls. ”/ Johan 

  

Överlag förklarar inte respondenterna någon uttalad problematik kring att ha olika roller, men 

som Johans citat visar så finns det en vetskap om att problem kan uppstå. 

5.2.2 Den oundvikliga offentligheten 

Som rubriken antyder, är våra respondenter tämligen överens om att offentligheten på sociala 

medier inte går att undvika. Att vara offentlig på sociala medier är inte samma sak som att 

vara offentlig exempelvis i en tidning, där informationen snarare serveras. På sociala medier 

krävs det däremot aktivitet hos sökaren för att tillgodose sig samma information, vilket är en 

annan typ av offentlighet, som flera utav våra respondenter inte ser som något problem. Anna 

anser att offentligheten inte är någonting man bör vara rädd för, vilket hon också medger i 

citatet nedan: 

 

”(…) Det finns ingen anledning att vara för hemlig även om man då skyddar en viss 

information. Det kanske man inte bara gör för sig själv utan för att skydda sin familj och sånt 

där också då. Att vara offentlig, det är lika bra för alla, det leder till nya kontakter och nya, 

bra relationer(…)” /Anna 

 

Idag finns ofta möjligheten att begränsa sig, så att endast de man själv väljer kan se 

informationen som publiceras på sociala medier, och detta är något som de flesta av våra 

respondenter har tagit fasta på. Anette förklarar dock att begränsningen inte är någon garanti, 

då hon inte själv kan styra över vad andra publicerar om henne, utan endast över det hon själv 
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lägger ut. Medvetenheten kring exponeringen man utsätts för på sociala medier är stor hos 

våra respondenter, och just därför har de inte heller stött på några problem när de publicerat 

någonting. Simon berättar att han är försiktig i sin publicitet, då snedstegen på Internet lätt 

kan exponeras. Han anser att problemet med offentligheten ligger i avsaknaden av kontroll 

och att han inte har någon möjlighet att säga sin mening och kommentera det som publicerats. 

Annars ser inte Simon offentligheten som något problem och känner att han har en inblick i 

att man syns på Internet trots att man inte alltid vill. Frank förklarar sin syn på att vara 

offentlig idag så här: 

 

”(…) ja, det är en del av verkligheten idag. Kan man streta emot, det är nästan omöjligt... 

figurerar man i något offentligt sammanhang räcker det att man vinner en cykeltävling eller 

något, så kommer man på nätet direkt och det är inte personen i fråga som lagt sig på nätet, 

utan resultatlistor. (…)”/Frank 

 

Det har kommit fram i vår studie att många ser nyttan med denna offentlighet, då de nu har 

lättare att hitta människor de annars inte skulle finna. Flera utav våra respondenter använder 

sociala medier för att söka upp personer och genom det få en uppfattning om dem. Johanna 

berättar att hon redan nu ”googlar” på folk, och att hon tror att arbetsgivare kommer göra detta 

mer och mer. Hon säger att man får en bild av en person genom att göra detta, men 

konstaterar att den kan vara felaktig. Genom att kolla upp folk tror Erik att man får en bild av 

personen som den personen själv vill visa. Det kan handla om intressen eller en persons stil, 

och han tror att bilden man får ändå kan spegla vissa drag hos personen. Detta är någonting 

som Mattias inte hade reflekterat över innan han sökte jobb på sin nuvarande arbetsplats, då 

han inte hade en begränsad profil på Facebook. Han nämner en händelse, då han blev uppsökt 

inför sin anställningsintervju som gav honom en funderare: 

 

”Men det var ju när jag fick anställning här så hade chefen redan gått in och kollat ja... min 

Facebook då.. och då hade jag ju inte blockat så jag inte visar för alla så… ja, hon nämnde 

det på intervjun, men sen var det inte så mycket mer med det (…) hade vart någon annan form 

av chef så kanske det hade gått illa där då…” /Mattias 

 

5.2.3 Att separera privatliv och arbetsliv 
Våra respondenter har skilda uppfattningar kring vikten av att separera arbetsliv och privatliv, 

då vissa har haft mer bekymmer och funderingar än andra. Ett flertal anser att det är viktigt att 

separera dessa, då man menar att jobbet och privatlivet är skilda saker. Anna menar också att 

det är viktigt att känna varandra privat, kollegor emellan, men att det samtidigt är viktigt att 

veta att det finns en skillnad mellan att vara privatperson och kollega. Det har även kommit 

fram att man tror att arbetsliv och privatliv bör separeras för att kunna må bra. Erik förklarar 

att han inte vill bli kontaktad genom Facebook kring arbetsrelaterade frågor, då han inte anser 

att Facebook är ett media som skall användas för och i arbetet. Som han säger: 

 

”(…) Facebook är inte ett arbetsmedium, jag vill inte bli kontaktad genom Facebook när det 

kommer till mitt arbete på samma sätt som jag tycker att det är gränsfall om man får ett sms 

till sin privata telefon en söndag gällande information om vad som ska ske på måndag det 

tycker inte jag är riktigt okej.”/ Erik 

 

Detta citat visar på att Erik är noga med att skilja på arbetsliv och privatliv, och hur han tänker 

kring detta. Det finns alltså några som anser denna separation som viktig, medan flera inte ser 

detta som ett problem. De som inte anser detta betydelsefullt, är de som anser sig ha bra 

relationer med sina kollegor även privat. Johanna är en av dessa och menar att det är svårare 
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och inte så viktigt att skilja på arbetsliv och privatliv. Mattias berättar att han inte har tänkt på 

om det är viktigt för honom att behöva separera arbetsliv och privatliv, då han inte anser sig 

haft stora bekymmer med det. Maria förklarar att hennes arbete är en del av hennes intresse, 

vilket gör att det lätt går ut över fritiden, men det är ingenting som Maria störs av.  

 

5.3 Strategier för att hantera självpresentationen på sociala medier 

5.3.1 Att hantera de olika rollerna 
Som vi beskrev tidigare i resultatet har det framkommit att respondenterna upplever det 

tämligen svårt att kombinera rollen som privatperson med rollen som arbetstagare. I och med 

detta, har det även kommit fram en del strategier för självpresentationen på sociala medier, 

som används för att undvika den rollkonflikt som kan uppstå. Flera utav våra respondenter vill 

framstå som professionella gentemot chefer och andra kollegor, och tänker därför på hur de 

presenterar sig själva på sociala medier. Flera väljer att inte publicera eller skriva någonting 

jobbrelaterat på sin privata profilsida, medan andra underviker att vara privata. Johanna 

förklarar att hon använder Twitter mest i sin yrkesroll, och därför skriver på ett annat sätt där 

än om hon hade varit privat. Hon förklarar att detta beror på läsarna till det hon skriver, som 

framför allt består av kollegor och chefer i likadana yrkesroller. Erik väljer strategiskt att inte 

skriva negativa saker om sin arbetsplats och att han i allmänhet försöker undvika att publicera 

något på arbetstid. Han tror däremot inte att hans självpresentation påverkas av hans yrkesroll 

i sig, men att det snarare finns andra faktorer som kan påverka.  

 

Anette anser att hon vill föregå med gott exempel på grund av sin yrkesroll, vilket gör att hon 

tänker både en och två gånger innan hon agerar på Facebook. Hon förklarar att hon inte 

publicerar något som är jobbrelaterat och att hon inte hänger ut kunder eller kollegor. Karin 

tycker att man ska uttrycka sig på sociala medier precis som man är även i sin yrkesroll och 

att hon i hennes yrkesroll förväntas vara ”klatschig”, vilket gör att det är så hon framställer 

sig. Hon tycker däremot inte att hon förställer sig pågrund av sin arbetsplats, men försöker sig 

vara den här ”klassiska” personen och inte allt för privat. Maria förklarar att hon blir mer 

restriktiv i sitt användande på grund av sin arbetsplats, då hon vill uppfattas som en 

professionell medarbetare.  

 

5.3.2 Jobbet och de svårhanterliga vänrelationerna 
På sociala medier kan man välja att ha relationer och kontakter med de man själv väljer att 

lägga till och därmed ge tillgång till den egna profilen. Detta innebär att man måste välja sina 

kontakter utefter vem man vill ska se den egna profilsidan, och detta har skapat en del 

funderingar hos våra respondenter. Björn funderar kring vem som egentligen är ens vänner. 

Han förklarar att han har ändrat sin inställning till Facebook och vilka som man egentligen 

bör lägga till som vänner, då han i början lade till mer eller mindre alla men har idag ändrat 

uppfattning och funderar mer kring vändefinitionen och vilka han egentligen vill ska se hans 

profil. Han anser att det, genom användningen av sociala medier, blir svårare att definiera sina 

vänner, och att han på jobbet är mer eller mindre intvingad i vissa relationer som han annars 

inte skulle vara i. På grund av detta tycker Björn att det är viktigt att separera privata och 

arbetsrelaterade kontakter, då han inte anser att alla har med hans privatliv att göra. 

 

Trots det har våra respondenter över lag valt att ha vänrelationer med sina kollegor och chefer 

på dessa sociala medier. Maria är vän med sina kollegor och chefer på sociala medier, men att 

hon skulle ha skrivit mer på Facebook och varit mer aktiv där om de inte haft tillgång till 
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hennes profil. Erik förklarar en händelse med en tidigare chef där chefen skickade en 

vänförfrågan som han ignorerade. Han förklarar varför så här:  

 

”(…) chefen är den som bestämmer om jag får vara ledig, vad jag får för lön... det är han 

som bestämmer en massa i slutändan. Skriver jag något dumt, så kan det vara tillräckligt för 

att han ska se det och då lägger det sig i bakhuvudet och då kan det försvåra om jag vill få 

igenom någonting. (…)” /Erik 

 

Erik har idag vänrelationer på Facebook med de på sin avdelning, men därför väljer han aktivt 

att inte publicera vissa saker. Anna har gjort ett aktivt valt att inte ha vänrelation med sin chef 

på Facebook, då hon inte anser att han ska se allt hon skriver och gör privat. Detta visar på hur 

hierarkin i organisationen kan ha betydelse för hur man väljer sina vänrelationer på sociala 

medier.  

 

Flera utav våra respondenter har goda relationer med sina kollegor även privat, och förklarar 

att de har dessa som kontakter på sociala medier av den anledningen. Simon är vän med sina 

kollegor och chefer på Facebook, då han anser att så länge de är intressanta personer och är 

intresserade att dela hans vardag så kan de gärna vara hans vänner även på Facebook. Frank 

berättar att han inte har några kollegor eller chefer som kontakter via MSN eller Skype, och 

att detta är ett aktivt val. Han menar att han inte behöver ha mer kontakt med sina kollegor än 

den kontakten de har i arbetet, då han anser att kollegorna inte tillhör hans närmsta krets.  

 

5.3.3 För att undvika offentligheten 
Som vi beskrev tidigare upplever inte respondenterna, över lag, offentligheten på sociala 

medier som något problem. Anledningen till detta är deras medvetenhet kring exponeringen 

man utsätts för. För att undvika denna exponering, finns det en del strategier som används.  

 

En återkommande strategi hos våra respondenter, är att alltid tänka före någonting publiceras. 

Erik anser att allt som skrivs eller sägs, oavsett om det är på sociala medier eller i andra 

offentliga miljöer, kan det man uttrycker få konsekvenser och därför ser han över det han 

skriver innan det publiceras. Även Anna gör avvägningar kring vad hon ska skriva ut och inte, 

och detta förklarar hon att hon gör för att skydda sig själv. Alla behöver inte veta allt, 

förklarar hon. Hon säger att det finns risk för att skriva ”fel saker”, som kan missuppfattas och 

tolkas på fel sätt, och på grund av det tänker hon alltid igenom vad hon skriver innan det 

publiceras. Anette menar att eftertanke ändå inte ger några garantier för hur andra i slutändan 

uppfattar det, då ett skrivet ord är ett väldigt starkt ord. 

 

Flera utav våra respondenter väljer att inte blotta sig allt för mycket av sig själva på sociala 

medier. De förklarar att de ser sociala medier som vilken offentlig plats som helst, och att de 

inte vill bli allt för personliga. Björn menar att han censurerar sig själv i sin självpresentation, 

men menar att han gör det i möten med människor i verkliga livet också. Erik väljer att inte 

visa så mycket av sig själv och vad han själv tycker om, utan endast berätta saker som han 

anser vara ”offentligt privata”, som han beskriver: 

 

”Saker som är intimprivata eller riktigt privata, alltså att jag tankat bilen eller köpt en 

lägenhet, det kan man kanske se som ganska offentligt privata saker. Däremot, ”nu ska jag 

mysa med en film”, det är väldigt ingående vad jag tycker om, det är svårt att dra en gräns, 

men saker som är väldigt personligt, det publicerar jag inte (…) ” / Erik  
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Karin säger att hon inte har några problem med att vara så pass offentlig som hon är och hon 

tror att det beror på jobbet hon har. Hon anser att hon är sitt ”officiella offentliga jag” i alla 

offentliga sammanhang, även på sociala medier. Även Johanna säger att hon undviker att visa 

sitt innersta väsen i olika typer av offentliga miljöer och förklarar att det är det ”officiella 

jaget” som finns på Facebook. 

 

Att vara för personlig i sin självpresentation är någonting som flera utav våra respondenter vill 

undvika. Simon förklarar att han är vaksam och väljer bort en del i sin självpresentation för att 

det inte ska bli för personligt, vilket kan leda till en generell och lite tråkig presentation. Han 

förklarar att gränsen mellan personligt och allmängiltigt är som en brandvägg, som han anser 

vara viktig att upprätthålla för att avgränsa detta. Genom sin medvetenhet kring de faror som 

finns kring sociala medier har Frank inte heller valt att exponera sig allt för mycket. Han anser 

sig tänka före han publicerar något på sociala medier, och därmed har han inte heller behövt 

ångra något i sin publicitet.  

 

Många utav våra respondenter vill hålla ett allmängiltigt uttryck i sin publicering på sociala 

medier, det vill säga att de skriver sådant som alla skall kunna läsa och därmed inte för 

personliga texter. Fler utav dem upplever deras egen presentation som slätstruken. Så som 

Björn förklarar:  

 

”(…) ja, man får inse att det är som att sätta saker i en tidning; vem som helst kan läsa och 

du får räkna med det, vilket förstås gör att det blir väldigt slätstruket det man skriver 

där”/Björn 

 

Björn säger att han tycker Facebook är bra för att han kan tala om för alla vad han gör, men 

menar också att man måste vara försiktig med information och bilder som läggs ut då man 

faktiskt inte vet vem som ”lyssnar”. Han tror att så länge man skriver okontroversiella -, 

neutrala och slätstrukna kommentarer på Facebook undviker man problem i offentligheten. 

Johanna och Karin har också tankar kring publiceringen av texter och bilder då de anser att 

hela världen ska kunna läsa det de lägger ut på sociala medier. Karin anser att allt som 

publiceras på sociala medier skall vara av allmängiltigt intresse vilket innebär att allt hon 

skriver offentligt skall vara saker som hela världen ska kunna kommentera och relatera till. 

Därför anser inte Karin att ”dagboksperspektivet” hör hemma på sociala medier. Med 

dagboksperspektivet menas att det som skrivs är vardagligt, och taget som om det vore ur en 

dagbok. Det kan handla om känslor, tankar och händelser som endast rör författaren 

personligen. 

 

5.3.4 Att vara unik 
Samtidigt som våra respondenter vill vara allmängiltiga och undvika privata företeelser på 

sociala medier, talar de ändå om hur de vill fånga ett intresse och vara unika i sina uttryck på 

dessa platser. Björn menar att han kommenterar, publicerar vad han gör och andra händelser 

som han tror är av intresse för andra att läsa. Han menar att meningsfulla texter ger 

kommentarer, reaktioner och mer interaktion, och att dessa texter kräver engagemang hos 

författaren bakom dem. Han förklarar också att det är de meningsfulla kommentarerna han 

bryr sig om, de som är annorlunda och inte vardagliga. De vardagliga kommentarerna ”bara 

glider förbi”, förklarar han. Nedan ger Björn ett exempel på vad han anser vara meningsfullt 

och av intresse att dela med sig till andra:  

 

”(…) vi fiskade hummer i höstas här då… och vi fick humrar! Liksom aldrig trott det… så, det 

var jag och min dotter som bestämde oss vid åttasnåret att, vi hade slängt i tinorna på 
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lördagen, vi åkte ut där på onsdagskvällen då... och kollar om det blivit nåt, så i med 

gummibåten och ut på fjorden då... så hivade vi en, och så var det två humrar i! och de var 

liksom lovliga, och det var liksom WOW! Och vi var skitglada på vägen hem, så fick man ju ta 

lite bilder och sen var det ju ut på Facebook med en gång.. (…) amen, är inte det roligt? Vill 

man inte tala om det?” /Björn 

 

I detta fall uttrycker Björn en privat händelse som han ansåg vara värd att dela med sig utav 

till sina läsare. Medvetenheten kring sin egen framställning skiljer sig mellan respondenterna. 

Vissa utav våra respondenter uttryckte en vilja att framställa sig på ett visst sätt medan vissa 

ville uppfattas precis som den person de är. Maria förklarar att hon vill sticka ut, och inte vara 

som alla andra. Hon förklarar det så här: 

 

”Jag skulle nog gärna vilja att de ser just den lite nördigare sidan (…) just att jag är väldigt 

intresserad av dator, tv-spel och såna saker.”  /Maria 

 

Björn vill framställa sig själv som en glad och positiv kille på sin profilsida, och försöker 

lägga lite tankemöda bakom sina kommentarer för att undvika meningslösa sådana. Anette 

förklarar att hon på något sätt vill att andra ska uppfatta henne som en seriös person, och detta 

gör hon genom att inte lägga ut osanna- och provocerande saker. Erik vill framställa sig själv 

som bekymmerslös, nöjd i allmänhet och visa att det går bra för honom. Simon vill uppfattas 

som en glad familjefar på sin profilsida, genom text och bilder som läggs upp, men även 

genom länkar till platser som intresserar honom.  

 

Ett flertal utav våra respondenter anser sig inte lägga någon vikt vid hur andra uppfattar deras 

profilsida. De vill, genom sin profilsida, förklara kort vilka de är, vad de är intresserad av och 

vad som engagerar dem. Mattias anser att de som besöker hans profilsida får uppfatta honom 

precis som de vill, och att han inte bryr sig om vem som egentligen tittar på den. Han tror att 

andra inte intresserar sig för den direkta profilsidan utan snarare utav nyhetsflödet, vilket ett 

flertal utav våra respondenter håller med om.  

 

Ett annat sätt att vara unik på i sin självpresentation är att provocera och få människor reagera 

på det som skrivs. Vi nämnde tidigare en strategi som innebar att skriva okontroversiella och 

neutrala kommentarer, för att undvika problem i offentligheten. Dock har det även 

framkommit att flera utav våra respondenter väljer att vara just kontroversiella, för att få andra 

att reagera på det som publiceras. Johanna förklarar att det är det kontroversiella som folk 

reagerar på, och att det är så man skall skriva om det är kommentarer man är ute efter. Hon 

själv kommenterar endast det hon anser vara värt att kommentera, och det hon väljer att 

publicera är sådant som hon tror är intressant för andra att veta. Erik väljer att skriva saker för 

att få uppmärksamhet, och det kan speciellt vara kommentarer som andra inte förstår sig på. 

Både han och Mattias vill få igång en diskussion på sociala medier genom att vara frispråkiga 

på ett sarkastisk och ironisk sätt, som Mattias förklarar:  

 

”Jag kläcker väl ganska många dumma kommentarer ofta, för att jävlas med folk… se deras 

reaktion.”/Mattias 

 

Här kan vi läsa ut en stark vilja för att få fram reaktion genom att skriva på ett kontroversiellt 

vis. När Anette väl ändrar sin status på Facebook, ska det vara sådant som sticker ut och inte 

uppdateringar om vad hon gör för stunden. Även Johan undviker att publicera tråkiga saker 

och skippar gärna gnälliga uppdateringar, av den anledningen att han själv inte tycker om att 

läsa sådana saker på andras profilsidor. 
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5.4 Sammanfattning 
Återkommande i studien är de risker och möjligheter som våra respondenter ser i 

användningen av sociala medier. Ett problem som har kommit fram är att sociala medier är 

förknippat med eventuella svårigheter i skiljandet mellan privata och arbetslivsbaserade 

intressen. De flesta i studien som använder sociala medier i sin yrkesroll anser sig uttrycka sig 

på sättet de tror att de förväntas göra. Andra vill visa sig professionella gentemot sin 

arbetsplats i sin yrkesroll, även på sociala medier, genom att vara restriktiva i sin publicitet. 

Att vara offentlig på sociala medier ses både som en risk, och som en möjlighet. 

Respondenterna ser sig själva som medvetna om exponeringen på sociala medier och 

uttrycker det därför inte som något problem. Dock gör de aktiva val av sina vänner för att 

begränsa andra från att se deras profil. Majoriteten av våra respondenter anser att det är viktigt 

att separera arbetsliv och privatliv, och att sociala medier kan göra det svårare att lyckas med 

detta. 

 

Våra respondenter visar på flera strategier för att hantera de nyss nämnda riskerna och 

möjligheterna. Att hantera de olika rollerna som privatperson och arbetstagare på sociala 

medier kan ibland ses som ett problem, då man undviker att publicera saker på sociala medier 

för att de är synliga för kollegor och chefer, och för att de vill upprätthålla sin professionella 

image. Det har även framkommit att våra respondenter har fått svårare att definiera vad som 

betecknas som vänner, i och med sociala medier. De flesta av våra respondenter har valt att ha 

vänrelationer med sina chefer och kollegor på sociala medier, men detta val har gjorts med lite 

eftertanke hos de alla. En annan strategi som är återkommande i självpresentationen hos våra 

respondenter är att försöka undvika offentligheten, trots att de egentligen inte ser denna som 

något problem. De försöker hålla ett allmängiltigt intryck, och endast publicera det som hela 

världen skall kunna se och ha intresse för. Det vill säga att de endast vill publicera 

allmängiltiga och meningsfulla texter, med andra ord text och bilder som hela världen skall 

kunna se, och sådant som skapar intresse hos andra. De försöker även censurera sig själva, 

genom inte vara för privata och begränsa sin publicering av text och bilder på sociala medier. 

Trots att våra respondenter vill vara allmängiltiga, vill de även vara unika och fånga ett 

intresse i det som skrivs och som publiceras på sociala medier. Det de skriver skall vara 

meningsfullt och sticka ut, medan andra inte lägger någon vikt vid vilka som faktiskt läser 

deras inlägg. Slutligen har vi sett att våra respondenter vill få andra att reagera, och få 

uppmärksamhet genom att publicera kontroversiella saker på sociala medier. Detta får oss att 

tänka på Goffmans teorier som nämndes i teoriavsnittet, vilket vi också kommer att återkoppla 

till nedan. 
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6 Analys 
I analysen vill vi knyta samman vårt resultat med teorier och tidigare forskning. Vi avser här 

att diskutera och svara på vår problemformulering där vi ville undersöka vilka effekter 

arbetsplatsen kan ha för arbetstagarens självpresentation av sociala medier. 

6.1 Att slitas mellan olika roller 
Vi har sett hur arbetstagaren tvingas ta hänsyn till sina olika roller i sin användning av sociala 

medier. Att vara arbetstagare innebär att man automatiskt har två olika roller; en som 

arbetstagare och en som privatperson. I och med framväxten av sociala medier, har man 

ytterligare ett medlemskap i en grupp och därmed en till roll att ta hänsyn till. Den symboliska 

interaktionismen beskriver just detta; att människan har en föränderlig förmåga och att man 

som individ har multipla roller.
112

  Goffmans dramaturgiska teori är en gren av den 

symboliska interaktionismen, där främre- och bakre region är två betydelsefulla begrepp som 

kan hjälpa oss att förstå innebörden av sådana roller. För att påminna läsaren en aning, är den 

främre regionen den del där individen agerar. Det är där han vill visa att han kan följa de 

rådande normerna och där han upprätthåller skenet som situationen kräver.
113

 Vi ser 

arbetsplatsen som en främre region, där individen har en specifik yrkesroll och där han tvingas 

följa de rådande normerna. Även sociala medier kan ses som en aktivitet i en främre region, 

där man är en frontfigur och där man skriver för en publik. Hos våra respondenter används 

sociala medier, speciellt Facebook, framför allt i privata syften, vilket enligt Goffman snarare 

skulle kunna ses som en bakre region. Som vi skrev tidigare, har man som arbetstagare två 

olika roller; en som arbetstagare och en som privatperson, och vill man, har det varit 

förhållandevis enkelt att separera dessa två roller. Vår studie har visat att sociala medier gör 

det svårare att separera privat- och arbetsliv, då privata- och arbetsrelaterade kontakter helt 

plötsligt finns på ett och samma ställe och ser samma sidor av en. Goffman skulle nog 

förklara denna problematik med att den främre- och bakre regionen korsas, och att det i och 

med detta uppstår någon slags gråzon som respondenterna hamnar i. Denna gråzon är en plats 

som uppenbarligen har blivit svårhanterlig och svårdefinierad, vilket vi tror kan förklara 

respondenternas utformade strategier. Gråzonen är ett fenomen som har skapats i och med 

framkomsten av sociala medier.  

 

Det är tydligt att våra respondenter ser aktiviteten på sociala medier som en främre region. 

Det är en plats där de agerar och där de kämpar med att försöka hantera de olika rollerna man 

faktiskt måste ta hänsyn till. Vår undersökning har observerat att respondenterna har utformat 

strategier, omedvetna som medvetna, för att anpassa sig till de olika rollerna. Den publik man 

riktar sig till på sociala medier, är av stor betydelse för vad man väljer att publicera och inte. 

Strategierna som vi observerat kan till stor del förklaras utifrån den symboliska 

interaktionismen. Då denna teori grundar sig i individers egna definitioner av situationer, och 

hur individer formar sin identitet i samspel med andra
114

, anser vi att detta kan förklara 

problematiken med sociala medier. Flera utav våra respondenter uttryckte en osäkerhet i vad 

som bör publiceras och inte på sociala medier, vilket kan förklaras utifrån de olika identiteter 

som skapas i olika grupper, enligt den symboliska interaktionismen. Därför blir det också 

svårt att bete sig ”korrekt” gentemot alla läsare, då man faktiskt har olika identiteter och 

definierar situationer på olika sätt.  
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Strategierna som respondenterna utformat, kan ses som olika typer av anständighetsnormer. 

Dessa normer enligt Goffman, upprätthåller individers goda uppförande så länge de är 

medvetna om att de kan vara iakttagna.
115

 En strategi som vi uppmärksammat i vår 

undersökning, är att respondenterna väljer att inte publicera någonting jobbrelaterat på sociala 

medier. Detta för att de vill verka professionella och föregå med gott exempel. En annan 

strategi som har kommit fram är att de undviker att publicera negativa saker om sin 

arbetsplats, eller över huvudtaget publicera saker på arbetstid. Vi kan alltså se att våra 

respondenter använder sociala medier på ett strategiskt sätt, för att undvika konflikter med 

sina arbetsplatser. Att vara restriktiv och att använda strategier i sin självpresentation verkar 

vara självklarheter för våra respondenter. Då vore det orimligt för oss att inte ifrågasätta 

varför man gör valet att ge kollegor och chefer tillgång till profilen, när det samtidigt verkar 

krävas restriktivitet i framförandet. Enligt Goffman är inte detta något märkvärdigt, då man i 

en främre region ibland tvingas upprätthålla ett sken och dölja personliga intressen för att 

passa in i de rådande normerna. 
116

 Sociala medier, är enligt våra respondenter, en plats där de 

är sina ”privata jag”. Trots detta har de utformat strategier för att inte bli för privata, vilket är 

en intressant motsättning som är värd att lyfta fram. Sociala medier kan vi då se som en 

gråzon där man varken är privat eller offentlig, utan snarare någonting mittemellan. 

 

Det har framkommit utifrån våra respondenter att sociala medier har gjort det svårare för 

arbetstagare att separera sina privata och arbetslivsbaserade intressen. Rollen som 

yrkesverksam är inte alltid enkel att kombinera med rollen som privatperson, och denna 

balansgång blir mer svårhanterlig i och med användningen av sociala medier. Om vi ser till 

vad Goffman har beskrivit, att vi växlar mellan olika masker beroende på hur vi väljer att 

definiera situationen
117

, skulle detta kunna förklara denna problematik. Så som en utav våra 

respondenter har förklarat, blir det svårare att vara två personer i och med sociala medier. Hon 

menar att man blir färgad av sin arbetsplats som arbetstagare, vilket gör att det blir svårare att 

välja vilka drag hos oss själva som man vill framhäva i sammanhanget på sociala medier, som 

Goffman förklarar. 
118

 Trots att både arbetsplatsen och sociala medier är främre regioner, 

betyder inte detta att man vill framhäva samma sidor hos sig själv i båda dessa regioner, och 

detta framkommer tydligt i vårt resultat. Återigen kan vi återkoppla till den gråzon vi nämnt, 

där man befinner sig någonstans mittemellan den bakre- och främre regionen.   

 

Vi har sett att en stor del av självpresentationen på sociala medier handlar om vilka 

förväntningar respondenterna tror att andra har på dem. Flera utav våra respondenter 

förklarade att de förväntades vara professionella, ”klatschiga” och föregå med gott exempel. 

Utifrån dessa förväntningar väljer de också att presentera sig på sociala medier. Detta kan 

förklaras utifrån Goffmans syn på aktörer och publik. Goffman förklarar att publiken man 

vänder sig till i sitt framträdande förväntar sig att normer och manus följs. Att följa detta 

manus är ett sätt för individen att anpassa sig till det sociala sammanhanget och att minsta 

felsägning kan ge konsekvenser så som att bli avslöjad och blottad i sitt skådespel. 
119

  

Goffman nämner olika typer av normer, bland annat anständighetsnormer, som kan innebära 

att man som arbetstagare tvingas att upprätthålla ett sken för att inte bli avslöjad. Man kan till 

exempel tvingas att dölja personliga intressen, för att man som person skall kunna passa in i 
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rollen som arbetstagare på en arbetsplats.
120

 Att ha en roll som arbetstagare på sin arbetsplats, 

kan tänkas vara tillräckligt problematiskt, men det har framkommit i våra intervjuer att 

strategier används på sociala medier för att upprätthålla arbetstagarrollen även där.  

 

6.2 Att hantera offentligheten  
Tidigare forskning har visat att risken med offentligheten inte uppfattas som något negativt, 

då individerna i undersökningen såg möjligheterna i att skapa dolda profiler på Facebook så 

endast kamrater i samma nätverk kan se profilen.
121

 Detta är någonting som även har kommit 

fram i vår undersökning, då man anser sig ha kontroll över exponeringen och därför uppfattas 

den inte heller som något problem. Dock är man medveten om att den egna begränsningen 

inte alltid räcker, eftersom man inte kan styra över vad andra publicerar. Något annat som 

våra respondenter försöker undvika, är risken för misstolkningar i det de publicerar. Strategin 

för att undvika detta är att alltid se över det som publiceras på sociala medier.  

 

Offentligheten ses inte bara som en risk utan även som en möjlighet, då man anser att den kan 

leda till nya kontakter och relationer. Genom sökfunktioner på sociala medier, finns 

möjligheten att hitta människor man annars inte skulle kunna hitta och detta ser de flesta utav 

våra respondenter som någonting positivt. Vi kan även se att vissa av våra respondenter 

förklarar att offentligheten inte varit ett problem för dem, men att det hade kunnat bli mer 

problematiskt om de hade haft en annan arbetsgivare. Det är tydligt att det finns en 

undermedvetenhet kring problemet, och det är också det intressanta i denna diskussion.  

Samtidigt som respondenterna anser att offentligheten inte är något problem, har de ändå 

konstruerat strategier för att undvika den. Även detta kan ses som ett tecken på att de befinner 

sig i den gråzon mellan det privata och offentliga, som vi tidigare nämnt. Vi tror att en del i 

utformningen av strategierna kan bero på en föreställning av att ständigt vara övervakad, som 

man idag är på sociala medier och på Internet i allmänhet. En utav strategierna som används 

av våra respondenter är självcensurering. Med det menas att de försöker undvika att ”blotta 

sig” på sociala medier allt för mycket, och detta för att skydda sig själva. Teorier har visat att 

övervakningen leder till att skillnaden mellan det privata och det offentliga börjar suddas ut, 

då vi övervakas mer och mer på platser i vårt vardagsliv.
122

 Då våra respondenter undviker att 

vara alltför privata på sociala medier, ser vi detta som ett sätt att försöka skilja på det privata 

och offentliga. Vi har sett ytterligare en strategi för att censurera sig själv, vilket är att 

använda sitt ”offentliga jag” i officiella sammanhang, och att sociala medier ses som ett 

sådant sammanhang. Tydligt är här att respondenterna är medvetna om sina olika ”jag”, och 

att Goffmans främre region återigen kan förklara detta.   

 
Vilka man väljer att ha som vänner och inte på sociala medier, är för våra respondenter en 

viktig del i den offentliga diskussionen. De som finns som vänner på sociala medier, har 

tillgång till den egna profilen och detta kan därför skapa möjligheter för övervakning och 

kontrollering i nya former. De flesta av våra respondenter har valt att ha vänrelationer med 

chefer och kollegor på sociala medier, men detta har också inneburit att respondenterna blivit 

mer restriktiva i sitt användande. Som tidigare forskning har visat har arbetsgivare länge velat 

kontrollera sina anställda, och att man idag, i större utsträckning än tidigare, använder sig av 

Internet för att få tillgång till information.
123

 Genom att våra respondenter är vänner med sina 

kollegor och chefer på sociala medier, ger de dem tillgång till denna kontroll. Vi har kommit 
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fram till att våra respondenter använder strategier för att begränsa den personliga 

informationen, bland annat genom att vara restriktiva i det de publicerar och/eller undvika att 

vara privata. Detta kan vi likna med Lyons förklaring av självstyrning, 
124

 då de är medvetna 

om att andra ser vad de gör och därmed också formar sitt beteende utifrån det.  

6.3 Att hantera självpresentationen  
Tidigare forskning har visat på strategier som används i sin självpresentation på sociala 

medier,
125

 vilket vi också nämnt tidigare i vår analys. Även i vår undersökning har det kommit 

fram strategier för hur självpresentationen hanteras, och att dessa har utformats bland annat 

för att få läsare och respons på det som skrivs. Vi har sett att respondenterna framför allt vill 

framhäva de intressanta och de meningsfulla delarna av sig själva, och genom detta skapa 

interaktion med sina läsare. Ett annat sätt att få denna interaktion är att vara kontroversiell och 

frispråkig, på ett sarkastiskt och ironiskt sätt. Dessa två strategier är de mest framkommande i 

vår studie, och kan ses som expressiva handlingar som formas utefter det intryck man vill ge 

sin publik. För att en expressiv handling skall kunna genomföras, krävs förmågan att 

reflektera över sig själv, 
126

 vilket ett par utav våra respondenter inte gör i utformandet av sin 

självpresentation. De förklarar att de aldrig har funderat över hur de formar sin egen 

självpresentation, och att de inte bryr sig om hur omgivningen uppfattar dem. Detta ser vi som 

att de handlar utifrån sin egen intuition, och kan därför snarare ses som en form av subjektiva 

handlingar.
127

  

 

Någonting som är värt att lyfta fram är medvetenheten kring handlingarna, som finns hos de 

flesta av våra respondenter, vilket förvånade oss. Vi tror dock att denna medvetenhet från 

början var undermedveten, och att vi plockade upp den till ytan under intervjuerna. Detta 

grundar vi i att ingen av respondenterna direkt uttalar några problem i samband med sociala 

medier, de beskriver snarare handlingar för att komma runt eventuella problem. En annan 

intressant aspekt i denna diskussion är varför våra respondenter inte vill framhäva hela sin 

person på sociala medier, trots att en stor del av användningen består av att hålla kontakt med 

sina redan befintliga vänner. Det har dock framkommit att vänskaran är betydligt större och 

ytligare på sociala medier, vilket vi tror kan förklara detta beteende.  
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7 Slutdiskussion 

7.1 Slutsatser utifrån problemformulering 
Vi vill kort sammanfatta vad vi har kommit fram till i denna undersökning, för att skapa 

förståelse för vilka faktiska effekter arbetsplatsen kan ha för arbetstagarens användning av 

sociala medier. Strategierna som har visat sig användas beror bland annat på de risker som 

våra respondenter vill undvika, till exempel att bli för privat. Detta är strategier som att vara 

allmängiltig och självcensurerande för att undvika risken att bli för exponerad i offentligheten. 

Vi kan inte se någon direkt skillnad mellan arbetsplatserna när det gäller utformingen av 

strategier.  Den skillnad vi skulle kunna peka på är att strategierna blir fler, ju mer 

respondenterna använder sig av sociala medier. Vi kan även se en koppling mellan strategier 

och ålder; ju äldre respondenterna är desto mindre vikt lägger de vid att utforma strateger. De 

yngre respondenterna var med strategiska i sina val av vänner, medan de äldre inte hade några 

problem att vara vän med varken kollegor och chefer på sociala medier. Generellt uttalar inte 

respondenterna att de har några problem med offentligheten, men trots detta har de utformat 

strategier för att undvika den. Här ser vi en tydlig motsättning i materialet, då respondenterna 

skyddar sig själva med hjälp av strategier. Det faktum att man har olika roller; en som 

arbetstagare och en som privatperson, har inneburit att våra respondenter är eftertänksamma i 

sin publicitet för att undvika en eventuell rollkonflikt. Sociala medier har gjort det svårare att 

hantera detta, och vi tror att det beror på att man befinner sig i gråzonen, mellan det privata 

och det offentliga. Denna gråzon är svårdefinierad, och vi tror att detta beror på att sociala 

medier är ett så pass nytt fenomen. Tidigare har man inte behövt fundera på att skilja det 

privata från det offentliga, men vår studie visar att det i och med sociala medier har blivit mer 

problematiskt. I vår studie har det framkommit ännu en motsättning, som handlar om hur man 

väljer att framställa sig i sin egen självpresentation. Samtidigt som man vill vara allmängiltig 

och generell i sin presentation, vill man också vara speciell och sticka ut. Vi vill också nämna 

hur det inte läggs någon större vikt vid att separera arbetsliv från privatliv, men att man 

indirekt gör detta genom att undvika att vara för privat på sociala medier.  

 

Utifrån de ovannämnda riskerna och strategierna kan vi utläsa vissa effekter som arbetsplatsen 

har för arbetstagarens självpresentation på sociala medier. Våra respondenter får svårare att 

vara privata, de är mer eftertänksamma både i sin publicitet och i valet av vänner på sociala 

medier samt att de blir mer restriktiva i sin användning på grund av en upplevd yttre kontroll. 

Trots dessa effekter ses sociala medier som ett positivt interaktionsverktyg. Det ses som en 

möjlighet för att upprätthålla olika relationer, och på grund av respondenternas utformade 

strategier leder inte exponeringen till några uttalade problem.  

 

7.2 Övriga reflektioner 
Nu när vi har kommit fram till en slutsats, är vi inte särskilt förvånade över de risker som 

respondenterna nämner och funderar över. Med tanke på vår egen förförståelse känner vi igen 

mycket av det som sagts och vi tror att det har underlättat vårt arbete. Vi blev dock en aning 

förvånade över respondenternas syn på sin självpresentation, och hur eftertänksamma de är 

innan de publicerar någonting på sociala medier. Synen på att vara offentlig var också 

någonting som vi reagerade över, då vi trodde att respondenterna skulle vara mer rädda för 

den än vad de faktiskt är. Vi har sett att offentligheten på sociala medier inte kan jämföras 

med andra medier, då det krävs aktivitet hos användaren på sociala medier för att få tillgång 

till information. På grund av detta tror vi att offentligheten på sociala medier inte upplevs som 

någonting farligt. Trots att de inte är rädda för exponeringen, har respondenterna utformat 
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strategier för att undvika att vara allt för privata. Detta är någonting vi har reflekterat över, 

och om det egentligen vore farligt att visa sin privata sida på sociala medier. Arbetstagare har 

alltid haft även en privat sida, men problemet ligger antagligen i att den har varit lättare att 

dölja tidigare, innan sociala medier blev vanligt, och innan privata och arbetsrelaterade 

kontakter började blandas på det sättet som det görs med hjälp av sociala medier. Resultatet vi 

har kommit fram till ser vi som intressant och som någonting viktigt att reflektera över både 

som arbetstagare och arbetsgivare. Tack vare vårt metodval har vi kunnat ta reda på våra 

respondenters specifika erfarenheter kring sociala medier. Genom att vi använt oss utav den 

semistrukturerade intervjumetoden har vi haft möjlighet att ställa följdfrågor. Dessa 

följdfrågor har gjort att vi kunnat gå djupare i repondenternas tankar och reflektioner för ett 

bredare material. Dock blev en del intervjuer lite väl korta då vi fick korta svar som var svåra 

att ställa följdfrågor på. Därför genomförde vi någon extra intervju för att få den bredd på vårt 

material som vi önskade. Ett problem som vi stött på är att det var svårare än vad vi trodde att 

få tag på respondenter, antingen fick vi inget svar alls eller så tog det väldigt lång tid. Detta 

gjorde att vi halkade efter i vår planering.Det är även viktigt för oss att fundera över vårt 

urvals betydelse för resultatet, då vi tror att våra respondenters arbete och datorvana har 

påverkat det resultat vi uppnått. Vi tror inte att samma medvetenhet och strategier som vi sett i 

denna forskning, hade kommit fram om vi undersökt en annan urvalsgrupp. Däremot tror vi 

att denna grupp kan säga någonting om framtiden och om hur problematiken kring sociala 

medier skulle kunna utvecklas. Därför anser vi att denna undersökning är ytterst relevant för 

både arbetstagare och arbetsgivare att ta del av, och även för oss i vår kommande yrkesroll. 

Då vi kommer att arbeta med personal av något slag, kan det vara viktigt för oss att ha 

kännedom om problematiken kring sociala medier.  

 

En del som vi anser att vår undersökning inte har fångat är just varför arbetstagare väljer att 

dölja sin privata sida. Vad är de rädda för?  Vi ser detta som ett förslag för framtida forskning. 

Det vore intressant att se problematiken utifrån arbetsgivares synvinklar, om arbetstagare 

verkligen behöver undvika att visa den privata sidan av sig själv, och om det skulle kunna 

uppstå konsekvenser om den privata sidan blottas inför arbetsgivare. Ett annat intressant ämne 

för vidare forskning är att fördjupa sig i den gråzon som vi har talat om, och att få en bättre 

definition att utgå från för framtida forskning kring området sociala medier.  
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Bilaga 1 

Missivbrev  
 

Hej ! 

Vi är två studenter som studerar på Högskolan i Borås, och arbetar nu med vår kandidatuppsats 

(C-uppsats) i Sociologi . Vi undersöker hur användningen ser ut av digitala, offentliga miljöer 

så som Facebook och LinkedIn, samt hur man, som arbetstagare inom ett IT-företag, väljer att 

presentera sig på dessa.  

Vi anser att era medarbetare vore intressanta att undersöka, då mycket tidigare forskning på 

ämnet har varit på just kring anställda på internationella IT-företag. Eftersom Ni är ett IT-

företag, känner vi att Ni vore väldigt aktuella för denna undersökning. 

Vi söker nu efter några intervjupersoner (cirka 2-3 pers) inom Er organisation. Vi är framför allt 

intresserade av personer mellan 20 och 40 år, som är aktiva på sociala medier mer eller mindre 

varje dag. Varje intervju tar cirka en timme att utföra, och vi är väldigt flexibla angående tid och 

plats för intervjuerna, dock behöver vi ha gjort alla intervjuer senast den 4 December.  Vi 

kommer att låta respondenterna vara anonyma och även Ni om Ni så skulle vilja. Vi är alltså 

inte ute efter att undersöka Er organisation i sig, utan endast några utav Era anställda.   

Vi vore väldigt tacksamma om Ni skulle vilja hjälpa oss att hitta lämpliga personer till vår 

undersökning inom Er organisation. 

Vi önskar gärna svar på detta mail snarast möjligt, eller att Ni kontaktar oss via telefon.  

Med vänliga hälsningar 

Elin Faltin och Alexandra Nygren  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
Vi studerar till organisations- och personalutvecklare, och skriver vår examensuppsats i 

Sociologi. Vi undersöker hur användningen ser ut av digitala, offentliga miljöer så som 

Facebook och LinkedIn, samt hur man, som arbetstagare, väljer att presentera sig på dessa. 

Uppgifterna kommer att behandlas helt anonymt. De kommer att användas endast i vår 

kandidatuppsats, som sedan kommer att publiceras offentligt. Namnet på respondenten 

kommer inte att visas i uppsatsen. Vi kommer inte heller att redovisa specifika uppgifter om 

varje person, så man utifrån dessa kan avgöra vem du är. Syftet är att få material till vår 

uppsats, för att i sin tur kunna analysera detta. Ni har rätt att dra er ur intervjuprocessen när 

som helst, då deltagandet är helt frivilligt. Med Sociala medier i intervjufrågorna menar vi de 

sidorna du använder dig utav.  

Bakgrund: Introduktion: 

1. (Kön)  

2. Ålder 

3. Yrke 

4. Utbildning  

5. Civilstatus 

6. Barn 

7. Boendeform 

 

Bakgrund: Användningen 

8. Vilka sociala medier använder du dig utav?  

9. Varför använder du sociala medier?  

10. Hur ofta besöker du sociala medier? Hur många timmar/ dag...  

11. På vilket sätt föredrar du att kommunicera på medier? (status kommentarer, direkta 

meddelanden, kommentarer på bilder).  

 

Självpresentation /Front stage 

12. Finns det saker du väljer aktivt att inte publicera på din profil? 

13. Vilka tror du har intresse av att besöka din profilsida? 

14. Hur vill du att besökare skall uppfatta dig/din profil? 

 

Relationer till sociala medier 

15. Hur ser man på användningen av sociala medier på din arbetsplats?  

16. Hur ser användandet av sociala medier ut bland dina kollegor och chefer? 

17. Är du ”vän” med dina kollegor och chefer på sociala medier? 

18. Hur tror du dina kollegor ser på användandet av sociala medier?  

19. Hur tror du din chef/dina chefer ser på användandet av sociala medier? 

20. Finns det någon uttalad eller outtalad policy på din arbetsplats när det gäller sociala 

medier? Hur ser den ut i så fall? 

 

Självpresentation / Front stage forts. 

21. Anser du att din ”arbetsplats” påverkar hur du framställer dig på sociala medier? Hur i 

så fall? (organisationen inkl. kollegor, chefer, kunder).  



36 
 

22. Anser du att din yrkesroll påverkar hur du framställer dig på sociala medier? Hur i så 

fall? 

 

Integritet  / Back stage 

23. Hur viktigt är det för dig att vara privat på sociala medier?  

24. Om du väljer att vara privat, hur gör du det då? 

25. Finns det någon / några du absolut inte vill ska se din profil? 

26. Vilka väljer du att ha relationer med på sociala medier?  

27. Hur viktigt är det för dig att separera arbetsliv och privatliv? 

 

Problem och möjligheter 

28. Kan du se några konsekvenser som kan uppstå i och med användandet av sociala 

medier?  

29. Har du stött på några problem i det du har publicerat på din profilsida? Vad är det för 

problem i så fall? 

30. Har du någon gång agerat på ett sätt som du sedan ångrat? I så fall hur?  

31. Hur ser du på att vara offentlig, som du faktiskt är på sociala medier?  

32. Vilken vits ser du med att använda sociala medier? (Vad tycker du att du kan få ut av 

att du använder detta?) 

33. Har du haft någon nytta av att du är medlem på sociala medier? Vilken nytta i så fall?  

 

 

 

 

 

 


