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1 Inledning och problemformulering 
Manuel Castells skriver i sin bok Communication Power att Internet har kommit att 
utgöra “the communication fabric of our lives”1. Han menar att det gäller för de flesta 
sfärer: arbete, personliga kontakter, nätverkande, underhållning, politik och religion. Jag 
tror att han har en viktig poäng och att det är ett rimligt sätt att se på Internets ställning i 
samhället. 
 
Jag är intresserad av hur vi förhåller oss till vad vi publicerar och vilka som har tillgång 
till det vi lägger upp på sociala medier, man skulle kunna säga att uppsatsen är ett försök 
att konkretisera det faktum att Internet utgör en grundläggande kommunikationsstruktur. 
I relation till detta har jag fastnat för en passage från första bandet av Castells trilogi om 
nätverkssamhället: 
 

Låt oss säga, som en hypotes att ha i bakhuvudet, att konvergensen av olika 
erfarenheter till samma medium något suddar ut den institutionella separationen 
av verksamhetsområden och blandar samman uppförandekoder.2 

 
Applicerat på sociala nätverksplatser tror jag att Castells hypotes någonstans har 
realiserats. 2011 hade 54 procent av befolkningen använt den typen av sidor, och den 
siffran stiger betydligt om vi fokuserar på den yngre delen: 94 procent i kategorin 16-24 
år och 81 procent i åldersgruppen 25-34 år.3 Det är alltså betydande delar av 
befolkningen som använder den här typen av sidor och det säger sig självt att det sker 
någon form av blandning av verksamhetsområden och uppförandekoder. Hur kan vi 
förstå denna typ av förändring? Facebooks grundare Mark Zuckerberg har i en intervju 
2010 sagt: 
 

People have really gotten comfortable not only sharing more information and 
different kinds, but more openly and with more people. That social norm is just 
something that has evolved over time.4 

 
Att det skapas sociala normer där öppenhet med information är en viktig aspekt. Men, 
det finns i relation till denna positiva bild utrymme för en kritisk diskussion gällande 
gränserna mellan det offentliga och det privata, mellan integritet och övervakning. 
Sociala medier rör sig i ett spänningsfält mellan dessa områden och det vore, ur ett 
analytiskt perspektiv, ett misstag att vara odelat positiv. Det är heller inte givet att det är 
självklart för användarna att kunna navigera bekymmerslöst på Internet. Att kunna dela 
och sprida olika sorters information på ett öppet och bekvämt sätt och samtidigt försöka 
kontrollera tillgången och spridningen av sina uppgifter är inte alltid enkelt och 
smärtfritt. 
 

                                                 
1Castells, Manuel 2009. Communication Power, s. 64 
2Castells, Manuel 1998. Nätverksamhällets framväxt, s. 366 
3SCB 2012. Privatpersoners användning av datorer och internet 2011, s. 131 
4Kirkpatrick, David 2010. The Facebook effect: The inside story of the company that is connecting the 

world citerad i boyd och Hargittai 2010. ”Facebook privacy settings: Who cares?”, First Monday 15(8) 
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Syftet med den här uppsatsen är att studera vad som händer med användarnas förståelse 
av och förhållningssätt till sociala nätverksplatser med utgångspunkt i ett integritets- 
och övervakningsperspektiv. 

1.2 Frågeställningar 
För att kunna studera användarnas förståelse och förhållningssätt till att använda sociala 
nätverksplatser har jag valt att specificera uppsatsens syfte till följande breda 
frågeställningar: 
 
• Hur förhåller sig användare av Facebook till vad de publicerar på plattformen 
och vilka som har tillgång till det? 
• Hur kan användarnas förhållningssätt förstås med utgångspunkt i deltagande 
övervakning? 
 
På en rent praktisk nivå har jag genomfört en mindre mängd intervjuer med ett antal 
Facebookanvändare. Vad som där har framkommit tolkas genom ett teoretiskt raster 
med utgångspunkt i att användande av sociala medier är en form av deltagande 
övervakning. 
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2 Definitioner, översikt och historik 
Facebook, som är den webbplats som uppsatsen behandlar mer specifikt, rör sig 
begreppsmässigt inom paraplytermen sociala medier. boyd menar att sociala medier 
refererar till de verktyg, tjänster och applikationer som tillåter människor att interagera 
genom nätverksteknik.5 Definitionen blir tämligen bred och innebär att ”[t]he history of 
the Internet is entwined with social media.”6 Sociala medier är åtminstone lika gamla 
som, om inte äldre än, Internet. 
 
Sociala medier har, lite slarvigt kanhända, använts för att tala om de senaste årens 
framväxt av interaktiva tjänster på Internet, vilka karaktäriseras av att deltagande är 
centralt. För att vara mer distinkt i terminologin tror jag att det är värt att använda mer 
avgränsade begrepp när man talar om mer konkreta typer av sidor. Sociala 
nätverksplatser skulle kunna sägas vara den senaste utvecklingen av sociala medier.  I 
den engelskspråkiga akademiska världen har begreppet ”social network sites” kommit 
att användas för att definiera sidor som Facebook. boyd och Ellison presenterar i sin 
artikel “Social network sites: Definition, history, and scholarship”7 en rudimentär 
definition som ofta citeras: 
 

We define social network sites as web-based services that allow individuals to (1) 
construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate 
a list of other users with whom they share a connection, and (3) view and 
traverse their list of connections and those made by others within the system. 
The nature and nomenclature of these connections may vary from site to site.8 

 
I Sverige har begrepp som community9 eller nätgemenskap10 använts för att tala om den 
här typen av sidor, men jag tycker att det är en för bred definition eftersom den 
inkluderar även andra former av sociala medier, alltså sidor vars huvudsakliga syfte inte 
är att nätverka och kommunicera med andra människor. I uppsatsen används begreppet 
sociala nätverksplatser vilket får ses som en översättning av ”social network sites”. 
 
I sammanhanget kan det vara värt att lyfta fram Beers artikel ”Social network(ing) 
sites … revisiting the story so far: A response to danah boyd & Nicole Ellison”11 som 
argumenterar för att också boyd och Ellisons definition pekar för brett, och mycket 
riktigt ryms även sidor som till exempel YouTube och Twitter i deras definition. Istället 
för nätverkande och deltagande använder många istället YouTube främst som en sida för 
att titta på videoklipp, och med tanke på Twitters begränsning till 140 tecken är det 
                                                 
5boyd, danah 2008. Taken out of context, s. 92 
6boyd 2008, s. 93 
7boyd och Ellison 2007. ”Social network sites: Definition, history and scholarship”, Journal of Computer-

Mediated Communication 13(1) 
8boyd och Ellison 2007, s. 211 
9Svenska datatermgruppen lyfter fram att community kan användas på ett flertal olika sätt, men att 

i ”Internetsammanhang kan svenska motsvarigheter vara t.ex. intressegrupp, webbforum eller 
nätförening.” Frågor och svar, Fråga 101 

10Dunkels, Elza 2010. ”Nätgemenskap regerar” Computer Sweden    
11Beer, David 2008. ”Social network(ing) sites... revisiting the story so far: A response to danah boyd & 

Nicole Ellison”, Journal of Computer-Mediated Communication 13(2) 
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tveksamt om den är riktigt jämförbar med andra sociala nätverksplatser. Beer förordar 
istället ”social networking sites” för att beskriva sociala nätverksplatser och tycker att 
man bör använda webb 2.0 som en paraplyterm och andra mer väldefinierade termer för 
att separera olika typer av ”user-generated web applications” : 
 

In short, my suggestion is that in place of a very general vision of these sites as 
social network sites, why not use a term like Web 2.0 to describe the general 
shift and then fit categories, such as wiki's, folksonomies, mashups and social 
networking sites within it.12 

 
boyd försvarar i sin avhandling valet av begrepp med att det lägger tyngdpunkten på att 
de låter människor artikulera, eller replikera redan existerande social nätverk istället för 
att träffa nya människor.13 Att sociala nätverksplatser är mer orienterade kring befintliga 
sociala relationer är också en viktig skillnad gentemot tidigare former av 
nätgemenskaper. Annika Bergström skriver att ”användningen av sociala medier tycks 
handla mycket om socialt engagemang utifrån det egna, det personliga och med 
personer som man sannolikt redan känner”14. Traditionella nätgemenskaper har 
historiskt sett varit orienterade kring intressegemenskaper snarare än det personliga 
nätverket där varje individ är ”at the center of their own community”.15 
 
boyd använder istället begreppet sociala medier som samlingsnamn för olika former av 
web 2.0 sidor.16 Begreppsanvändningen på området är således inte helt självklar. För 
uppsatsens räkning utgår jag huvudsakligen från Facebook och kommer, som tidigare 
nämnts, att kalla den för en social nätverksplats. Själva terminologin är inte bärande 
med tanke på uppsatsens syfte och istället för möjliga smalare och mer exakta 
bestämningar utgår jag från boyd och Ellisons definition, vilken är väl lämpad för mina 
ändamål. 
 
Som lyftes fram i inledningen är användandet av sociala nätverksplatser snarare regel än 
undantag i vissa ålderskategorier. Raynes-Goldie skriver i det sammanhanget att det 
finns vissa sociala fördelar med att ha en användare på Facebook, mer och mer 
kommunikation sker där: 
 

As Facebook replaces the phone or e-mail as the default mode of interaction, 
having a Facebook account makes it all the more essential for getting and 
staying in touch with one’s friends, acquaintances and co-workers.17 

 
Eftersom dessa sociala fördelar går förlorade om man inte har ett Facebookkonto går 
man inte bara miste om fördelarna, utan står också utan delar av den kommunikation 
som förut skedde via andra medier. Kostnader att stå utanför ökar ju vanligare 

                                                 
12Beer 2008, s. 519 
13boyd 2008, s. 94f 
14Bergström, Annika 2010. ”Personligt och privat i sociala medier” i Holmberg, Sören och Weibull, 

Lennart (red) 2010. Nordiskt ljus, s. 439 
15boyd och Ellison 2007, s 219 
16boyd 2008, s. 92  
17Raynes-Goldie, Kate 2010. ”Aliases, creeping and wall cleaning: Understanding privacy in the age of 

Facebook”, First Monday 15(1) 
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användandet av sociala nätverksplatser blir, ”those who are not on it are left out.”18 

2.1 Sociala nätverksplatser, bakgrund och kort historik 
Med utgångspunkt i boyd och Ellisons definition, som ställer krav på möjligheten att 
skapa en profil, en förteckning över vänner och att titta på andras vänlistor, menar de att 
den första sociala nätverksplatsen startades 1997 i form av SixDegrees.com, som dock 
misslyckades med att hitta en framgångsrik affärsmodell.19 Som svenskt exempel kan 
nämnas Lunarstorm som omskapade sig själv som social nätverksplats 2000. Det var en 
gång den dominerande sociala nätverksplatsen bland svenska ungdomar men tappade 
lejonparten av sina användare under perioden 2005–2008,20 troligen som en följd av att 
användarna migrerade till andra, nyare sidor. boyd och Ellison menar att de tre centrala 
sidorna, som formade hur sociala nätverksplatser fungerar, var Friendster, MySpace och 
Facebook. 
 
Friendster startade 2002 som en datingsida baserad på tanken att vänner till vänner 
skulle fungera som bättre potentiella partners än fullständiga främlingar. I samband med 
att Friendsters popularitet ökade gjorde plattformens tekniska begränsningar och dess 
sociala struktur att användbarheten gick förlorad. Servrarna och databaserna var inte 
tillräckliga för att hantera den ökade mängden besök vilket ledde till att dess kapacitet 
överskreds och att den periodvis inte var tillgänglig. Den hade från början ökat genom 
organisk tillväxt och även den sociala strukturen eller, kanske snarare, den kulturella 
balans som fanns stördes genom tillströmningen av nya besökare som inte anpassade sig 
till Friendsters normer.21 
 
När så MySpace lanserades 2003 attraherades delar av de människor som kände sig 
alienerade från Friendster. Dels som en följd av de tekniska begränsningarna och de 
kulturella förändringarna, men även beroende på rykten om att Friendster skulle börja ta 
ut avgifter för användandet. Dessutom påminde MySpace om Friendster men hade mer 
funktionalitet. En viktig, om än inte avgörande faktor, var även att MySpace tillät 
musikgrupper att ha egna profiler, något som inte tilläts på Friendster.22 
 
Facebook startades 2004 och var till skillnad från övriga plattformar en nischcommunity 
som begränsade tillgången till studenter från Harvard. Den öppnades dock successivt 
upp för allmänheten genom att först bredda sig till andra användare från den 
nordamerikanska högskole- och universitetsvärlden och tillät slutligen 2006 alla med e-
postadress att bli medlemmar.23 
 
Centralt för Facebook, men också relevant för uppsatsens räkning, är att dess historia 
har varit fylld med diskussioner om övervakning och integritet. 2006 introducerades de 
två funktionerna News Feed och Mini Feed. Det första som man möts av när man 
besöker Facebook är News Feed, vilket är en samling med ens vänners aktiviteter och 

                                                 
18Raynes-Goldie 2010 
19boyd och Ellison 2007, s. 214 
20Nilsson, Fanny 2010. ”Vad hände med Lunarstorm” Smålandsposten 
21boyd och Ellison 2007, s. 215 
22boyd och Ellison 2007, s. 217 
23boyd och Ellison 2007, s. 218 
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statusuppdateringar. Mini Feed finns på varje användares profil med aggregeringar av 
aktiviteter och uppdateringar men fokuserat på den enskilde användaren. Den 
information som publicerades på detta vis var inte dold tidigare, men blev betydligt mer 
lättillgänglig genom att presenteras på detta sätt. Sanchez beskriver det som att: 
 

Through the Feeds, the developers had turned the cyber-panoptic gaze back on 
all users; rendering their actions and reactions visible for all to see.24 

 
Ändringen möttes av en proteststorm bland användarna, som även gav eko i mer 
traditionell media, och som en följd av detta blev det senare också möjligt för 
användarna att med hjälp av inställningar kontrollera vilken typ av information som 
delades via News Feed och Mini Feed.25 
 
2007 lanserade Facebook reklamplattformen Beacon som delade användarnas aktiviteter 
på externa sidor via News Feed. Det var en begränsad mängd användare som stötte på 
detta eftersom antalet anslutna externa sidor var tämligen begränsat, men många av de 
användare som såg sina inköp på Internet publiceras på Facebook blev förskräckta. 
Beacon avvecklades 2009.26 
 
boyd och Hargittai skriver att Facebook har infört förändringar i valmöjligheterna för 
hur användarna vill dela information men att de förvalda inställningarna alltid har varit 
att ha profilen så öppen som möjligt. De exemplifierar med hur Facebook införde 
möjligheterna för användarprofilerna att bli tillgängliga via sökmotorer: 
 

when Facebook chose to make the content available to search engines, it simply 
introduced a new setting: ”public search” and enabled sharing to search engines 
by default.27 

 
Samma sak gällde när Facebook 2009 efter en rad ändringar av plattformen uppmanade 
användarna att tänka över sina privacyinställningar för olika typer av innehåll. Detta 
presenterades i form av en sida som användarna var tvungna att klicka sig förbi innan de 
kunde gå vidare till själva innehållet. De förvalda inställningarna var också här att 
profilen skulle vara så öppen som möjligt, alltså att dela sin information till alla men att 
man kunde välja att använda sina gamla inställningar. boyd och Hargittai förhåller sig 
kritiskt till detta och anger att det finns en överhängande risk att många enbart klickade 
sig igenom sidan och gjorde större delar av sin profil tillgänglig än innan ändringen: 
 

Faced with this obligatory prompt, many users may well have just clicked 
through, accepting the defaults that Facebook had chosen. In doing so, these 
users made their content more accessible than was previously the case.28 

 
                                                 
24Sanchez, Andrés 2009. ”The Facebook feeding frenzy”, Surveillance & Society 6(3), s. 282 
25Sanchez 2009, s. 286f 
26boyd, danah och Hargittai, Ezter 2010. ”Facebook privacy settings: Who cares?”, First Monday 15(8) 
27boyd och Hargittai 2010 
28boyd och Hargittai 2010 
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3 Tidigare forskning och teoretiskt perspektiv 
I det följande kommer forskning som har varit relevant för min uppsats presenteras. Jag 
har valt att fokusera på områden som rör förståelsen av offline och online, integritet 
samt övervakning. Under arbetets gång har det blivit tydligt att dessa områden hör 
samman och är relevanta för att förstå hur användarna av Facebook förhåller sig till vad 
de publicerar och vem som har tillgång till det med utgångspunkt i övervakning och 
integritet. 

3.1 Offline/Online och det vardagliga 
Det är ibland lätt att tänka sig Internet och livet utanför som två separata enheter. Detta 
märks till exempel av akronymerna IRL, in real life och den snarlika AFK, away from 
keyboard. Skillnaden mellan de två är att den första signalerar att det som sker på 
Internet är frånkopplat det verkliga livet medan den andra kan förstås som en reaktion 
på den tidigare – att det snarare är verksamhet på Internet som är det primära. 
 
Att separera på online och offline kan leda i fel riktning. Beer exemplifierar med att det 
inte nödvändigtvis är detsamma att vara vänner på Facebook som att ha en 
vänskapsrelation i en vardaglig mening. Men, som Beer skriver, poängen är att ”in the 
context of SNS [social networking sites] moving into the cultural mainstream, the 
'everyday sense' of friend can often be the SNS Friend.”29 Vi kan inte tänka oss vänskap 
på sociala medier som någonting frånkopplat våra uppfattningar om vänskap. Baym 
skriver: 
 

Online and offline are not different entities to be contrasted. What happens via 
new technology is completely interwoven with what happens face-to-face and 
via other media – the telephone, the television, films, music, radio, print. Even 
behaviors that only appear online are put there by embodied people acting in 
geographic locations embedded in face-to-face social relationships and 
multimedia environments that shape the meaning and consequences of those 
online practices.30 

 
Dunkels lyfter i sin avhandling Bridging the distance – Children's strategies on the 
internet fram att mycket av Internetforskningen under 1980- och 1990-talen fokuserade 
på skillnaderna mellan beteende online och offline men att detta närmast exotiserande 
sätt att förstå Internet inte är lika tongivande längre och att ”in some cases it is not even 
meaningful to divide into offline and online.”31 Internet följer samma mönster som 
annan teknik, det tar helt enkelt ett tag innan det får fäste och blir en del av vardagen. 
För de generationer som har vuxit upp med tekniken är den däremot redan en integrerad 
del av deras liv, ”den har blivit vardagsteknik.”32 Ett annat exempel är Pia Södergårds 

                                                 
29Beer 2008, s. 520 
30Baym, Nancy K. 2009. ”A call for grounding in the face of blurred boundaries”, Journal of Computer-

Mediated Communication 14(3), s. 721 
31Dunkels, Elza 2007. Bridging the distance, s. 19 
32Dunkels, Elza 2005. ”Nätkulturer – vad gör barn och unga på Internet?”, Tidskrift för lärarutbildning 

och forskning 12(1-2), s. 46 
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avhandling Virtuell gemenskap där hon har studerat ungdomars användning av 
Lunarstorm. Hennes informanter lyfter fram att Internet är någonting vardagligt, en del 
av livet och inte frikopplat från det.33 
 
Det finns en viktig poäng i att inte försöka separera för mycket på delar av livet som är 
utanför och innanför sociala nätverksplatser utan att snarare fokusera på livet som en 
helhet: 
 

There is a chance that [we] might come to overlook some of the crucial aspects 
of SNS concerning its already established and realised potential to be a mundane 
part of our lives and our everyday communication.34 

3.2 Integritet och offentlighet 
Beer och Burrows skriver att vi med en ökad användning av sociala medier får en 
situation där privat information som tankar, åsikter, utbildnings- och 
anställningsförhållanden, personliga fotografier och så vidare blir öppen och åtkomlig 
för alla med internettillgång. Detta förstås som “an interesting shift in the values of 
privacy that people attach to such information”35 och leder till att vi måste ställa oss 
frågor om vem som har tillgång till informationen och vad den används till. 
 
Mycket av den tidiga forskningen om sociala medier, rör just den personliga integriteten 
och eventuella faror kring denna. Till exempel Gross och Acquisti som i sitt 
paper ”Information revelation and privacy in online social networks ” lyfter fram att 
mycket personlig information är fritt tillgänglig och att facebookanvändare därför 
utsätter sig för både fysiska och digitala risker.36 Samma författare argumenterar i en 
senare artikel, ”Imagined Communities”, att det finns en diskrepans mellan användarnas 
vilja att skydda sin integritet och deras faktiska beteende såtillvida att de säger sig vilja 
skydda sin personliga information, men att de ändå gör den tillgänglig via sociala 
nätverksplatser.37 
 
Barnes har undersökt ungdomar och kallar denna skillnad i attityder och beteende för 
en ”privacy paradox”38. Hon menar att de ungdomar hon undersökte inte förstod den 
offentliga karaktären av internet. Gemensamt för Gross och Acquisti samt Barnes är att 
de varnar för riskerna med sociala nätverksplatser och föreslår både tekniska och 
upplysningsmässiga lösningar för dessa risker. Beer och Burrows menar å sin sida att 
upplysning och information om eventuella privacyrisker inte kommer att ändra 

                                                 
33Södergård, Pia 2007. Virtuell gemenskap: Ett informationsvetenskapligt perspektiv på ungdomars 

cyberkultur, s. 95 
34Beer 2008, s. 522 
35Beer, David och Burrows, Roger 2008. ”Sociology and, of and in Web 2.0: Some initial considerations”, 

Sociological Research Online 12(5) stycke 3.4 
36Gross, Ralph och Acquisti, Alessandro 2005. ”Information revelation and privacy in online social 

networks (the Facebook case)”, Proceedings of the 2005 ACM workshop on privacy in the electronic 
society 

37Acquisti, Alessandro och Gross, Ralph 2006. ”Imagined communities: Awareness, information sharing, 
and privacy on the Facebook” i Danezis, George och Golle, Philippe (red) Proceedings of 6th 
Workshop on Privacy Enhancing Technologies 

38Barnes, Susan B. 2006. ”A privacy paradox: Social networking in the United States”, First Monday 11(9) 
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användarnas beteende. De ser snarare hur förståelsen av och värderingarna kring 
privacy håller på att ändras: 

we see little attempt here to conceal information. Rather the emphasis appears to 
be about revealing as much information as possible in line with the projected 
image that the user wishes to cultivate.39 

 
Även om Beer och Burrows har rätt, och det har skett en kulturell förändring vad gäller 
delande och spridande av personlig information så innebär inte det att frågor om 
integritet är ointressanta för användarna. Raynes-Goldies40 visar att de faktiskt är 
intresserade av sin integritet och hur de uppfattas. De är dock inte alltför bekymrade 
över vad företaget Facebook gör med den information de delar med sig av, utan snarare 
av sin sociala intergritet, alltså av att kontrollera vilka människor som har tillgång till 
vilken information om dem. För användarna sker det en kontextuell kollaps. Eftersom 
vänlistan som standard har saknat hierarkier och kategoriseringar så har alla vänner 
kunnat se samma sak: 
 

This can cause problems when trying to decide what to share about yourself, or 
trying to manage how people from different life contexts might perceive. What 
is appropriate for a users’ friends to see may not be appropriate for their 
employer.41 

 
Det kan vara värt att titta närmare på de förutsättningar som gäller för kommunikation 
på sociala nätverksplatser. boyd menar att de är att förstå som en form av förmedlad 
offentlighet och att det finns fyra saker som skiljer den offentlighet som finns på sociala 
nätverksplatser från andra sociala gemenskaper. Det som skrivs och läggs upp på 
internet är (1) bestående, det lagras, (2) är möjligt att kopiera, (3) skalbarheten, den 
potentiella tillgängligheten är stor och (4) informationen är sökbar.42 Detta får 
konsekvenser för dynamiken på sociala nätverksplatser, som präglas av följande: 
 

• Invisible audiences: not all audiences are visible when a person is contributing 
online, nor are they necessarily co-present. 

• Collapsed contexts: the lack of spatial, social, and temporal boundaries makes it 
difficult to maintain distinct social contexts. 

• The blurring of public and private: without control over context, public and 
private become meaningless binaries, are scaled in new ways, and are difficult to 
maintain as distinct.43 

 
I icke-medierade sociala situationer är det möjligt att veta vilka som är närvarande och 
hur de reagerar på ens handlande. Detta är inte fallet för sociala nätverksplatser eftersom 
de till sin natur fungerar som en förmedlande instans mellan användarna, det går inte att 
få en direkt återkoppling på det man gör och det är därför heller inte möjligt att veta hur 
man uppfattas av de som tar del av det man gör.  Eftersom den potentiella publiken är 
mycket större än den omedelbara och eftersom normen är att sociala sammanhang inte 
                                                 
39Beer och Burrows 2007, stycke 3.5 
40Raynes-Goldie 2010 
41Raynes-Goldie 2010 
42boyd 2008, s. 27. boyd talar om “persistence”, “replicability”, “scalability” och “searchability”. 
43boyd 2008, s. 34 
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separeras på sociala nätverksplatser blandas också olika kategorier av människor. Att 
gränserna mellan offentligt och privat blir något otydligare är att förstå som en följd av 
att kommunikationen är medierad: Eftersom det är svårt att avgöra vilken publik man 
har och eftersom publiken består av en mängd olika kontexter är det också svårt att 
avgöra vad som är privat respektive offentligt.44 
 
Tufekci undersöker i en studie45 hur studenter hanterar just gränserna mellan offentligt 
och privat. Hon finner att de inte är överdrivet oroade men att de hanterar sin publik 
genom att reglera vilka som har tillgång till deras profil eller döljer sin identitet för 
oönskade betraktare genom att använda ett smeknamn eller alias. Även Raynes-Goldie 
upptäcker liknande strategier, som att rensa tidigare inlägg på sin facebookvägg och 
avtagga sig från foton.46 En intressant skillnad hos Facebook gentemot tidigare digitala 
arenor är dock att normen påbjuder att man uppträder under eget namn: 
  

Instead of being able to experiment with multiple identities, young people often 
find themselves having to present a constrained, unitary identity to multiple 
audiences, audiences that might have been separate in the past.47 

3.3 Deltagande övervakning 
Om fokus hamnar på övervakningsfrågor är det ofta en ganska negativ bild som lyfts 
fram. Albrechtslund menar i ”Online social networking as participatory surveillance”48 
att övervakning är associerat med ”snooping, spying and privacy invasion, and it is a 
prevalent view that everything related to it should be avoided if possible.”49 David Lyon 
definierar övervakning som ”the focused, systematic and routine attention to personal 
details for purposes of influence, protection or direction.”50 En typisk 
övervakningssituation skulle kunna vara när staten eller ett företag övervakar en 
population för att kunna påverka den på ett eller annat sätt. Övervakning i det 
perspektivet innebär också en maktasymmetri där övervakarna har betydligt mer makt 
än de övervakade. Det är givetvis inte helt självklart att använda ett sådant perspektiv på 
användarnas relation till varandra på sociala medier, då den asymmetriska 
maktrelationen inte riktigt motsvarar hur den faktiska interaktionen på sådana här sidor 
går till. 
 
För att diskutera övervakning på sociala medier är Mark Andrejevics artikel ”The work 
of watching one another”51 från 2005 en fruktbar utgångspunkt. Andrejevic lanserar i sin 
artikel begreppen ”lateral surveillance”, eller ”peer-to-peer monitoring”, och definierar 

                                                 
44boyd 2008, s. 35-37 
45Tufekci, Zeynep 2008. ”Can you see me now? Audience and disclosure regulation in online social 

network sites”, Bulletin of Science, Technology & Society 28(1), s. 35 
46Raynes-Goldie 2010 
47Tufekci, Zeynep 2008 
48Albrectslund, Anders 2008.”Online social networking as participatory surveillance”, First Monday 3(13) 
49Albrechtslund 2008 
50Lyon, David 2012. Surveillance studies: An overview, 2007. Cambridge: Polity citerad i Marwick, Alice 

E. 2012. ”The public domain: Social surveillance in everyday life”, Surveillance & Society 9(4), s. 
380 

51Andrejevic, Mark 2005. ”The work of watching one another: Lateral surveillance, risk, and governance”, 
Surveillance & Society 2(4) 
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dessa som: 
 

Lateral surveillance, or peer-to-peer monitoring, understood as the use of 
surveillance tools by individuals, rather than by agents of institutions public or 
private, to keep track of one another, covers (but is not limited to) three main 
categories: romantic interests, family, and friends or acquaintances. It also 
comprises several levels of monitoring, ranging from casually Googling a new 
acquaintance to purchasing keystroke monitoring software, surveillance cameras, 
or even portable lie detectors.52 

 
Andrejevic menar att det visserligen inte är någonting nytt eller omvälvande med att 
vänner och bekanta håller koll på varandra, men att skillnaden mot tidigare 
gemenskaper, äldre former av samhällen, är att det dels finns en vilja att observera själv 
istället för att förlita sig till hörsägen och rykten, samt att det har skett en 
demokratisering av tekniker och strategier som gör det möjligt att utveckla större 
kompetenser och förmågor att använda olika tekniska verktyg för övervakning.53 
Andrejevic menar att ny mediateknik och en demokratiserad tillgång till information 
inte har inneburit någon demokratisering av politik och ekonomi utan att tendensen att 
använda ”strategies of law enforcement and marketing at a micro-level”54 snarare har 
stärkt möjligheterna till övervakning från myndigheter och företag. Han menar alltså att 
horisontell övervakning stärker den övervakning som sker uppifrån och ner: 
 

The result has not been a diminution of either government or corporate 
surveillance, as evidenced by their converging role in the “war on terror”, but 
rather their amplification and replication through peer monitoring networks. The 
participatory injunction of the interactive revolution extends monitoring 
techniques from the cloistered offices of the Pentagon to the everyday spaces of 
our homes and offices, from law enforcement and espionage to dating, parenting, 
and social life.55 
 

Albrechtlund tar i en artikel avstamp i Andrejevic men använder istället 
begreppet ”participatory surverillance” och fokuserar mer på de lekfulla, sociala och 
positiva aspekterna av att använda sociala medier. Marwick, som i sin artikel ”The 
public domain” också applicerar ett övervakningsperspektiv på sociala medier använder 
begreppet ”social surveillance”56 för att beskriva användningen av sociala medier till 
att ”see what friends, family and acquaintances are 'up to'.”57 Vi har alltså ett flertal 
olika termer för att beskriva fenomenet. Jag kommer i uppsatsen att använda begreppet 
deltagande övervakning eftersom jag tycker att det är en begriplig svensk översättning 
av den praktik som de här uppräknade begreppen refererar till. 
 

                                                 
52Andrejevic 2005, s. 488f 
53Andrejevic 2005, s. 482 
54Andrejevic 2005, s. 494 
55Andrejevic 2005, s. 494 
56Marwick, Alice E. 2012. ”The public domain: social surveillance in everyday life”, Surveillance & 

Society 9(4) 
57Marwick 2012, s. 379 
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På en teoretisk nivå utgår Albrechtslund från Michel Foucaults analys av panoptikon, 
men menar att både det konceptet och den negativa bild vi får från Andrejevic ger en för 
hierarkisk modell av den övervakning som sker på sociala nätverksplatser. 
Albrechtslund menar att den maktrelation som en hierarkisk övervakning medför inte är 
närvarande på sociala nätverksplatser utan att övervakningen är att förstå som en följd 
av deltagande i en gemenskap och därigenom snarare stärkande.58 Även Farinosi menar 
i sin artikel ”Deconstructing Bentham's Panopticon”59 att det panoptiska konceptet oftast 
förstås som en hierarkisk modell av övervakning baserad på en asymmetrisk 
maktdistribution och att det är tveksamt i vilken utsträckning detta är användbart för att 
förstå användningen av sociala medier.60 Marwick utgår också från Foucalt och delar 
bilden av att övervakning på social medier inte går att se ur ett hierarkiskt perspektiv 
men lyfter fram att ”social surveillance” kan medföra samma typ av 
beteendeförändringar som uppstår vid traditionell övervakning.61 
 
Jag kommer i nästa kapitel utveckla min läsning av Foucault och på vilket sätt de ovan 
refererade artiklarna blir användbara för att förstå deltagande övervakning. 

3.3.1 Panoptikon 
Det panoptiska konceptet utvecklas i Michel Foucaults Övervakning och straff och 
grundas på förändringen av attityder gällande brottslighet och straff som uppstod i 
samband med upplysningen. Istället för fokus på tortyr och avrättningar som sätt att 
straffa och avskräcka uppstår en ny diskurs som innehåller idéer om att rehabilitera 
fångar. Som en del i detta projekt lanserar upplysningstänkaren Jeremy Bentham 
panoptikon som en ny disciplinerande institution. Foucault använder detta som en 
metafor för att förstå den roll som övervakning och självdisciplin har. I Övervakning 
och straff ger Foucault en både kittlande och hårresande beskrivning av panoptikon: 
 

[E]n cirkelrund byggnad bildar en ring i vars mitt reser sig ett torn; detta är 
försett med stora fönster som vetter mot ringens insida; den ringformade 
byggnaden är uppdelad i celler som går tvärs igenom den; varje cell är försedd 
med två fönster, ett inåt, som svarar mot fönstren i tornen; ett utåt som släpper in 
ljuset som tränger igenom cellen från den ena sidan till den andra. Det enda man 
behöver göra är då att placera en övervakare i tornet och låsa in en dåre, en sjuk, 
en dömd brottsling, en arbetare eller ett skolbarn i varsin cell. Övervakaren i 
tornet kan urskilja alla de små instängda siluetterna som avtecknar sig i motljus i 
den omgivande byggnadens celler. Varje bur är en liten teater för en enda 
skådespelare, fullkomligt individualiserad och ständigt synlig.62  

 
Vi har alltså en cirkelrund byggnad med ett vakttorn i mitten. De rent arkitektoniska 
egenskaperna ger bilden av en institution med total makt och kontroll och en ständigt 
närvarande blick, men man kan inte se vakterna. Fångarna kan vara föremål för 

                                                 
58Albrectslund 2008 
59Farinosi, Manuela 2011. ”Deconstructing Bentham's panopticon: The new metaphors of surveillance in 

the Web 2.0 environment”, tripleC 9(1) 
60Farinosi 2011, s. 63f 
61Marwick 2012, s. 381 
62Foucault, Michel 1986. Övervakning och straff, s. 201 
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övervakning dygnet runt, men själva poängen är att den konstanta övervakningen inte 
krävs. Foucault skriver: 
 

Därmed uppnår Panopticon sin huvudsakliga verkan, nämligen att göra fången 
ständigt medveten om att man kan se honom. Tack vare att han är medveten om 
det fungerar makten automatiskt. Övervakningen blir permanent till sin verkan, 
även om den i sin handling är diskontinuerlig, makten blir så fullkomlig att den 
inte behöver utövas, den arkitektoniska anordningen blir en maskin som skapar 
och underhåller ett maktförhållande som är oberoende av den som utövar den, 
kort sagt, fångarna är inneslutna i en maktsituation som de själva uppbär.63 

 
Genom en osäkerhet kring huruvida övervakningen finns eller inte börjar fången att 
övervaka sig själv. Hon beter sig som vore hon övervakad och undviker att väcka den 
föreställda övervakarens uppmärksamhet. Hon följer explicita och implicita regler för 
institutionen eftersom det finns en känsla av att vara övervakad. Foucaults beskrivning 
av panoptikon är en ganska dyster läsning och ger associationer av närmast Orwellska 
mått. Fram träder en bild av en närmast totalitär organisation. 
 
Det är begripligt att både Albrechtslund och Farinosi menar att panoptikon inte är helt 
tillämpbart på sociala nätverksplatser. Men även om deras position är förståelig är jag 
inte helt överens med dem. Jag menar att de abstraherar bort alltför mycket av Foucaults 
maktanalytiska ramverk och tar fängelsemetaforen alltför bokstavligt. Det finns 
anledning att försöka gå bortom den skräckbild som Foucaults beskrivning av 
panoptikon ger. Nilsson skriver till exempel att panoptikon inte ska ”ses som en 
dystopisk beskrivning av det moderna samhället. Foucault menar däremot att det 
panoptiska systemet visar hur en effektivisering av maktens verkningar kunde ske 
samtidigt som makten frigjordes från sitt beroende av våldsamma, plötsliga och 
diskontinuerliga manifestationer.”64 
 
Lindgren65 skriver att Foucaults maktbegrepp är lättast att definiera i negativa termer: 
 

[Makt] är inte en resurs eller en förmåga som någon besitter, det är inte ett 
innehav som kan utbytas, det är inte heller liktydigt med en institution eller en 
struktur, och makten har ingen specifik form eller lokalisering. Makt är heller 
inte något primärt destruktivt eller negativt.66 
 

Foucault menar att makt är någonting som genomsyrar varje social relation, det är 
någonting väldigt grundläggande för det mänskliga. Sheridan skriver gällande makt 
att ”what exists is an infinitely complex network of 'micro-powers', of power relations 
that permeate every aspect of social life.”67 Även Downing lyfter fram att det inte finns 
något centrum som makten utgår från utan att det är någonting sammansvetsat med livet 
själv: 

                                                 
63Foucault 1986, s. 202 
64Nilsson, Roddy 2008. Foucault: en introduktion, s. 110 
65Lindgren, Sven-Åke 1999. ”Michel Foucault” i Andersen, Heine och Kaspersen, Lars Bo (red) 1999. 

Klassisk och modern samhällsteori, s. 354 
66Lindgren 1999, s. 533 
67Sheridan, Alan 2005. Michael Foucault. The will to truth, s. 137 
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The effects of disciplinary power are not exercised from a single vantage point, 
but are mobile, multivalent and internal to the very fabric of our everyday life68 

 
Lindgren skriver att en av de centrala aspekterna av Foucaults maktbegrepp är 
beroendeförhållandet mellan makt och vetande. ”Makt och vetande förutsätter varandra, 
och i varje social relation kan vi återfinna en dynamisk växelverkan mellan dessa båda 
aspekter.”69 
 
Foucault lyfter fram att man måste förstå fängelset och straffen som någonting ”mer än 
ett juridiskt frihetsberövande”70 – det handlar snarare om att förändra och omdana de 
intagna. Vid sidan om det juridiska systemet finns det inom själva fängelset ett system 
för att bedöma normer och moral hos de intagna. Att kroppsstraffen försvinner och att 
fysisk smärta inte längre blir nödvändigt som en del av straffet kan förstås som att fokus 
istället för kroppen flyttar till själen, inte i en religiös mening utan snarare som ett sätt 
att komma åt ”the heart, the mind, the will.”71 Målet för denna disciplin är att forma 
fogliga kroppar, dugliga individer som kan användas, omvandlas och utvecklas.”72 För 
att göra detta krävs olika former av kunskap, vetande, om de intagna och då inte bara för 
att utröna i vilken utsträckning som de kan anses vara ansvariga för brotten utan också 
för att kunskapen krävs i omvandlingen av de intagna: 
 

The shift away from overt punishment of the body to investigation of the 
criminal's 'soul' can only be understood by seeing the new penal methods and the 
social sciences that provide the 'knowledge' on which these methods are based as 
having a common origin.73 

 
Den typ av makt som växer fram inom rättsväsendet, och även samhället i stort, är 
genomsyrad av samhälleligt och psykologiskt vetande. Dessa typer av vetande är även i 
sin tur genomsyrade av maktrelationer.74 Makt och vetande är intimt sammanlänkade. 
De går inte att förstå som två separata enheter utan är snarare en produkt av samma 
sociala processer75. Foucault igen: 
 

[M]akten producerar vetande (och inte bara gynnar vetandet därför att det gagnar 
den eller tillämpar vetandet därför att det är nyttigt); att makt och vetande direkt 
förutsätter varandra; att det inte finns något maktförhållande utan att ett därmed 

                                                 
68Downing, Lisa 2008. The Cambridge introduction to Foucault, s. 83 
69Lindgren 1999, s. 356 
70Lindgren 1999, s. 352 
71Sheridan 2005, s. 135 
72Lindgren 1999, s. 353 
73Sheridan 2005, s. 136 
74Sheridan 2005, s. 136 
75Olsson, Michael R. 2010. ”Michael Foucault: Discourse, power, knowledge and the battle for truth” i 

Leckie, Gloria J., Given, Lisa M. och Buschman, John E. (red) 2010. Critical theory for library and 
information science: Exploring the social from across the discipline, s. 67 
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sammanhängande område av vetande skapas och att det inte heller finns något 
vetande som inte samtidigt förutsätter och utbildar ett maktförhållande.76 

 
Denna process är heller ingenting som är begränsat till fängelset. När Bentham lanserar 
sin fängelsebyggnad lyfter han fram den just som en universalmodell för alla 
verksamheter som ”fordrade övervakning: sjukhus, asyler, fattighus, skolor, fabriker.”77 
Sheridan skriver i relation till dessa institutioners funktionssätt att de visar på att 
disciplin skapar individer: 
 

Discipline ‘makes’ individuals; it is the specific technique of a power that 
regards individuals both as objects and instruments of its exercise. This power is 
not triumphant, excessive, omnipotent, but modest, suspicious, calculating […] 
The perfect disciplinary apparatus would make it possible for a single gaze to 
see everything constantly.78 

 
Nilsson beskriver det som att de normaliserande omdömena är själva kärnan i den 
disciplinära makten, han definierar dem som ”en process där individer genom ständigt 
upprepade fingraderade korrigeringar, bedömningar och olika mätningsåtgärder 
anpassas till ett på samma gång homogeniserande och individualiserande beteende.”79 
 
Det är alltså i detta sammanhang som panoptikon kan förstås, det är inte bara den 
övervakande blicken som ger upphov till beteendeförändringar hos de intagna fångarna. 
Blicken och synligheten har visserligen en särställning, men är inte tillräckligt i sig för 
att skapa och upprätthålla den maktrelation som panoptikon tänks ge. Snarare handlar 
det om blicken som en del av den disciplinära makten och om synligheten som källa för 
vetande. Sheridan skriver: 
 

Hierarchized, continuous surveillance became an integrated system, a multiple, 
automatic, anonymous power; for, although it rests on individuals, it functions as 
a network, a piece of machinery. These disciplinary systems employ a micro-
penality that operates in areas that the legal system has left unattended.80 

 
Kennedy81 lyfter fram att det primära målet med panoptikon är möjligheten att osedd 
kunna se in i någons liv och göranden. På ytan finns den individuella observationen och 
klassifikationen och genom detta uppstår kunskap och nya områden för kunskap över 
vilka makt kan utövas. 
 
Efter denna teoretiska genomgång tror jag att det är möjligt att tydliggöra på vilka sätt 
jag avviker från både Farinosis och Albrechtslunds användning av Foucault. När 
Farinosi skriver att det som återstår av det panoptiska konceptet är att Internet är ett 
offentligt område som ständigt är under observation och att det inte går att avgöra 

                                                 
76Foucault 1986, s. 33 
77Lindgren 1999, s. 352 
78Sheridan 2005, s. 150 
79Nilsson 2008, s. 90 
80Sheridan 2005, s. 152f 
81Kennedy, Mary 2009. Facebook and panopticism: Healthy curiosity or stalking, s. 25 
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huruvida någon tittar eller inte82 tycker jag att hon abstraherar bort för mycket av 
Foucaults maktteoretiska ramverk. Den blick som är en naturlig del av användandet är 
inte hierarkisk för att den som tittar kan befinna sig på en maktposition, som till 
exempel arbetsgivare, eller fångvaktare. Även om blicken är frånkopplad från ett uttalat 
subjekt är själva det faktum att någon eventuellt tittar tillräckligt för att göra blicken 
hierarkisk. Eftersom blicken är abstrakt och osäker till sin natur har den en 
normaliserande funktion, det är en generaliserad blick som tittar på våra Facebooksidor. 
 
Där Albrechtslund menar att panoptikon tar oss i en riktning där maktrelationer förstås 
hierarkiskt och negativt skulle jag vilja säga att han har delvis rätt. Maktrelationer är 
ofta hierarkiska men makt i sig är inte någonting negativt eller förtryckande. Som lyfts 
upp tidigare menar Foucault att den disciplinära makten gör det möjligt för oss att bli 
individer: 
 

To see power as oppressive would be to imply that there are fixed or essential 
properties in human nature which will be set loose when that oppression is lifted. 
But for Foucault, the struggle for power is intrinsic to the process by wich we 
are able to become individuals at all.83 

 
Kennedy menar att skapandet av profiler på sociala nätverksplatser är ett sätt för 
människor att mejsla ut en plats för sig själva i offentligheten och att skapa en bild som 
överförs till andra användare och att den processen för med sig maktimplikationer: 
 

This transfer carries with it power implications, as Foucault suggests, as other 
users begin to negotiate truth and knowledge based on what information is 
provided on the user profile […] In order to negotiate the virtual reality created 
by profiles on social networking websites, users must adhere to the information 
their friends and acquaintances provide as the only viable source of 
knowledge.84 

 
Det är alltså bara genom komplexet makt/vetande som vi kan bli de vi är. Sociala 
nätverksplatser är givetvis genomsyrat av olika former av maktrelationer, och det är 
viktigt att tänka sig makt som någonting mer än enbart negativt och förtryckande. 
 
Marwick lyfter fram tre nivåer där deltagande övervakning skiljer sig från traditionell 
övervakning. För det första utgår det från att makt är ständigt närvarande i alla sociala 
relationer, för det andra att det sker mellan individer och inte mellan individer och 
structural entites samt för det tredje, de som engagerar sig i deltagande övervakning 
producerar också innehåll som i sin tur övervakas av andra.85 Att makt är ständigt 
närvarande tycker jag är ett viktigt perspektiv att ha i åtanke och särskilt perspektivet att 
makt inte nödvändigtvis är någonting som utövas på ett hierarkiskt sätt. Det är också en 
viktig poäng att även om övervakningen sker på en icke-hierarkisk nivå så är inte 
relationen mellan människor alltid som vore de jämlikar: 
 
                                                 
82Farinosi 2011, s. 73 
83Dodd, Nigel 1999. Social theory and modernity, s. 90 
84Kennedy 2009, s. 26f 
85Marwick 2012, s. 382 
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While social surveillance exists between individuals, these individuals are not 
necessarily “equal” although they do not represent structural entities. Moreover, 
there are moments of slippage where a person’s social role - as a parent, 
employee, or romantic partner - comes into unanticipated play. For instance, a 
Facebook user may complain about his work, forgetting that his boss is a 
“friend.” This suggests that the division between “individual” and “entity” is not 
as distinct as traditional models of surveillance might have us believe.86 

 
Att utgå från deltagande övervakning och att låta makt vara närvarande som en del av 
den teoretiska förståelsen gör att begreppet får ett visst förklaringsvärde gällande hur 
relationen och interaktionen mellan användarna påverkar vad de gör på sidorna. I det 
förra kapitlet refererade jag till boyd om hur användarna på olika sätt försöker 
kontrollera och påverka hur de uppfattas. Marwick sammanfattar processen av hur detta 
sker i relation till komplexet makt/vetande: 
 

social surveillance explains how power is internalized and used for self-
discipline and impression management. In social media sites, users monitor each 
other by consuming user-generated content, and in doing so formulate a view of 
what is normal, accepted, or unaccepted in the community, creating an 
internalized gaze that contextualizes appropriate behavior.87 

 

4 Metodfrågor 
Eftersom jag vill undersöka människors upplevelser och tankar har jag valt att göra en 
intervjubaserad undersökning. Jag har genomfört ett mindre antal intervjuer som syftar 
till att lyfta fram människors upplevelser och erfarenheter, eller i praktiken kanske 
snarare deras ”sätt att resonera eller reagera”88 gällande sina aktiviteter på sociala 
nätverksplatser. 
 
Som en brasklapp vill jag nämna att det kan vara en smula vanskligt att betrakta en 
intervjusituation som representativ för någon slags verklighet som jag avser att spegla. 
Alvesson och Deetz skriver att ”[i]ntervjuuttalanden har […] ett begränsat värde när det 
gäller att fånga både verkligheten 'där ute' och intervjupersonernas subjektiva värld.”89 
En intervju är alltid kontextberoende i den meningen att den påverkas av ”alla de 
normer och skript som styr det verbala beteendet i en sådan miljö.”90 
 
Jag vill ändå framhålla att det faktum att mitt empiriska material i någon mening 
är ”konstruerat” snarare än ”insamlat” inte innebär att det är ointressant. Rent praktiskt 
får det dock som konsekvens att det jag genom mina intervjuer studerar inte är den 
faktiska relationen mellan användarna och Facebook utan snarare deras upplevelser av 
plattformen, såsom de kommer till uttryck i det som har producerats genom intervjuerna. 

                                                 
86Marwick 2012, s. 384 
87Marwick 2012, s. 384 
88Trost, Jan 2005. Kvalitativa intervjuer, s. 14 
89Alvesson, Mats och Deetz, Stanley 2000. Kritisk samhällsvetenskaplig metod, s. 83 
90Alvesson och Deetz 2000, s. 216 
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Det intressanta ligger i att analysera detta med utgångspunkt i det ovan redovisade 
teoretiska perspektivet. 
 
I det följande kommer jag att presentera mitt urval, hur intervjuerna har genomförts och 
hur jag kommer att presentera materialet. 

4.1 Urval och empiriskt material 
Trost lyfter fram att man med fördel kan ”begränsa sig till ett mycket litet antal 
intervjuer”91 i syfte att få ett hanterbart och överblickbart material. Detta har jag tagit 
fasta på och begränsat mig till att intervjua 4 personer. Jag har också under arbetets gång 
upplevt att det material jag har fått har varit fullt tillräckligt för mitt syfte. 
  
Urvalet har kanske inte gjorts med en helt sofistikerad metod, utan kan bäst beskrivas 
som någon form av bekvämlighetsurval. Jag har helt enkelt tagit kontakt med personer i 
min bekantskapskrets och bett dem att förmedla kontakt med någon av sina bekanta som 
de vet använder Facebook och som jag inte känner sedan tidigare. Som en konsekvens 
av detta har den grupp människor jag intervjuat blivit något homogen till sin karaktär. 
Alla är kvinnor och är eller har nyligen varit föräldralediga. Åldersmässigt är de mellan 
29-31 år gamla. De har ganska nyligen avslutat högskolestudier eller är i slutet av dessa.    
 
Det kan också vara på sin plats att påpeka att de personer jag har intervjuat inte på något 
sätt är representativa, varken i förhållande till sin egen grupptillhörighet eller med 
avseende på befolkningen i sin helhet. Detta är givetvis inte meningen heller. Med detta 
sagt är ändå det motsatta relevant. Alltså på vilket sätt befolkningen i sin helhet förhåller 
sig till den intervjuade gruppen på en statistisk nivå med avseende på 
internetanvändning. 
 
Mina intervjupersoner är alla vana internetanvändare. Generellt inom den ålderskategori 
de tillhör, 25-34 år, använder 100 procent av befolkningen internet regelbundet 
gentemot 90 procent av övriga befolkningen (16-74 år) där det främst är gruppen över 
55 år som drar ner helhetsresultatet.92 Även det faktum att mina intervjupersoner är 
högskoleutbildade gör att de tillhör en kategori som använder Internet oftare.93 
Skillnaderna mellan kön gällande internetanvändning i sig är i sammanhanget 
irrelevanta. Vad som görs på Internet skiljer sig däremot åt mellan könen. Kvinnor 
deltar i större utsträckning i sociala nätverksplatser än män, även om skillnaderna inom 
åldersgruppen är marginella, 79 procent av männen och 84 procent av kvinnorna.94 
 
Urvalet har alltså blivit ganska strategiskt på det sättet att det rör sig om en grupp som 
är van att använda Internet. Att mina intervjupersoner har vissa likheter med varandra 
ser jag inte som en nackdel, utan snarare som en fördel. Då de går att betrakta som en 
grupp medför det att deras erfarenheter blir lättare att generalisera. 
 

                                                 
91Trost 2005, s. 123 
92SCB 2012, s. 15 
93SCB 2012, s. 15 
94SCB 2012, s. 132 
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En aspekt jag har brottats med under uppsatsen är de etiska aspekterna av mitt sätt att 
rekrytera intervjupersoner. Jag har varit dock varit noggrann med att, inför och under 
intervjuerna, informera om att deltagande är frivilligt, att intervjun kan avbrytas, att det 
inte finns något tvång att svara på alla frågor samt att svar och identitet kommer att 
behandlas konfidentiellt.   

4.2 Intervjuerna 
Med utgångspunkt i uppsatsens första frågeställning, att studera hur användarna av 
Facebook förhåller sig till vad de publicerar på Facebook och vilka som har tillgång till 
det har jag genomfört intervjuer som har kretsat kring följande fyra områden. 
 

1 Varför intervjupersonerna började använda Facebook och hur har användandet 
av plattformen utvecklats eller förändrats. 
 
2 Vilken typ av information tillgängliggörs för andra? 
 
3 Vilken typ av information inhämtas och efterfrågas från andra användare? 
 
4 Begränsas tillgången till den egna informationen? 

 
Intervjuerna har handlat om att dels förstå mina intervjupersoners användande av 
Facebook på en generell nivå, vad de själva delar och inhämtar från andra användare 
samt deras tankar kring detta och i förekommande fall varför det görs någonting aktivt 
för att på olika sätt begränsa tillgången till den egna informationen. Intervjuerna har 
hållits ganska löst strukturerade och tämligen öppna, semistrukturerade. Intervjun har 
genomförts i form av samtal om Facebook och har, styrts mot de fyra ovanstående 
områdena. Exempel på frågor som har ställts är om intervjupersonerna har ändrat 
sekretessinställningar på plattformen, om de har varit med om att andra eller de själva 
har reagerat på vad som har skrivits där, och vilken typ av innehåll de brukar uppskatta 
respektive inte uppskatta att läsa om. Även om jag inför intervjuerna hade förberett en 
uppsättning frågor försökte jag att följa gången i samtalet och fördjupa mig i det 
intervjupersonerna sade. 
 
Intervjuerna har hållits under hösten 2011. Platserna för intervjuerna har varierat med 
utgångspunkt i intervjupersonernas önskemål. Två av dem har skett i 
intervjupersonernas hem, en i uppsatsförfattarens hem och en i det lokala biblioteket. 
Intervjuerna tog ungefär trettio minuter styck och har spelats in på kassettband. 
 
Trost menar att det ur en etisk synpunkt är tveksamt att återge exakta citat från talspråk 
eftersom det talade språket är någonting annat än det skrivna, det finns en risk för att de 
som ser sitt talspråk i skrift skulle skämmas för det.95 Jag har därför redigerat citaten 
något och tagit bort en del av de ord som inte har varit betydelsebärande (”eh”) och 
upprepningar. Jag har dock, trots Trosts varning, behållit utsagorna från intervjuerna i 
talspråksformat eftersom jag inte har velat redigera materialet för hårt. Jag anser inte att 

                                                 
95Trost 2005, s. 134 
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det finns några förståelseproblem förknippade med att behålla talspråkskaraktären i 
intervjuerna. 

4.3 Bearbetning 
För att kunna svara på uppsatsens andra frågeställning, hur användarnas förhållningssätt 
till vad de publicerar på Facebook kan förstås med utgångspunkt i deltagande 
övervakning, har jag gjort en tematisk analys av materialet, både i förhållande till 
intervjuerna, men också med utgångspunkt i mitt teoretiska perspektiv. Presentationen 
nedan har i hög grad styrts av upplägget för intervjuerna, jag har sedan försökt tolka det 
intervjupersonerna har sagt i ljuset av både tidigare forskning på området men också hur 
det kan förstås med utgångspunkt i deltagande övervakning. 
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5 Presentation och analys 
Jag kommer i det följande att presentera resultat från intervjuerna under tre olika kapitel: 
5.1 handlar om varför mina intervjupersoner började använda Facebook och hur 
användandet har utvecklats. Det ger en kontext till deras användande och en grund för 
resten av presentationen. Kapitel 5.2 är en sammanslagning av vilken typ av 
information som tillgängliggörs för andra och vilken information som efterfrågas från 
andra användare, då områdena behandlar samma problem skulle man kunna säga att de 
kompletterade varandra väl och ger en bild av hur de jag har intervjuat förhåller sig till 
publicering av information på Facebook. Under kapitel 5.3 redovisas olika sätt att 
begränsa tillgången till den egna informationen, både genom tekniska inställningar men 
också genom vilka vänner man har på plattformen. 

5.1 Varför börja använda Facebook? 
Gemensamt för mina intervjupersoner är att de inte tillhörde någon grupp av tidiga 
användare eller ”early adopters”. De började använda Facebook ungefär 2007 eller 2008, 
ett par år efter det öppnades för allmänheten. 
 
Bakgrunden till att de började använda plattformen var att det fanns någon form av 
socialt tryck, till exempel genom uppmuntran från kompisar: 
 

Det var en kompis som sa att det var jätteroligt så att jag var tvungen, sen bjöd 
dom in mig. Sen fastnade man helt enkelt och bjöd in andra. Sen så blev det 
liksom en dominoeffekt. (Ip2) 
 
Det var jättemånga som såhär va: 'Skaffa ett Facebookkonto!' (Ip1) 

Ip3 uppger att en släkting lade upp semesterbilder på Facebook, och att enda sättet att se 
dessa bilder var att själv ha ett användarkonto. 
 

[D]å ville vi kunna se på hennes bilder, och det fick man inte om man inte var 
medlem […] så då skaffade jag Facebook. (Ip3) 

 
Detta stämmer väl överens med hur användandet av sociala nätverksplatser har ökat. 
Raynes-Goldie skriver att Facebook ersätter många andra kommunikationsformer, det 
finns en logik i att uppmuntra sina vänner att registrera profiler.96 Fördelarna med att ha 
en användare växer ur det perspektivet med att fler använder plattformen. Att det 
informationsutbyte som sker via Facebook inte alltid är möjligt att få via andra kanaler 
bli även tydligt hos Ip4, vars föräldragrupp koordinerar sina fysiska träffar via Facebook. 
De använder varken telefon eller e-post för att kommunicera, “[v]i träffas bara på 
Facebook, och så i verkligheten.” Denna uppmuntran från vänner kombinerat med att 
viss typ av kommunikation endast sker på Facebook tyder på att det är en viktig del av 
vardagen. 
 

                                                 
96Raynes-Goldie 2010 
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Även om mina intervjupersoner inte tillhör den generation som kan sägas ha vuxit upp 
med Internet har det ändå kommit att bli en integrerad del av deras liv. Intressant i 
sammanhanget och talande för vilken stor roll sociala medier har är att det under 
intervjuerna har gått att utläsa en beroendediskurs i sättet att tala om Internet. Mina 
intervjupersoner har uttryckt en svårighet i att inte använda nätverksplatsen, de har inte 
alltid kunnat undvika att kolla om det har hänt någonting: 
 

[O]ch sen är man inloggad hela tiden, och sen går man och kollar ”har det hänt 
någonting nu?” liksom. Nu är det ju nästan lite som en drog på något vis sådär. 
Är man inte inne på Facebook så räknas man inte (Ip1) 

 
Även Ip3 har uttryckt samma svårighet att hålla sitt användande på en rimlig nivå: 
 

Det kändes som det här behovet att: "shit, jag måste kolla facebook, om det har 
hänt något." Det kändes inte sunt. Nu har jag en bättre relation till det. Jag kollar 
ofta, men det är inte sådär att om jag inte gör det på några dagar så får jag inte 
panik. (Ip3) 

 
Både Ip1 och Ip3 talar huvudsakligen om att de använder och har använt Facebook 
något mer frekvent än vad de kanske skulle önska, men viljan att se om det har hänt 
någonting, och att detta något ska ha hänt på Facebook tror jag någonstans pekar på att 
plattformen är en viktig del av det vardagliga livet. Den vardagliga förståelsen av 
vänskap går inte att betrakta som någonting frånkopplat Internet utan för mina 
intervjupersoner är sociala nätverksplatser en viktig sfär i deras relationer till andra 
människor. Ip4 säger att hon inte hade besökt Facebook på ett tag några veckor före 
intervjun ägde rum, men att hon hade börjande använda den igen: ”sen är det så, man 
har ju så mycket av vardagen på Facebook nu.” (Ip4). 
 
Vid sidan av beroendet och det sociala trycket finns det givetvis även mer positiva sidor, 
saker som gör att man fortsätter att använda nätverksplatsen. Ip1 säger att hon är 
intresserad av vad andra människor gör och skriver om: 
 

Man vill gå in och titta om det är någon har skrivit något kul eller sådär. Det är 
ju någon form av nyfikenhet som driver en framåt. Man vill veta vad som händer 
med gamla studiekompisar. Människor som man inte träffar annars kan man läsa 
om vad som händer i deras liv. Det är det som är tjusningen lite tror jag. (Ip1) 

 
Och Ip4 framhåller i princip liknande fördelar, som att det är en bra plattform att ha 
kontakt med gamla studiekamrater, vänner och familj: 
 

Men så när jag tog examen så var det där med att hela klassen spreds liksom och 
då ville jag ha lite kontakt, det var också lite smart. Jag tänkte att det kunde vara 
bra att ha kontakt med sina kursare. Om man kanske skulle behöva lite, alltså 
jobbutbyte eller ja. Det är bra att ha dom kontakterna då. Det var därför jag gick 
med i Facebook från början. Sen så började jag använda det mer till att som 
prata med vänner och ja såntdär. (Ip4) 

 
Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att mina intervjupersoner började använda 
Facebook på grund av att det fanns ett socialt tryck, de uppmanades av sina vänner att 
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börja använda plattformen. Det fanns också vissa saker som endast var tillgängliga via 
Facebook, som fotoalbum och föräldragrupper, samt möjligheten att hålla kontakt med 
sina vänner och bekanta och se vad som händer i deras liv. Facebook är en integrerad 
del av deras vardag, och det sker kommunikation där som inte sker genom andra 
kommunikationsverktyg. 

5.2 Vad tillgängliggörs för och efterfrågas från andra 
Facebookanvändare? 
Förutom att deltagandet i sociala nätverksplatser är någonting som tillhör det vardagliga 
handlar mycket av vad mina intervjupersoner skriver där om vardagen. De är, eller har 
nyligen varit, föräldralediga. Ip1 vill uttryckligen skriva om saker som hör det dagliga 
livet till: 
 

Så jag känner att jag vill lägga ut bara vanliga grejer direkt ur livet. Till 
exempel: ”nu bakar jag bröd”. Eller speciellt också om man har barn, om det har 
hänt roliga grejer. (Ip1) 
 

Även Ip3 lyfter fram att det är just vardagen som hamnar i statusuppdateringarna, och 
då huvudsakligen barnen – eftersom livet som föräldraledig centreras kring dem: 
 

Nu är det barnen, (skratt) jag har insett det. Det är barnen. […] Alltså, det är ju 
lite vardagen (Ip3) 

 
Detsamma gäller för både Ip4 och Ip2, som också lyfter fram att deras uppdateringar 
handlar mycket om barnen, men att de också förhåller sig till sfärer utanför hemmet: 
 

Antingen politik eller så är det mycket, alltså barnen blir det ju mycket. Man har 
ju den verkligheten. (Ip4) 

 
Det har väl blivit mycket med barnet det senaste, det blir väl så. Sen kan det vara 
ibland som sagt, någonting på nyheterna som man blir upprörd över och som 
man bara vill ventilera ut någonting, men mest är det, ja, barn, hur det är att vara 
förälder. (Ip2) 

 
Det som efterfrågas från andra Facebookanvändare är kanske inte helt överraskande 
även det saker från vardagen. På samma sätt som mina intervjupersoners 
Facebookanvändande kretsar kring det vardagliga efterfrågar de samma sak från sina 
vänner. 
 

Det är väl mer liksom vad dom har gjort för speciellt i vardagen. Kanske inte 
alla vardagliga saker, men ändå, och inte jätteextrema grejer. (Ip2) 
 

Ip1 beskriver det som att det finns en igenkänningsfaktor i vardagen hos hennes vänner: 
 

Mycket av det jag läser, dom vännerna jag har, dom skriver sånt som jag tycker 
är roligt att läsa. Grejer direkt ur livet. Visst kan det vara jobbiga saker, men 
ändå på något vis […] på ett härligt sätt. Att se, å vad skönt, andra har det också 
så att det är tvätt upp till öronen. (Ip1) 
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Ip4 lyfter fram att mycket handlar om avsändare när det kommer till vad det är som 
intresserar henne. Till exempel tycker hon att det är ointressant vad till exempel en 
politiker gör till vardags samtidigt som det kan vara intressant med ett inlägg om 
dagspolitiken, men att detta inte är givet i alla sammanhang: 
 

 Å andra sidan så är det min moster så kanske jag inte är så noga med hennes 
politiska analyser utan mer är jag intresserad av om dom är i stugan med sina 
ungar. Så det är ju också lite vem det är som skriver. (Ip4) 
 

Detta gäller även för Ip3 som helst vill läsa någonting personlig: 
 

En bra statusuppdatering är ju en som inte bara innehåller det man gör utan även 
någon slags reflektion över det. För då får man ju veta lite mer om människan 
bakom. […] Det är intressantare med personerna än vad det faktiskt står. (Ip3) 

 
Det fokus på vardagen som återkommer är kanske inte helt överraskande med avseende 
på den kontext som mina intervjupersoners Facebookanvändande rör sig inom. Men det 
finns också en intressant teoretisk aspekt till detta. Mina intervjupersoners arbete med 
att framställa sig själva på ett visst sätt, och att styra vad nätverksplatsen ska användas 
till kan förstås som ett sätt för dem att ta makt över sin självbild i det sammanhang som 
Facebook utgör. Självbilden skapas inte i ett vakuum, utan under observation av de som 
kan se och läsa presentationerna och statusuppdateringarna. I det sammanhanget är det 
inte överraskande att de vill sätta fokus på vad de upplever som personligt och genuint. 
 
Exempel på vad som inte efterfrågas är till exempel olika former av personliga 
konflikter. Ip1 säger att ”det inte är rätt forum att diskutera hur människor är mot 
varandra” och menar då offentliggörandet av personliga konflikter på Facebook: 
 

Eller du vet sådär bittra människor som skriver liksom att ”han eller hon har 
gjort sådär mot mig nu” och då känner jag såhär att det är inte rätt forum att ta 
det här.  (Ip1) 

 
Annat som inte efterfrågas är till exempel kroppsliga saker som uppfattas höra till en 
annan sfär av livet än det offentliga. Ip2 har till exempel reagerat över människor 
som ”har pratat om sitt sexliv öppet på Facebook”, någonting hon helst hade sluppit ta 
del av: 
 

På sin sida – ja, vad är det för mening med detta? Det vill inte jag höra. (skratt) 
(Ip2) 

 
Även Ip4 har haft andra uppfattningar om vad som är lämpligt och olämpligt att skriva 
på Facebook än vissa av sina vänner: 
 

Ja, jag har ju en vän som kanske inte har alla gränser. Hon hade lagt upp något 
sådär att hon tyckte att hon hade för stora bröst och frågade om det var någon 
som visste någon plastikkirurg som kan... ja du vet. […] Då tänkte jag att det där 
skulle jag ju aldrig lagt ut på Facebook. (skratt) (Ip4) 
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Ip2 lyfter också fram att det finns en poäng i att tänka sig för en extra gång innan man 
skriver någonting, för att det inte ska uppfattas på fel sätt: 
 

[I]bland kan man ju kanske tänka att man har en väldigt politiskt inkorrekt 
formulering i huvudet så att man får liksom 'det här kan jag ju inte skriva', för då 
kommer nog folk bli upprörda. Någonting som man lätt kan kasta ur sig när man 
är hemma bara. Ibland får man ju faktiskt säga till sig att 'nej, det här funkar ju 
inte att skriva.' (Ip2) 

 
Förutom dessa gränssättningsproblem där andras inlägg någonstans blir för mycket, är 
mina intervjupersoner också ointresserade av för vardagliga inlägg, när det blir närmast 
dokumentärt. Återigen finns här önskan om det personliga, äkta. Ip3 lyfter fram att hon 
inte vill läsa meningslösa statusuppdateringar: 

 
Jamen det är väl såna extrema vardagsgrejer, alltså när jag känner att det blir lite 
för närgånget. Och det är inte av, jag menar inte såhär att jag är pryd och inte vill 
läsa om sånt där, utan mer jag är inte så intresserad av att nu så sätter du på 
kaffet och sen går du och sätter dig i soffan och sen ska du läsa tidningen, det är 
sånt som alla människor gör, jag behöver inte läsa det. (Ip3) 

 
Jag tycker att gränserna för vad som är acceptabelt och inte framkom tydligare när mina 
intervjupersoner pratade om saker som inte efterfrågades. De efterfrågade saker som 
rörde sig någonstans mellan det alldagliga och det extrema. Det fanns skilda 
uppfattningar om vad som är lämpligt att publicera. Det pekar på att det finns en 
otydlighet om gränserna mellan det offentliga och det privata. Mina intervjupersoner 
menar att det som är lämpligt att diskutera med sina närmaste vänner inte nödvändigtvis 
är lämpligt i andra sammanhang. 
 
Läser vi samman dessa konflikter om privat och offentligt med Foucaults 
maktanalytiska ramverk får vi en intressant bild av hur dessa gränser är sammanlänkade 
med maktfrågor. Makt genomsyrar givetvis de flesta av våra relationer, men hur den 
fungerar och kommer till uttryck blir ofta tydligare i olika former av konfliktsituationer. 
Ovanstående har visat på hur disciplinär makt kan fungera på sociala nätverksplatser. Vi 
har dels en ganska subtil norm för vilka gränser som gäller för Facebook. Dessa normer 
tydliggörs i hur mina intervjupersoner beskriver vad de skriver om och efterfrågar.  
Marwick menade att användarna, genom deltagande på sociala nätverksplatser, 
övervakar varandra genom att läsa varandras uppdateringar.97 Genom att göra det så 
formuleras en bild av vad som är normalt samt önskvärt och icke önskvärt. 
 
Förutom detta mer subtila sätt att fungera har det under intervjuerna också framkommit 
exempel på mer explicita sätt för att skapa och upprätthålla normer på Facebook. Ip1 
beskriver att hon har haft personer på sin vänlista som har rört sig utanför det hon tycker 
är lämpligt men att hon har tagit bort dem: 
 

Och dom har jag alltså plockat bort. Jag blir lite provocerad av det, så då känner 
jag att jag inte ska läsa det. (Ip1) 

                                                 
97Marwick 2012 



 

26 

 
Ip4 hade i sin tur en Facebookvän som hade synpunkter på att hon hade skrivit saker 
som inte hörde till Facebook som domän men att hon därefter tog bort honom från 
vänlistan: 
 

En gång så skrev jag någonting om att min dotter hade börjat pott-träna och att 
det kom en bajskorv. Då var det någon som reagerade och tyckte att sådär 
skriver man inte på Facebook. Men då tog jag helt sonika bort honom som vän. 
[…] Jag tyckte att han inte ska lägga sig i vad jag skriver så då åkte han. (Ip4) 

5.3 Inställningar och vänner 
När det kommer till tekniska frågor som rör inställningar och andra sätt att kontrollera 
tillgång till den egna informationen är det svårare att spontant hitta en gemensam linje 
bland mina intervjupersoner. 
 
Låt oss börja med att titta på hur de har hanterat sina inställningar. Ett par 
intervjupersoner hade i början av sitt Facebookanvändande inte reflekterat särskilt 
mycket över vad som var tillgängligt och inte. Ip2 säger till exempel ”[i] början tror jag 
att jag hade det helt öppet, för då tänkte jag inte så mycket på det”, och Ip4 lyfter att hon 
inte hade ändrat några inställningar från början men att hon senare blev 
uppmärksammad på att hennes profil var öppen, ”det var nog någon som sa att man kan 
kika in. Jag fattade inte hur det funkade.” När de så har upptäckt att deras profiler har 
varit tillgängliga har de också ändrat sina inställningar och slutit till sina sidor för andra 
än sina vänner: 
 

Men sen efterlag så har jag inskränkt det mer och mer (Ip2) 
 
Ip3 har haft sitt konto stängt för alla utom sina vänner i princip sedan hon registrerade 
kontot, huvudsakligen på grund av att hon är lätt sökbar genom ett ovanligt namn, ”så 
googlar man får man upp mig. Så jag vill inte ha massa träffar på mig. Det känns ju 
otäckt”. 
 
Ip1 har istället valt att inte ha några begränsningar när det gäller tillgången till sitt  
konto utan har istället medvetet öppet så att alla kan se, istället begränsas tillgången till 
information genom vad som läggs ut och inte: 
 

Jag känner, jag lägger inte upp någonting ändå som jag känner skulle vara så 
privat. Då känner jag att det inte har där att göra. Så känner jag. Då lägger jag 
inte ut det alls, då är det någonting jag har hemma hos mig. (Ip1) 

 
Oviljan att lägga upp saker som man inte vill ska komma offentligheten till del har 
också framkommit i samband med vad det är lämpligt och olämpligt att använda 
Facebook till: 
 

Man får ju skylla sig själv om man la ut något pinsamt och det börjar cirkulera. 
Då får man ju faktiskt skylla sig själv tycker jag. (skratt) (Ip2) 
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I tidigare kapitel togs frågan upp om Facebooks roll som någon form av halvoffentlighet. 
Under intervjuerna kom också frågan upp om hur man förhåller sig till de olika typer av 
målgrupper som finns på Facebook. För mina intervjupersoner finns publiken givetvis 
närvarande. Ip1 framhåller till exempel att hon kan vara en smula “grov i mun” och 
gärna “slänger käft” i sammanhang som inte är offentliga men undviker att göra detta på 
Facebook just med avseende på de som kan läsa hennes statusrad. 
 

Men inte i min statusrad tror jag inte. Just för att som sagt, mina fastrar kanske 
läser det här, och mina gamla elever och på något vis, även om inte jag är deras 
lärare längre så är det väl ändå att man på något vis ska va något slags föredöme 
som vuxen. För att det finns så många yngre som kanske läser det jag skriver. 
Näe, så visst censurerar jag mig själv lite grann, det gör jag. Absolut. (Ip1) 

 
Just arbetet, och särskilt närvaron av personer som på olika sätt har med arbetet att göra, 
påverkar ens Facebookanvändande. Ip4 arbetar som socialsekreterare och har hanterat 
sin relation till publiken genom att försöka undvika att beröra de frågor som rör arbete 
med hänsyn till de som kan läsa: 
 

Jag försöker att inte skriva jobb. Det är liksom medvetet. För jag tycker att om 
man jobbar i socialtjänsten så, alltså, jag kanske har vänner som är klienter, och 
även om dom inte är mina klienter så kan dom ju känna sig träffade eller börja 
undra. Så jag skriver aldrig jobb. (Ip4) 

 
Ip2 berättar att hon vid ett tillfälle hade flera arbetskamrater som Facebookvänner och 
att det påverkade vad hon skrev om: 
 

Det är klart, mitt förra jobb var jag ganska trött på då och då och jag skrev ju inte 
direkt några hatiska inlägg på sidan. För att, ja, även om vissa av mina 
arbetskamrater jag hade inte heller gillade jobbet så fanns det ju vissa som 
gjorde det och kanske ja, hade tagit illa vid sig. Så då, näe. Det är bara onödigt. 
(Ip2) 
 

boyd menar att Facebook är att betrakta som en form av offentlighet,98 detta innebär att 
den deltagande övervakningen inte är helt horisontell till sin natur. På ett formellt sätt är 
den lika för alla, det finns bland användarna ingen privilegierad position att övervaka 
någon annan från. Men rent faktiskt för de olika roller man har i livet med sig 
maktimplikationer som på olika sätt påverkar ens beteende. Ip4, som arbetar som 
socialsekreterare, undviker med hänsyn till sin yrkesroll att skriva om arbetet. Hos Ip1 
görs en viss anpassning till släkt och elever och Ip2 undviker att beröra arbete för att 
inte kollegor ska känna sig obekväma. 
 
Under intervjuerna upplevde jag dock att mina intervjupersoner inte betraktade detta 
som någonting problematiskt, utan snarare såg det som en förutsättning för att använda 
Facebook. Ip2 illustrerade det lite drastiskt ovan med att man hade ett eget ansvar om 
man lade upp någonting pinsamt som fick spridning. Mina intervjupersoner har heller 
inte tagit till någon av de metoder som har kommit upp i tidigare forskning för att 

                                                 
98boyd 2008 
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maskera sin identitet eller dölja sig. I kapitel 3.2 lyftes exempel med personer som har 
använt alias, tagit bort inlägg och avtaggat sig från foton. Denna praktik har inte tagits 
upp under mina intervjuer. En tänkbar anledning är att mina intervjupersoner är något 
äldre än de som har varit mer kreativa i att upprätthålla en viss nivå av anonymitet. Det 
går att tänka sig att yngre människor befinner sig i ett tillstånd av blivande där den egna 
identiteten och rollen i livet är under utveckling. Rimligtvis har då ens självbild och 
relation till andra människor en annan typ av komplexitet än vad mina intervjupersoner 
har gett uttryck för. 
 
Ytterligare ett sätt att begränsa tillgången till den egna informationen är genom 
vänlistan. Ip1, som är lärare, lyfter fram att hon inte är kompis med sina elever när hon 
undervisar dem utan först när de slutat den årskurs hon har dem i. Även om hon inte har 
gjort några begränsningar i tillgången till sin profil försöker hon upprätthålla gränsen 
mellan arbete och fritid genom detta, ”då behöver dom inte titta in i mitt privatliv förrän 
dom har liksom slutat skolan och jag inte har den lärarrollen för dom längre.” Detta kan 
vid en första anblick verka motsägelsefullt. Dock minskar tillgängligheten genom att 
statusuppdateringar från Ip1 och hennes elever inte kommer upp automatiskt i deras 
respektive nyhetsflöden. Även om informationen finns fritt tillgänglig krävs det en aktiv 
handling för att ta del av den. Förutom att detta påverkar vad hon skriver är det också ett 
exempel på hur hon tar hänsyn till den maktrelation som finns mellan lärare och elev 
och begränsar tillgången till sin information. 
 
Ip3 har rensat i sin vänlista och tagit ”bort alla människor som jag inte bryr mig om” 
och har nu kvar ”i princip bara människor som jag faktiskt umgås med på riktigt”. Detta 
har kombinerats med att hon har delat in sina vänner i kategorier som kan se olika saker: 
 

Men då är det några såhär som jag egentligen har tagit bort men som har lagt till 
mig igen. Och då kan inte jag med att ta bort dom en gång till. Så dom är en liten 
egen kategori, men dom kan inte se så mycket av det jag delar. (Ip3) 
 

Detta att dela in sina vänner i kategorier har även efterfrågats av Ip4, som dock inte har 
använt den funktionen: 
 

Ibland funderar jag på om det inte vore bra med något system där man kunde 
välja vilka som ska läsa. (Ip4) 

 
Alla intervjupersoner utom Ip1 har valt att begränsa tillgången till sitt konto för alla 
utom de egna vännerna. Även om det inte finns någon gemensam linje är det dock 
tydligt att alla på något sätt vill begränsa tillgången till information. Viljan att begränsa 
tillgången verkar också hänga samman med att mina intervjupersoners vana och 
kunskap av att använda plattformen växer. Ju vanare de blir att använda Facebook desto 
mer stänger de också in den egna informationen från människor de inte tycker är 
behöriga. Detta är intressant såtillvida att det huvudsakligen är de egna vännerna som 
ligger i fokus för den information som publiceras. Det ligger i linje med att sociala 
nätverksplatser huvudsakligen används för att kommunicera med människor som man 
tidigare har någon form av relation till, i kontrast till tidigare former av 
internetgemenskaper. Uppsatsens fokus har varit på frågor som rör relationen till andra 
användare och inte människor eller organisationer som ligger utanför de ramarna. 
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6 Resultat och sammanfattande kommentarer 
Låt oss återgå till uppsatsens frågeställningar och bena ut hur ovanstående redogörelse 
kan användas för att svara på dem: 
 
• Hur förhåller sig användare av Facebook till vad de publicerar på plattformen 
och vilka som har tillgång till det? 
• Hur kan användarnas förhållningssätt förstås med utgångspunkt i deltagande 
övervakning? 
 
Mina intervjupersoner började använda Facebook när det redan hade blivit etablerat. De 
beskrev det som att det både fanns ett socialt tryck att börja använda plattformen och att 
där fanns ett antal sfärer som inte fanns tillgängliga på andra ställen. Facebook har en 
central plats i deras sociala liv och i deras vardag. Två av intervjupersonerna talade 
också om det i beroendetermer. Flera av de studier jag har berört i uppsatsen har också 
tryckt på att det finns poänger i att betrakta sociala nätverksplatser som en integrerad del 
av det vardagliga livet. 
 
Som alla delar av livet har Facebook specifika förutsättningar. Vi vet inte vilka som är 
närvarande i kommunikationen och det är en mängd olika kontexter som blandas, vilket 
medför en osäkerhet gällande gränsen mellan det offentliga och det privata. Mina 
intervjupersoner försökte skriva om och eftersökte saker som var personliga, men som 
varken var för innehållslösa eller för extrema. De undvek vissa områden, både med 
hänsyn till vad de uppfattade som lämpligt, men också med hänsyn tagen till vad 
släktingar, vänner och andra personer kunde tänkas ha för åsikter. 
 
Att använda sociala nätverksplatser är i sig en form av deltagande övervakning. Vi har 
en situation där förhållandevis jämlika personer tittar på varandras statusuppdateringar 
och agerar efter den information som presenteras. På ett plan är det inte helt självklart 
att tala om sociala nätverksplatser i övervakningstermer – hela poängen med dem är att 
dela information med andra. Samtidigt är just en av de mer centrala delarna av 
övervakningens praktik att ta del av information man har eller bereder sig tillgång till. 
 
Både Albrechtslund och Farinosi menade att ett övervakningsperspektiv var tveksamt 
att använda för att förstå både användarna och de sociala nätverksplatserna. Jag håller 
med dem i den aspekten att ett traditionellt övervakningsperspektiv med en övervakare 
som befinner sig i någon form av maktposition blir något apart att använda på ett 
vardagligt användande av sociala nätverksplatser. Förutsättningarna för sidorna (osynlig 
publik, blandade sociala kontexter och de flytande gränserna mellan offentligt och 
privat) gör dock att en förståelse av deltagande övervakning i ett disciplinärt perspektiv 
ökar förståelsen av praktiken där. Det primära för övervakningens funktion inte är den 
sociala roll som övervakaren har utan snarare att det är komplexet makt/vetande som 
ligger till grund för övervakningens funktion. Blicken och synligheten har en central roll 
och det är genom att observera och bli observerad som det uppstår områden för kunskap 
och makt. 
 
Jag framhöll i teorikapitlet att övervakningen i sig blir hierarkisk även om det inte finns 
något påtagligt subjekt bakom den. Detta kommer till uttryck i hur normerna på 
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Facebook framställs under intervjun. Förutom mer subtila, som att intervjupersonerna 
hade ganska tydliga uppfattningar om vad som passade sig och inte, framkom också 
mer påtagliga sätt. Till exempel diskussioner mellan användare om vad som är lämpligt 
och olämpligt och även raderingar av vänner som hade överskridit det lämpliga. Det 
finns inte en total maktlöshet i övervakningen, utan mina intervjupersoner och andra 
användare var delaktiga både i att skapa och upprätthålla de normer som formar 
deltagandet/övervakningen. Övervakningen är inte heller total. Ett antal strategier för att 
förhålla sig till den har framkommit under intervjuerna vilka har gemensamt att de på 
olika sätt minskar tillgången, eller i varje fall lättillgängligheten för den information de 
lägger upp. 
 
Den deltagande övervakningen går heller inte att frånkoppla från strukturer utanför 
Facebook. Detta visade sig kanske tydligast i närvaron av arbetet där läraren betraktade 
sig som en förebild för gamla elever, socialsekreteraren förhöll sig till risken att 
personer som är i kontakt med hennes verksamhetsområde kunde komma att läsa 
hennes statusuppdateringar och där en intervjuperson undvek att beröra vissa områden 
med hänsyn till arbetskamrater. 
 
För att sammanfatta, svaret på den första frågeställningen, hur användarna förhåller sig 
till vad de publicerar på Facebook och vilka som har tillgång till det, är att de betraktar 
det som en naturlig del av vardagen men påverkat av de ramar som sätts genom att det 
är en medierad offentlighet. Som svar på den andra frågan kan övervakningen 
kategoriseras som en deltagande övervakning, vilket någonstans är själva syftet med 
sociala nätverksplatser. Övervakningen är inte hierarkisk på det sättet att den utförs av 
människor som befinner sig i en formaliserad maktposition gentemot varandra. Däremot 
blir övervakningen hierarkisk till sin natur eftersom det inte går att se vem som 
övervakar, den övervakande blicken blir abstrakt. 
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