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Sammanfattning 
 
 

”Har du sunt förnuft? Bra! Då kan du bli förskolelärare!” 
En kvalitativ studie om förskolelärare och Facebook 

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolelärare verksamma på mindre ort, upplever att 

yrkesrollen påverkar deras privata användande av Facebook. Vi vill samtidigt ta reda på vilka förväntningar 

förskolelärarna själva upplever att andra, det vill säga föräldrarna till barn på förskolan, har på dem och deras 

beteenden på Facebook. Därför är det även relevant att undersöka vilka förväntningar föräldrar har på 

förskolelärarnas beteenden på Facebook. Genom att jämföra dessa två gruppers förväntningar och 

uppfattningar vill vi försöka ta reda på vilka moraliska principer som styr uppfattningar och beteenden.  

 

De frågeställningar som utformats utifrån syftet är: 

 

Hur påverkar förskolelärares yrkesroll deras privata användande av Facebook? 

Hur förväntar sig föräldrar, med barn på förskolan, att förskolelärare ska bete sig på Facebook?  

Vilka moraliska principer ligger till grund för förskolelärarnas beteenden på Facebook?  

Vilka moraliska principer ligger till grund för föräldrarnas uppfattningar om förskolelärarnas beteende på Facebook? 

 
Studien bygger på teorier om bland annat övervakning, moral och identitet. Den har en kvalitativ ansats med 

samtalsintervju som enda metod.  

 

 
Resultatet av studien visar på motsägelser i svaren, både från förskolelärare och föräldrar. Dessa motsägelser 

är i sig intressanta, och är också de som ligger i fokus för analysen. Det visade sig att olika moraliska 

dimensioner hamnade i konflikt med varandra, så som till exempel rätten till ett privatliv och sunt förnuft. 

De slutslatser vi kan dra av denna studie är att förskolelärarna anpassar sina beteenden på Facebook, på 

grund av yrkesrollen som förskolelärare. Vi kan också se att föräldrarna har vissa förväntningar på hur en 

förskolelärare bör bete sig och att dessa förväntningar är styrda av yrkesnormer och sunt förnuft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 
 

”Do you have common sense? Great! Then you can work as a preschool teacher!” 
A qualitative study of preschool teachers and Facebook 

 
 

The aim of this study is to investigate how preschool teachers, working in a small town, feel that their 

professional role affects their private use of Facebook. We will also like to find out what expectations 

preschool teachers themselves perceive that others, ie, parents of children in preschool, have on them and 

their behavior on Facebook. Therefore, it is also relevant to consider the expectations that parents have for 

preschool teachers' behavior on Facebook . By comparing the expectations and perceptions of these groups, 

we want to try to find out what moral principles that guide the perceptions and the behaviors.  

 

The issues designed with the purpose is:  

 

How does pre-school teacher's professional role affect their private use of Facebook? 

How do parents, with children at the preschool expect that teachers should behave on Facebook ? 

What are the moral principles underpinning the preschool teachers' behavior on Facebook ? 

What are the moral principles underpinning the parental perceptions of preschool teachers' behavior on Facebook ? 

 

The results of the study show contradictions in the answers from both preschool teachers and parents. 

These contradictions are inherently interesting, and are also the focus of the analysis. Different moral 

dimensions occurred to be in conflict with each other, such as the right to privacy and common sense. The 

conclusions we can draw from this study is that preschool teachers adapt their behavior on Facebook, 

because of the professional role as preschool teachers. We can also see that parents have certain 

expectations of how a preschool teacher should behave, and that these expectations are guided by 

professional standards and common sense.  
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“Har du sunt förnuft? Bra! Då kan du bli förskolelärare!” 

 

1. Inledning 
I det här kapitlet presenteras studiens problembakgrund, syfte samt de frågeställningar som 

ska besvara syftet. 

 

“And I´m thinking, you put that information on your page, that you happily work at a child care facility A 

and here you are in a drunken state—and that´s not to suggest that I believe that people who work at child 

care facilities should live cloistered lives and not party and have a great time, but I´m a left with that one 

snapshot of this person and is that the person that I want to hand my child over to?”  (Trottier & Lyon, 

2012, s. 102)   

 

Citatet ovan är hämtat från Trottier och Lyon´s kapitel om övervakning på sociala medier, från 

boken Internet and surveillance: The Challenges of Web 2.0 and Social Media (2012). Citatet uttrycker tydligt 

det problem som uppstår då en person i en yrkesroll, så som förskolelärare, på sociala medier går 

över gränsen för vad omgivningen förväntas av en person i just en sådan yrkesroll. Att arbeta som 

förskolelärare innefattar att kunderna eller uppdragsgivarna, alltså föräldrarna till barnen på förkolan, 

måste ha förtroende för de personer som de dagligen lämnar sitt eller sina barn hos. I citatet ovan 

uttrycker personen som uttalat sig att denne förstår att en förskolelärare, liksom andra människor, 

har rätt till ett privatliv men att denne samtidigt måste ha sin yrkesroll i åtanke då de presenterar sig 

själva i sociala sammanhang, så som på exempelvis sociala medier.  

  

1:1 Bakgrund och problembeskrivning 
De sociala mediernas genomslagskraft i vårt samhälle under det senaste decenniet är tydlig. I början 

av 2014 fanns exempelvis 5,2 miljoner svenska användarkonton registrerade på Facebook 

(Kreafonbloggen.se). Facebook, liksom många andra sociala medier, bygger på att användare delar 

med sig av personlig information, detta för att mediet ska fungera så effektivt som möjligt (Joinson, 

2007). Att dela med sig av personlig information är också ett krav för att få vara med i dessa 

interaktiva medier (Humphreys, 2013). Att ingå i sociala medier, genom att vara användare av 

exempelvis Facebook, innebär att användaren samtidigt aktivt förmedlar en bild av sig själv till 

andra. Privata bilder som tidigare placerats i ett album för att endast delas med vänner och familj kan 
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nu, genom att dels publiceras på Facebook och dels spridas vidare av andra användare, istället bli 

offentliga och nå längre än bara den enskilde användarens eget nätverk. Det innehåll som 

användaren delar med sig av, kan av denne anpassas för att försöka förstärka eller utesluta vissa 

sidor hos sig själv. På detta sätt pågår ett ständigt identitetsbyggande. En användares Facebook-

nätverk består i de allra flesta fall i grunden till stor del av personer som denne känner, eller är 

bekant med offline från olika sammanhang.  Sammanhang där denne också visar olika sidor av sig 

själv, eller spelar olika roller. Detta kan dels handla om att vi som individer är en version av oss 

själva på jobbet och en privat, men det kan också handla om att vi har olika roller inom våra privata 

relationer. Förmodligen beter vi oss inte riktigt på samma sätt gentemot svärmor som gentemot våra 

bästa vänner. I den fysiska verkligheten offline är det oftast inget problem att hålla isär de olika 

rollerna. Problemet uppstår när alla roller måste sammanföras till en enhetlig bild, passande för alla 

olika typer av relationer vi har inom nätverket (boyd, 2010). Vad händer när till exempel en person 

involverad i ditt yrkesliv vill bli vän med dig på Facebook? Att tacka nej till en sådan vän-förfrågan 

skulle kunna missgynna relationen mellan er, samt att det även kan tolkas som att du som tackar nej 

har något att dölja (Marx, 2006). Om du skulle tacka ja, kanske du känner att du måste rensa bort, 

alltså censurera, en del av innehållet på din sida för att kunna förmedla den bild du vill till den nya 

personen. Denna nya publik kanske även får dig att låta bli att dela med dig av vissa åsikter och 

bilder eller att gilla, kommentera eller dela vissa inlägg som du tidigare kanske gjort utan att 

reflektera över.  

 

Att information sprids så snabbt på Facebook, kan innebära extra problem på en liten ort. Detta 

eftersom mentaliteten på en mindre ort är av typen “alla-känner-alla”. Internet blir då som en 

förlängd arm till den traditionella ryktesspridningen, som sker på stan eller hemma i stugorna. 

Genom att människor delar med sig så mycket av sig själva på Facebook, får andra människor 

tillgång till information som kan sätta fart på rykten. Mycket av den information som florerar skulle 

förmodligen inte ha delats med andra, om inte Facebook funnits.  

 

Kanske upplever du det som att du har kontroll över hur du uppfattas, men Facebook möjliggör 

även för andra användare att sprida din information vidare till andra utanför ditt eget nätverk. Ett 

vanligt förekommande exempel på hur information enkelt sprids är att dina vänner gillar eller 

kommenterar dina bilder eller inlägg och på detta sätt gör dem synliga för vänner i deras respektive 

nätverk. Facebook möjliggör på detta sätt för utomstående att få en inblick i en persons privatliv, 
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ibland helt utan vetskap av den enskilde som är objekt för syningen. Det kan som i exemplet ovan 

handla om att någon ser bilder på en person som denne sedan innan vet, eller enligt den information 

personen uppger på sin profil, arbetar som förskolelärare. En händelse liknande den som citatet i 

början av detta kapitel beskriver kan leda till att förtroendet för personen, både privat och 

yrkesmässigt, minskar.  

 

1:2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolelärare verksamma på mindre ort, upplever att 

yrkesrollen påverkar deras privata användande av Facebook. Vi vill samtidigt ta reda på vilka 

förväntningar förskolelärarna själva upplever att andra, det vill säga föräldrarna till barn på förskolan, 

har på dem och deras beteenden på Facebook. Därför är det även relevant att undersöka vilka 

förväntningar föräldrar har på förskolelärarnas beteenden på Facebook. Genom att jämföra dessa 

två gruppers förväntningar och uppfattningar vill vi försöka ta reda på vilka moraliska principer som 

styr uppfattningar och beteenden.  

 

1:3 Frågeställningar 
 

Hur påverkar förskolelärares yrkesroll deras privata användande av Facebook? 

 

Hur förväntar sig föräldrar, med barn på förskolan, att förskolelärare ska bete sig på Facebook?  

 

Vilka moraliska principer ligger till grund för förskolelärarnas beteenden på Facebook?  

 

Vilka moraliska principer ligger till grund för föräldrarnas uppfattningar om förskolelärarnas beteende på 

Facebook? 

 

 

1:4 Avgränsningar 
Syftet med studien är att få en bild av vilken uppfattning förskolelärare och föräldrar till barn på 

förskola har gällande förskolelärares beteende på Facebook. Förskolorna som valts ut för studien är 

två förskolor som finns på mindre orter i Värmland. På grund av begränsningar i tid samt resurser 
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har undersökningen avgränsats till endast två förskolor. För studiens resultat så hade dock vilka 

andra förskolor som helst, förlagda på mindre orter, lämpat sig lika bra. Trots att det nu mer finns 

många olika sociala medier, så fokuserar denna studie på Facebook. Detta för att Facebook är ett 

välkänt, brett socialt medium, med många olika användningsområden som också används av många i 

varierande åldrar. 

 

1:5 Uppsatsens disposition 
Disposionen av uppsatsen är indelad i olika delar. Först presenteras foskningsläget och teorier som 

senare ska knytas ihop med studiens resultat. I uppsatsens tredje del innehåller en redogörelse för 

exempelvis den valda metoden, operationalisering samt felkällor. I del fyra av uppsatsen presenteras 

den insamlade empirin och i kapitlet därefter analyseras resultatet av empirin med hjälp av de 

tidigare presenterade teorierna. Därefter följer kapitel sex, där egna slutsatser, kopplade till studiens 

syfte och frågeställningar, diskuteras. Vidare följer också förslag på vidare forskning samt 

implikationer från samhället och arbets-/yrkesliv.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter som är 

relevanta för studien. 

 

2:1 Forskningsläge 
Tidigare forskning som vi hittat då vi sonderat terrängen inom området inför denna studie har 

mestadels fokuserat på att undersöka hur relationen mellan chefer och anställda ser ut på Facebook. 

Peluchette, Karl och Fertig (2013) har exempelvis i sin artikel A ‘friend’ request from the boss: To close for 

comfort? undersökt hur anställda reagerar när chefen vän-förfrågar dem på Facebook. I studien 

beskriver de möjliga förklaringar till att den anställde reagerar antingen positivt eller negativt på en 

sådan förfrågan. På liknade vis finns det också studier som pekar på de etiska dilemman som kan 

uppstå när chefer kollar upp anställda, eller jobbsökande inför rekrytering, på Facebook (se 

exempelvis Smith & Kidder, (2010). Det finns även studier som undersöker hur anställda förhåller 

sig till att ha kollegor som vänner på Facebook (se exempelvis Frampton & Child, (2013). Trots att 

det finns många studier gjorda på ovanstående områden, där relationen mellan chef och anställd eller 

anställda emellan är i fokus, så saknar vi dock tidigare studier och forskning som undersöker 

relationen mellan anställd och “kund” på Facebook, i en icke-kommersiell yrkessektor där 

förtroende  är extra viktigt. Därför vill vi i denna studie undersöka förskolelärare och föräldrar då 

förskolelärar-yrket är ett yrke som bygger på förtroende mellan förälder och förskollärare. 

 

Många av de teorier vi valt att stödja vår studie på är teorier inom sociologi. Eftersom studien ämnar 

undersöka människors beteenden i sociala offentliga och privata sammanhang, är dessa relevanta 

även för studier inom medier och kommunikationsvetenskapsområdet. Viktiga forskare inom 

sociologi är Anthony Giddens och Erving Goffman, vilka kommer att påträffas i detta avsnitt. 

Relevant att diskutera i relation till sociologi är etik och moral, ämnen som därför också kommer att 

beröras. Vidare presenteras också teorier om övervakning, eftersom detta är något som i och med 

den tekniska utvecklingen i samhället och med den utvecklingen av sociala medier, har bytt skepnad. 

Övervakningen som sker idag, har blivit som en samhällelig, social process människor emellan.  
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2:2 Samhällets sociala regler: Etik och moral 
Inom i stort sett varje samhälle eller kultur finns utöver nedskrivna lagar och regler även ett slags 

kulturellt regelverk, normer, vilka människorna i samhället anpassar sig till, samt förväntar sig att 

andra ska agera och handla efter. Dessa regler styr över vilka beteenden och handlingar som ses som 

rätt eller fel i samhället och fungerar som ett rättesnöre för människorna i det dagliga livet. Dessa 

sociala regler skapas och reproduceras kontinuerligt av människorna inom samhället eller kulturen. 

Goffman (1963) beskriver denna process som så att det just är individers vardagliga, normaliserade 

och rutinmässiga handlingar som utvecklar sociala föreställningar, vilka blir till normer, inom 

exempelvis ett samhälle eller en kultur. Dessa föreställningar utvecklas på detta sätt till krav på 

människorna i samhället och visar sig som han uttrycker det; som moraliska förebud, vilka individerna i 

samhället eller i omgivningen förväntas agera efter. Att som individ handla och agera rätt enligt 

samhället handlar alltså om att individen måste handla moraliskt rätt. Liksom Goffman (1963) 

förklarar Bengtsson (2007) den sociala process som producerar och reproducerar normer inom ett 

samhälle men beskriver samtidigt att det även är en persons eller en kulturs etik som synliggörs 

genom individers vardagliga moraliska överväganden och handlingar. På detta sätt förklarar de båda 

att det är just etik och moral som är grundpelare i detta samhällets sociala norm- eller regelverk. 

Bauman (1993/1995) beskriver skillnaden mellan etik och moral så som att etiken ligger bortom 

individen, samhällelig eller kulturell, och fungerar som ett allmänt system för människor att förhålla 

sig till. Moralen ligger däremot hos, eller närmare individen, där varje person måste förhandla med 

sig själv för att agera moraliskt, varför denna studie kommer att behandla moral. Etiken kan därmed 

ses som en slags kulturell gemenskap av principer och normer samt som ett verktyg som hjälper 

individen att resonera, handla och agera moraliskt och rätt enligt samhället. Vårt sociala och 

individuella beteende handlar till stor del om en strävan efter att framstå som att vi handlar enligt 

just dessa samhälleliga normer (Goffman, 1959).  

 

I och med utvecklingen av nya teknologier, så som sociala medier, så skapas nya sociala regler och 

normer som människor förväntas följa (Jansson, 2013). Om inte dessa regler och normer följs, 

riskerar man att tappa andra människors respekt och eller förtroende. Eftersom människan är en 

reflexiv individ, det vill säga att den ser sig själv och därigenom även skapar sin identitet genom andra. 

Andra med vilka den både vill identifiera sig eller känna delaktighet med, samt för att upprätthålla en 

form av självständighet distansera sig ifrån, är den också medveten om vad som sker runt omkring. 

(Giddens, 1991/1997; Jansson, 2002). Denna form av identitetsbyggande sker även genom att 
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individen kalkylerar tidigare erfarenheter och information, och väger detta med var och vem den vill 

vara i framtiden (Giddens, 1991/1997).  

 

Identitetsprocessen har under det senmoderna samhällets utveckling ändrat karaktär. I det 

förmoderna, traditionella samhället var individens livsväg, och livsstil oftast inte valbar. Den var i 

regel mer given på förhand, bunden till traditioner, där exempelvis yrke och livsväg “gick i arv” inom 

familjen. Men i takt med det moderna, industrianpassade, urbaniserade och konsumtionsinriktade 

samhällets framväxt (detta framför allt på industrialiserade platser runt om i världen) förändrades de 

strukturer som tidigare varit centrala för människors identitet. (Giddens, 1991/1997; Jansson, 2002)  

I och med denna samhälleliga utveckling blev det heller inte längre lika självklart för människorna att 

följa sina föräldrars levnadssätt i fråga om exempelvis yrkesval och boendeort (Jansson, 2002). Den 

valmöjlighet, eller den valnödvändighet, som följer denna utveckling har även bidragit till att 

begreppet livsstil utvecklats. Som Giddens uttrycker det “under högmodernitetens villkor följer vi 

inte bara livsstilar, utan tvingas i grunden göra det: vi har inget annat val än att välja” (Giddens, 

1991/1997, s. 101). Han menar också att begreppet livsstil inte bara handlar om en slags ytlig 

konsumtion, utan som handlingar och val som i sig ger en materiell inramning till individens 

berättelse om sin identitet. Valet av arbete, tilläggas bör dock att alla individer har olika möjligheter 

att välja, är även något som i grunden påverkar en individs identitet, detta genom vilka livssmöjligheter 

och i sin tur vilka livsstilsmöjligeter som valet av arbete ger möjlighet till (Giddens, 1991/1997).  

 

2:3 Den sociala scenen 
För att förklara hur människan presenterar sig själv och uppträder i sociala sammanhang, använder 

sig Goffman (1959) av en teori som han kallar Impression Managment Theory. Denna teori handlar om 

att människan vill få respekt och även se så bra ut som möjligt i andras ögon. Just denna vilja är en 

stark drivkraft som i mångt och mycket ligger till grund för en människas olika handlingar och 

beteenden. Det handlar om att människan vill ge ut en idealiserad bild av sig själv till andra, och 

försöker därför att kontrollera all information som på ett eller annat sätt bygger upp bilden av denne. 

Detta genom att spela “rätt roll” vid rätt tillfälle. När det kommer till sociala medier kan detta 

innebära att denne väljer att censurera sig själv, eftersom man där måste ha en och samma roll 

passande inför alla i nätverket. Detta kan yttra sig i att man kanske tänker sig för vad man lägger ut 

på Facebook, eftersom man känner att man inte riktigt har kontroll över hur alla i nätverket ska ta 
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emot budskapet. På så vis kan man heller inte kontrollera vad dessa människor får för uppfattning 

om en själv. 

  

I sin bok The Presentation of Self in Everyday Life skriver Ervin Goffman (1959) om hur människan 

uppträder i sociala situationer. Han menar att människan spelar olika roller beroende på publik och 

situation. Goffman använder ordet Performances, uppträdanden, för att förklara en människas 

handlingar. Dessa uppträdanden kan delas in i två olika kategorier, Front stage och Back stage. Front 

stage är de uppträdanden som sker öppet för en publik och som är formade och finslipade för att 

kunna passa just för situationen man befinner sig i. Detta för att man, återigen, vill ge en så 

idealiserad bild av sig själv som möjligt. Olika situationer och sammanhang har vissa förutbestämda 

koder och beteenden som förväntas när en människa uppträder i dessa situationer, därför vet en 

människa oftast vilket slags uppträdande som förväntas av denne när den befinner sig i en viss social 

situation. Det kan dock hända att olika situationer, eller fronter som Goffman kallar dem, krockar. 

Om dessa situationer har vitt skilda koder och förväntade beteenden kan det uppstå komplikationer 

eftersom människan då tvingas visa upp flera olika roller på samma scen. När en människa å andra 

sidan agerar back stage finns ingen publik som dömer dennes handlingar, därför är detta tillfällen där 

människan kan “vara sig själv” utan att riskera att ge fel bild av sig själv eller situationen. Lewis, 

Kaufman & Christakis (2008) ser Facebook som en form av “back stage”, eftersom man där delar 

med sig av privat information som kanske inte hade blivit blottad i vissa relationer i verkliga livet 

(offline). Detta skulle kunna vara en anledning till att exempelvis föräldrar eller chefer går in och 

kikar för att på så vis få tillträde till personens privata sfär (Lewis, et al., 2008). Alejandra Beltran 

skriver i sin magisteruppsats Facebook and its behavioral rules: : The emergence of a middle region (2010) om 

att Facebook inte kan ses som en ren back stage, utan kan snarare ses som en middle region, en 

mellanregion. Många beteenden på Facebook faller egentligen inom kategorin back stage, eftersom 

det är beteenden som anses mer privata och som vi i det verkliga livet kanske endast visar för våra 

vänner (Beltran, 2010). Men då Facebook oftast inte bara har nära vänner som publik är det också 

en offentlig front stage. Gränserna för vad som är typiska back stage-beteenden och vad som är typiska 

front stage-beteenden, suddas ut och möts på mitten, i en så kallad mellanregion (Beltran, 2010).   

 

I likhet med Goffmans teori om fronter som kolliderar, har danah boyd (2010) konstruerat en teori 

som hon kallar för Collapsed Contexts. Denna teori handlar om att människan förväntas uppträda på 

ett visst sätt i olika situationer och roller. I och med, vad hon kallar, Broadcast Media, uppstår det hela 
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tiden situationer där dessa olika roller kolliderar med varandra. Detta eftersom de allra flesta av oss 

människor har en mängd olika personer i vårt nätverk som alla förväntar sig olika beteenden 

beroende på vilken relation vi har med var och en av dem. Detta på grund av att det finns 

människor i nätverket som man vet ser det man gör, och som man därför anpassar sig efter. Att man 

som användare ser vad andra gör, gör att man också vet att andra ser vad man själv gör. Detta 

resulterar i en slags mellanmänsklig, social kontroll.  

 

2:4 Övervakning i ny skepnad 
Övervakning är något som förekommit länge, men som bytt skepnad i och med teknologins 

utveckling. David Lyon (2013) förklarar att förr, innan datorsamhället, var det främst staten som på 

olika sätt stod för övervakningen i samhället. Hur individens liv påverkades av denna övervakning 

var något som denne till viss del kunde reglera själv, genom att begränsa sin inblandning med 

regeringen (Lyon, 2013). Denna form av statlig kontroll över folket är den traditionella formen av 

övervakning och fortfarande ofta det som förknippas med begreppet övervakning. Den traditionella 

formen av övervakning har karaktären av så kallad Top-down-övervakning och innefattar att en högre 

instans, med någon form av inflytande och makt över andra människor, övervakar dessa. De 

människor som då blir övervakade är de med mindre makt och kan exempelvis vara befolkningen i 

ett samhälle eller människor försatta på någon form av instituition. (Lyon, 2013) Övervakning idag 

har däremot bytt karaktär eller utökats, från att förr främst använts för att utöva någon form av makt 

och kontroll av människor, utfört av människor högre upp i samhällets hierarki, till att bli en 

mellanmänsklig, mindre synlig och tydlig form av övervakning. I takt med den tekniska utvecklingen 

och det faktum att det mesta i våra liv idag är kopplat till datorer på ett eller annat vis, har en ny typ 

av interaktiv övervakning utvecklats. (Lyon, 2013) Denna nya interaktiva övervakning som har 

kommit med utvecklingen av sociala medier är något som André Jansson (2013) valt att kalla för 

“Interveillance”, vilket beskriver just denna nya interaktiva mellanmänskliga form av övervakning. 

Detta begrepp innefattar hur människor bygger sin identitet, uttrycker sig och övervakar varandra på 

sociala medier. Till skillnad från den traditionella övervakningen är inte Interveillance främst kopplat 

till makt och hierarkier då detta handlar mer om att vanliga människor övervakar varandra (Jansson, 

2013). Det går att diskutera om övervakning är rätt ord för att beskriva det som händer på sociala 

medier. Kanske är social kontroll, eller just interveillance, ett mer lämpligt ord för denna typ av 

övervakning. Då vi vidare i denna studie kommer att använda begreppet övervakning är det just 
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denna typ av mellanmänskliga övervakning, eller interveillance, som avses. 

 

Den övervakning som sker mellan människor idag på sociala medier, innebär att man kanske inte vet 

med sig att man är övervakad, då man till exempel inte kan se om någon har varit inne på ens 

Facebook-profil och tittat runt (Humphreys, 2013).  Att övervaka någon utan dennes vetskap är 

något som Lyon (2013) kallar för “Shadow Surveillance”.    

 

Facebook är uppbyggt av användare som skapar innehåll. Genom att gå med i Facebook går 

användaren frivilligt även med på att dela med sig av personlig information både direkt till Facebook 

som företag och till andra användare. I och med att användaren godkänner Facebook’s 

användarvillkor ger denne Facebook rättten att använda dessa personliga uppgifter och dessa kan 

därefter säljas vidare till företag i marknadsföringssyfte. Den personliga informationen blir också, lite 

beroende av användarens sekretessinställningar, även möjlig för många andra användare att kunna ta 

del av. Att dela med sig av information är samtidigt en grundförutsättning för att få vara med i 

nätverket. Detta kan som Marx (2006) beskriver det ses som en form av soft surveillance, en mjuk eller 

mindre tydlig form av övervakning, där personen mer eller mindre frivilligt (eller påtvingat för att få 

vara med) går med på att dela med sig av personlig information. Trots att många vet med sig att det 

kan medföra vissa risker att exempelvis starta ett Facebook-konto, som till exempel att Facebook 

äger rättigheter till personlig information och upplagt material såsom bilder samt att vissa former av 

övervakning kan komma att ske, hindrar det dem inte från att gå med. Detta är något som 

Albrechslund (2008) menar kan bero på att man känner att de fördelar som individen får genom sitt 

deltagande överväger de risker som deltagandet kan innebära. Många väljer därför att gå med, men 

de flesta användare som är medvetna om att integriteten kan påverkas, gör det de kan för att behålla 

sin integritet så långt det går. Humphreys (2013) menar att integriteten upplevs säker om användaren 

känner att denne har kontroll över sin egen information. Om man däremot mister denna kontroll, 

och den hamnar i händerna på någon annan, kan en form av övervakning uppstå (Humphreys, 2013: 

Trottier & Lyon, 2012). Det kan därför vara extra viktigt för användaren att lägga upp information 

som inte riskerar att skada integriteten, om den hamnar i händerna på någon annan. För att verkligen 

skydda sin integritet är alternativet att inte delta alls, men att välja att avstå och inte ställa upp kan 

ibland av andra uppfattas som ett konstigt eller rent av misstänkt beteende — som att personen 

genom att vägra att delta har någonting att dölja (Marx, 2006). På detta sätt tvingas personen mer 
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eller mindre att delta för att dels passa in  och dels för att inte ge sken av att denne har något att 

dölja.    

 

Trottier och Lyon (2012) förklarar att Facebook bygger på att användare söker efter eller söker upp 

andra och på detta sätt övervakar varandra, vilket blir en form av mellanmänsklig övervakning. 

Denna form av övervakning är normaliserad då alla användare både agerar övervakare och själva blir 

övervakade. Detta genom att alla användare mer eller mindre kollar upp andra användare, och vet 

med sig att andra användare gör likadant. På detta sätt är användare medvetna om att denna form av 

övervakning äger rum på Facebook. Då användare allt som oftast har personer från olika sociala 

sammanhang som vänner inom nätverket, så som exempelvis familjemedlemmar, kollegor, 

arbetsgivare eller eventuella framtida arbetsgivare och så vidare, leder detta till att användaren inte 

bara övervakar andra utan även sig själv. Genom att användaren vet att dessa andra kan komma att 

kolla upp denne, på samma sätt som denne kollar upp andra, resulterar detta i att denne försöker 

kontrollera bilden av sig själv. Detta för att verka förtroendeingivande inför exempelvis kollegor, 

befintliga eller framtida arbetsgivare, eller för all del familjemedlemmar. (Trottier, 2012) 

 

2:5 Sammanfattning av teori 

Människor i ett samhälle skapar tillsammans sociala regler och normer, som människorna förväntas 

leva och anpassa sig efter. Det senmoderna samhället som vuxit fram skapar en form av 

mediemoral, som bygger på socialt konstruerade regler och normer för vad som är accepterade 

beteenden. Samhällets utveckling har även inneburit att nya sociala medier har växt fram, vilka 

skapar en helt ny form av övervakning. Denna övervakning sker på olika sätt mellan människor, 

utan någon direkt hierarki och kan snarare ses som en mellanmänsklig process. Övervakning och 

moral hör här ihop på det viset att: utan övervakning från andra så finns det inga som kan se och 

döma andras beteenden, därav behöver man inte i lika stor utsträckning tänka på att följa dessa 

socialt konstruerade moraliska regler och normer.  
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder som använts för studien. Här beskrivs de urval som 

gjorts, tillvägagångssätt samt metodproblem. Vidare diskuteras även studiens validitet och 

reliabilitet.  

 

3:1 Forskningsansats 
Denna studie har en abduktiv forskningsansats. Den abduktiva forskningsansatsen används för att, 

utifrån befintliga teorier och insamlad empiri, undersöka, tolka och förstå relationer i verkligheten på 

nya sätt. (Ekström & Larsson, 2010) 

 

3:2 Val av metod: Samtalsintervju 
Denna studie har en kvalitativ ansats, då vi är ute efter en djupare förståelse om ämnet som ska 

studeras (Larsson, 2010). Sammanlagt har åtta intervjuer genomförts, jämt fördelat mellan 

förskolelärare och föräldrar. Eftersom studien ämnar ta reda på förskolelärares och föräldrars 

attityder kring, och uppfattningar om Facebook, anser vi att en kvalitativ metod i form av personliga 

samtalsintervjuer lämpar sig bäst (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom samtalsintervjuer ges 

möjligheten att få en verklig insikt i människors erfarenheter samt enskilda uppfattningar och 

erfarenheter, då intervjuaren och respondenten tillsammans genom samtalet kommer fram till en 

förståelse kring det studerade ämnet (Larsson, 2010). Denna metod är även särskilt relevant när man 

är ute efter frågan hur (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta ordet, hur, är något som finns i två av våra 

frågeställningar:   

 

 - Hur påverkar förskolelärares yrkesroll deras privata användande av Facebook? 

 

- Hur förväntar sig föräldrar, med barn på förskolan, att en förskolelärare ska bete sig på Facebook? 

 

Då syftet med intervjuerna, som tidigare nämnts, är att få intervjupersonernas egna uppfattningar 

om ämnet, kan dessa personer ses som respondenter snarare än informanter, då informanter istället 

brukar sitta inne med för syftet värdefull information och saklig fakta (Larsson, 2010).  

Då vi valt att fokusera på en specifik yrkesgrupp och är ute efter en jämförelse mellan två olika 

grupper (förskolelärare och föräldrar), skulle man kunna anta att denna studie har formen av en 
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fallstudie (Larsson, 2010). Detta är dock inte fallet då de två undersökta förskolorna kunde ha ersatts 

med vilka andra förskolor som helst, förlagda på mindre orter, hade fungerat lika bra för studien och 

troligtvis också för dess resultat. Med anledning av detta ser vi snarare denna undersökning som en 

ren kvalitativ forskningsstudie (Kvale & Brinkmann, 2014).   

 

3:3 Kritik mot intervju som metod 
Då alla intervjuer inte var möjliga att utföra genom ett personligt möte, var telefonintervjuer ett sätt 

att ändå kunna genomföra intervjuerna på, och på så vis få tillräckligt med empiri. Larsson (2010) 

beskriver att i den sociala interaktionen som sker mellan intervjuare och intervjuperson genom det 

personliga mötet, kommunicerar personerna viktig information inte enbart genom det verbala 

språket, utan detta sker även genom kroppsspråk, minspel och liknande. Att bara prata med 

intervjupersonen på telefon innebär därför att sådan information inte kan uppmärksammas 

(Larsson, 2010). Detta innebär inte bara svårigheter för intervjuaren i dennes tolkning av 

intervjupersonens uttalanden, utan kan även innebära problem för intervjupersonen, då heller inte 

denne kan se intervjuarens kroppsspråk, gester och minspel under samtalets gång. Ett ytterligare 

problem med telefonintervju som metod, som vi upptäckte i samband med vårt genomförande av 

telefonintervjuerna, är att mottagningen (då intervjuerna för vår del utfördes på mobiltelefon) ibland 

inte fungerar perfekt. Detta kan leda till att exempelvis frågan måste ställas om, eller kan också 

eventuellt leda till missförstånd eller missar i kommunikationen mellan intervjuare och 

intervjuperson.  

 

En del av den kritik som finns mot forskningsintervjun som metod gäller riskerna för att 

intervjuaren ställer ledande frågor till den intervjuade. Detta borde dock inte ses som något problem 

för resultatets del, då ledande frågor istället kan användas för att exempelvis mäta tillförlitligheten i 

svaren från intervjupersonen. Att ställa en direkt, rak och ledande fråga, och därmed minska riskerna 

för att intervjupersonens svar misstolkas, kan stärka reliabiliteten i studien. (Kvale & Brinkmann, 

2014)  
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3:4 Population och urval 
Syftet med denna studie är att undersöka attityder och förhållningssätt till Facebook-användande hos 

yrkesgruppen förskolelärare, samt att undersöka vilka förväntningar denna yrkesgrupps “kunder”, 

alltså föräldrar, har på förskolelärarnas beteende på Facebook. Denna studie görs därmed utifrån två 

perspektiv, dels förskolelärares egna upplevelser och förhållningssätt samt föräldrars upplevelser och 

förväntningar på förskolelärarna. Vi tror att denna studie kan appliceras på andra, icke kommersiella 

yrkesgrupper, där förtroende är extra viktigt. Men just för denna studie är det dels populationen 

förskolelärare, och dels populationen föräldrar med barn på förskolor förlagda på mindre orter,  vi 

vill uttala oss om. Då det tidsmässigt inte var möjligt att undersöka alla förskolelärare och alla 

föräldrar med barn på förskolor gjordes ett urval, som då fick representera respektive population. 

Från början hade vi tänkt att endast undersöka en förskola, men då vi genom den första förskolan 

fick kontakt med en annan förskolelärare arbetande på en annan mindre ort, valde vi att även 

intervjua denne samt även två föräldrar med barn på den andra förskolan. Studien utfördes därmed 

på två förskolor på mindre värmländska kommuner. Vi upplever, av egna erfarenheter, att 

dynamiken är en helt annan på en mindre ort än i en större stad. Det ger mindre möjlighet till 

anonymitet, då invånarna i samhället, direkt eller genom andra, känner till varandra. Antingen direkt, 

eller genom bekanta. Det blir en form av social övervakning, där ryktesspridning ofta florerar. 

Samtidigt som Facebook ger möjlighet till att komma människor nära, genom att få en inblick i 

andra människors privatliv, så blir det också ytterligare som en förlängd arm för mellanmänsklig 

övervakning och eventuell ryktesspridning. De personer, alltså förskolelärare och föräldrar, som 

intervjuades för studien, valdes till viss del ut utefter ett strategiskt urval (Larsson, 2010). Detta 

eftersom  det var viktigt för studien att personerna var användare av Facebook. Det var dock inte ett 

krav för studien att personerna som intervjuades var särskilt aktiva i sitt användande, då det istället 

var viktigare att få personens åsikter och tankar kring Facebook. Vi ville från början även ha en 

spridning i ålder och kön, men att få en könsfördelning bland förskolelärarna var i detta fall dock 

inte möjlig då alla arbetande förskolelärare var kvinnor. På grund av svårigheter att få föräldrar att 

ställa upp på intervju fick vi dock inte heller möjlighet att där få en jämn könsfördelning.  
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Tabell 3:1 - Tabell över de personer som intervjuades för studien 

Benämning Kön Ålder Ort Intervju 

Förskolelärare Kvinna 31 Ort 1 Personlig 

Förskolelärare Kvinna 60+ Ort 1 Personlig 

Förskolelärare Kvinna 21  Ort 1 Telefon 

Förskolelärare Kvinna 40+ Ort 2 Personlig 

Förälder Kvinna 33  Ort 1 Telefon 

Förälder Man 45 Ort 1 Telefon 

Förälder Kvinna 26 Ort 2 Personlig 

Förälder Kvinna 31 Ort 2 Telefon 

 

3:5 Praktiskt tillvägagångsätt 
 

3:5:1 Praktiska förberedelser 

Inför denna studie tog vi först kontakt med en förskola på en mindre ort i Värmland och talade där 

med en person ur personalen. Denne var mycket positiv till vår studie och erbjöd sig att tala med sin 

chef och sina kollegor, vid ett uppkommande personalmöte. Efter detta möte fick vi klartecken att 

göra undersökningen på denna förskola. Den person vi först fick kontakt med hjälpte till att sprida 

muntlig information om studien till personal på andra avdelningar på förskolan, samt till föräldrar. 

Genom dennes kontakt med föräldrarna fick vi tillgång till telefonnummer till föräldrar som var 

intresserade av att medverka i studien. För att inte tränga oss på allt för mycket så skickade vi först 

ut SMS till de föräldrar som anmält sig intresserade, där vi gav lite information om hur intervjun 

skulle kunna gå till. Detta för att de själva, på deras egna villkor, skulle kunna ta kontakt med oss om 

de fortfarande var intresserade. Vi fick även genom den första förskolan kontakt med en annan 

förskolelärare arbetande på annan mindre ort i Värmland, vilken vi fick möjlighet att intervjua samt 

som hjälpte oss att komma i kontakt med föräldrar till barn på den andra förskolan. 

 

Vid de intervjuer som skedde vid ett personligt möte med intervjupersonen, togs ljudupptagning 

från två telefoner. Detta för att vi senare, när intervjuerna var avklarade, skulle kunna göra utskrifter 



20 
 

av intervjuerna, samt för att intervjuaren skulle kunna koncentrera sig på samtalet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vid de intervjuer som skedde via telefonsamtal, användes en mobil och en dator 

för ljudupptagning. Innan frågor började ställas till intervjupersonen ifråga började vi med göra en så 

kallad orientering, genom att för intervjupersonen förklara bakgrunden till intervjun dock utan att 

avslöja hela syftet med studien, att ljudupptagning skulle komma att ske och att personen även 

behandlas helt anonymt. (Kvarne & Brinkmann, 2014).  

 

3:5:2 Pilotintervju 

När vi utformat intervjumanualerna och var redo att börja samla in empiri, åkte vi till den första 

förskolan för att presentera oss själva samt för att se när, var och hur intervjuerna kunde utföras. Vi 

utförde även en pilotintervju på plats, där vi gick bredvid en förskolelärare när denne jobbade 

samtidigt som vi försökte utföra en intervju. Detta gjordes på grund av att förskolelärarna uttryckte 

att de hade ont om tid, och vi därför ville se om det gick att utföra intervjun under arbetstid. Detta 

visade sig dock inte vara möjligt, då intervjupersonen inte kunde fokusera på samtalet. Då både vi 

och förskolelärarna fått klarhet i att detta inte var en fungerande metod, bestämde vi oss för att 

istället boka in tider med dessa utanför arbetstid, eller om möjligt under en längre rast, då de hade 

gott om tid och kunde prata ostört (Larsson, 2010). Ytterligare en positiv sak med att utföra 

pilotintervjun var att vi då fick möjlighet att testa vår ljudupptagning, vilket Larsson (2010) 

poängterar är en viktig del i förberedelserna inför intervjuer. Vi kunde efter denna pilot- eller 

provintervju konstatera att detta fungerade bättre än väntat. 

 

3:5:3 Samtalsintervjuer 

Inför intervjuerna med förskolelärarna och föräldrarna utformades intervjumanualer (Se bilaga 1 och 

2, och nedan för operationalisering). Då vi ville ha personliga svar som gick ämnet på djupet, 

försökte vi få intervjusituationen att ha formen av ett samtal. Intervjumanualerna som utformades 

var gjorda så att de skulle kunna följas i rätt ordning, och var alltså utformade med en röd tråd enligt 

en logisk frågeordning. Då olika personer ger mer eller mindre uttömmande svar hade vi förberett 

många följdfrågor, men tillät oss också att inte följa frågeordningen, beroende på hur samtalet 

utvecklades. (Larsson, 2010) Att kunna frångå manualen, och på så vis låta samtalet utvecklas och 

därmed kanske också bli lite mer spontant, är viktigt för en god kvalitativ intervju (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  
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På grund av tidspress, både från vår sida och föräldrarnas, var det inte möjligt att utföra alla dessa 

intervjuer med föräldrarna vid ett personligt möte. Merparten av intervjuerna med föräldrarna 

skedde därför på telefon (se tabell 3:1). Vi ringde upp intervjupersonerna och hade dem på 

högtalare. Detta för att vi båda två skulle kunna lyssna, samt för att vi skulle kunna spela in samtalet 

på en annan telefon och dator, för att senare kunna göra utskrifter av intervjuerna.   

 

3:6 Operationalisering 
De frågor som ställdes i intervjuerna var utformade utifrån de ovan presenterade teorierna för att ge 

svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Nedan följer några exempel på de frågor vi ställde under 

intervjuerna, med förskolelärarna och föräldrarna, samt förklaring och motivering till dessa frågor. 

Se bilaga 1 och bilaga 2 , för att ta del av hela intervjumanualerna.   

 

3:6:1 Frågeområden till förskolelärare 

 Intervjumanualen för förskolelärarna börjar med några enklare bakgrundsfrågor om personen. 

Vidare följer lite allmänna frågor om Facebook, gällande användning, sekretessinställningar, 

Facebook-vänner, det vill säga personens Facebook-nätverk och så vidare. Därefter leder frågorna in 

på yrkesrollen som förskolelärare och hur denne upplever att denna roll påverkar det egna beteendet 

på Facebook, samt hur personen upplever att denne kan kontrollera bilden av sig själv på mediet.  

 

Berätta lite om dig själv. 

Denna inledande fråga ska vara lätt att svara på och göra intervjupersonen bekväm samt få igång 

samtalet (Kvale & Brinkmann, 2014). Tillsammans med mer specifika underfrågor syftar den till att 

få en bild av personen, vilket är relevant för att vi senare i analysen ska kunna göra eventuella 

jämförelser mellan olika personligheter, åldersgrupper och livssituationer.  

 

Hur upplever du att det är att arbeta på en mindre ort? 

Denna fråga är en av flera frågor om personens tidigare och nuvarande yrkesliv. Vi anser att den är 

särskilt viktig för studien då den kan säga mycket om hur personen upplever dynamiken på en liten 

ort, vilket är en viktig aspekt för denna studie.  
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Vilka risker respektive fördelar tycker du att Facebook medför? 

Frågan syftar till att få intervjupersonens allmänna inställning till Facebook, vilket kan spela stor roll 

för hur den upplever att den kan bete sig och vara på mediet. De eventuella risker som personen 

uppger, kan ställas i jämförelse med hur personen själv använder Facebook. 

 

Vilka av de sekretessinställningar som Facebook erbjuder använder du? 

Denna fråga är viktig för studien då den, beroende på vilka inställningar personen har gjort, kan säga 

hur denne ser på offentlighet och privatliv.  

 

I vilken utsträckning känner du att du representerar din yrkesroll även på Facebook? 

Denna fråga är viktig för att, tillsammans med föräldrarnas svar, kunna studera och jämföra 

relationen mellan föräldrarnas förväntningar på en förskolelärare på Facebook, och förskolelärarnas 

egna upplevelser av detta. Frågan är relaterad till teorier om etik och moral. Vi hoppas att vi med 

denna fråga ska kunna urskilja om förskolelärarna själva upplever att det finns vissa socialt 

konstruerade koder och regler för hur en person med en sådan yrkesroll förväntas bete sig, samt hur 

de själva förhåller sig till detta.  

 

Finns det något du aldrig skulle lägga upp eller göra på Facebook? 

Denna fråga är, liksom ovanstående, relaterad till etik och moral. Vi vill ta reda på om 

förskolelärarna upplever att det finns vissa normer och regler som de förväntas anpassa sitt beteende 

på Facebook efter. Genom att också fråga föräldrarna, genom intervjuer med dessa, vad de har för 

förväntningar på förskolelärarna, hoppas vi ta reda på om dessa uppfattningar om normer och regler 

överensstämmer med varandra.      

  

3:6:2 Frågeområden till föräldrarna 

Även denna intervjumanual börjar med bakgrundsfrågor samt allmänna frågor om Facebook-

användande, för ar att även här få en bild av intervjupersonen, få denne att känna sig bekväm och 

för att få igång samtalet (Kvale & Brinkmann, 2014). Därefter leder frågorna in på förskolelärare och 

vilka eventuella förväntningar den intervjuade har angående förskolelärarnas beteenden på 

Facebook.  
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Berätta lite om dig själv. 

Denna fråga ska ge lite bakgrundsinformation om föräldern, som ger oss en bild av personen ifråga. 

Förhoppningen är också att vi, i analysen, eventuellt ska kunna se skillnader i attityder till Facebook 

och förskolelärare, beroende på familjesituation, ålder och så vidare.  

 

Hur använder du Facebook?  

Förhoppningen med denna fråga är, liknande den ovan, att vi senare ska kunna dra paralleller mellan 

hur aktiv intervjupersonen själv är och vad den har för uppfattning om hur en förskolelärare bör 

bete sig på Facebook. Vi hoppas att denna fråga ska kunna mäta om det finns något samband mellan 

hur aktiv personen själv är och acceptansen för hur en förskolelärare kan bete sig privat på 

Facebook.  

 

Anser du det viktigt att en förskolelärare anger sitt yrke på sin Facebook-profil? 

Denna fråga syftar till att ta reda på om föräldrarna anser att förskolelärarnas yrkesroll är såpass  

identitetsrelaterad att den bör uppges. 

 

I vilken utsträckning anser du att en person som arbetar som förskolelärare har ett ansvar 

även privat?  

Denna fråga syftar till att ta reda på om eller i vilken utsträckning personen upplever att 

förskolelärare har ett ansvar även privat på grund av deras yrkesroll. Detta för att se om föräldrarna 

anser att förskolelärarnas yrkesroll är en del av deras identitet och sträcker sig utanför jobbet och in 

på deras privatliv. Svaret ska kunna jämföras med förskolelärarnas egna uppfattningar om sitt privata 

ansvar på Facebook.  

 

Anser du att det finns vissa saker som man som förskolelärare bör undvika att posta eller 

delta i på Facebook? Beskriv.   

Se nedan.  

Tycker du att förskolan bör ha en policy, eller riktlinjer, för hur anställda förskolelärare bör 

bete sig på sociala medier?  

 

Dessa två frågor är varianter av den direkta frågan gällande i vilken utsträckning förskolelärare har 

ett ansvar även privat. Detta för att se om i princip samma frågor, i olika utföranden eller vinklingar, 
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kan ge olika svar när de ställs på olika sätt. Genom att ställa samma fråga i olika utföranden hoppas 

vi kunna få mer djupa och ärliga svar (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

3:7 Generaliserbarhet  
Vi är medvetna om att denna studie inte kan generera generella kunskaper och resultat, då det hade 

krävt en större studie. Genom undersökningen har vi dock från intervjupersonerna fått många 

liknande svar, vilket ändå kan ge en inblick i hur det skulle kunna vara även på andra förskolor på 

mindre orter (Larsson, 2010). Då vi även fick möjlighet att utföra intervjuer med en annan 

förskolelärare och ett par föräldrar på en annan mindre ort, och att även de svaren visade sig följa 

samma mönster, anser vi att generaliserbarheten av studiens resultat ökar. Det styrker också vårt 

argument om att studien skulle få ett liknande resultat oavsett vilken mindre ort som studerats.  

 

3:8 Felkällor 
 

3:8:1 Validitet 

Kritik, som kan påverka studiens validitet, kan riktas mot att vi båda transkriberade intervjuerna. 

Detta eftersom utskrifterna då kan komma att speglas i hur vi båda tolkar det intervjupersonen 

säger, en tolkning som naturligtvis förmodligen skiljer sig mellan oss som individer. Detta borde 

dock inte vara några problem då det inte är språket eller några djupare psykologiska känslor som ska 

analyseras, utan intervjupersonernas egna åsikter. Därav har inte språket och uttrycket någon vidare 

vikt för resultatet. (Kvale & Brinkmann, 2014) 

 

Vi måste även ha i åtanke, att vår tolkning av resultatet för studien kan påverkas av vår förförståelse 

(Larsson, 2010). Exempelvis kan vår tolkning präglas av den teori vi har läst, att vi ser på resultatet 

genom tidigare forskares glasögon. Något som också bör tas upp är att vi i studien haft ett bortfall 

av intervjupersoner. Det var ett par stycken av föräldrarna som anmälde sig intresserade att delta, 

men som i sista stund backade ur. Då vi inte känner till dessa personers bakgrund, kan vi inte veta 

vad detta bortfall beror på. Vi kan inte veta om det just är en viss typ av människor som valt att 

ställa upp på intervjuerna och om det därmed speglar de svar vi fått. 



25 
 

3:8:2 Reliabilitet 

För att få en så hög reliabilitet som möjligt, det vill säga tillförlitlighet, i intervjustudier finns det vissa 

kriterier som ska uppfyllas. Studien måste ha ett tillräckligt fylligt material som också är av bra 

kvalitet, det vill säga riktiga, ärliga och djupa utsagor från de intervjuade personerna samt att det inte 

smugit sig in slump- eller slarvfel under den empiriska insamlingen. För att säkerställa ett tillräckligt 

fylligt material avslutar man sitt intervjuarbete först då man uppnått mättnad, det vill säga då det inte 

längre framkommer något nytt och att fler intervjuer inte skulle tillföra något ytterligare till studien. 

(Larsson, 2010) På grund av tidsbegränsningen under denna studie hade vi tyvärr inte möjlighet att 

uppnå en sådan mättnad utan fick istället redan från början sätta en gräns för hur många intervjuer 

som skulle hinna utföras. Detta kan därav påverka reliabiliteten i denna studie.  

För att öka chanserna att få ärliga och djupa utsagor av intervjupersonerna är det viktigt att för 

studien rätt personer intervjuas och att de känner sig trygga (Larsson, 2010). Vi anser att rätt 

personer har intervjuats för studien, då dessa representerar urvalet. Vi tror dock att antalet föräldrar 

som intervjuades för studien hade behövt varit fler, för att få en hög reliabilitet gällande detta. 

Däremot anser vi att antalet förskolelärare varit tillräckligt för studiens resultat. För att öka 

chanserna att få ärliga och riktiga svar från intervjupersonerna har intervjuerna utförts i avskildhet, 

både vid tillfällena för telefonintervjuer och personliga intervjuer, där ingen utomstående kunnat 

avlyssna samtalet. Detta tillsammans med garanterad anonymitet tror vi har ökat chanserna för ärliga 

och riktiga svar från intervjupersonerna. Enligt Larsson (2010) kan man dock aldrig vara säker på att 

intervjupersonerna inte svarar enligt yrkesnormer, det vill säga enligt det de tror är rätt eller efter vad 

de tror förväntas av dem. För att få så ärliga och riktiga svar som möjligt är det därför viktigt att som 

intervjuare ha detta i åtanke och försöka komma intervjupersonen mer på djupet och bakom det han 

kallar “normfiltren”. Vi anser dock att normfiltren för vår studie inte är negativt, då de i sig är 

intressanta. Enligt Larsson (2010) bör intervjustudier även underbyggas av tidigare kunskap och 

forskning, vilket är något som denna studie gör.  

 

På samma vis som validiteten kan påverkas av att vi delade upp transkriberingen mellan oss, är det 

även viktigt att ha i åtanke att detta också även kan påverka studiens reliabilitet. Detta eftersom vi 

inte kan veta att vi använder oss av exakt samma språkliga linjer, när det exempelvis kommer till var 

man sätter punkter eller hur långa pauser i samtalet man registrerar (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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För att öka reliabiliteten hade vi från början tänkt att dela upp intervjuerna mellan oss, så att en av 

oss utförde intervjuerna med förskolelärarna och att den andra utförde intervjuerna med föräldrarna. 

Detta för att öka chanserna för att, så långt det var möjligt, ungefär samma följdfrågor skulle ställas. 

På grund av olika anledningar blev det dock inte så, då vi vid något tillfälle var tvungna att täcka upp 

för varandra för att få till stånd med intervjuerna. Detta anser vi kan ha påverkat studiens reliabilitet, 

eftersom intervjupersonerna kanske då inte fick möjlighet att svara på exakt samma frågor.  

 

3:9 Forskningsetiska överväganden 
För att urskilja verkliga skillnader i bakgrund hos intervjupersonerna hade vi behövt komma än mer 

på djupet gällande dessa personers familjesituation, utbildning, arbete och så vidare, än vad vi 

lyckades med. Detta kan dock vara lite känsligt att svara på, med tanke på eventuell arbetslöshet, 

känslig familjesituation så som skilsmässa, trots att vi utlovat anonymitet till de intervjuade 

personerna i studien (Kvale & Brinkmann, 2014). För djupgående bakgrundsfrågor kan den 

intervjuade, trots att intervjupersonen vet att denne kommer att vara helt anonym, uppleva att vissa 

frågor kan vara alltför avslöjande om dennes privata situation eller identitet. Därav kom vi kanske 

inte riktigt så långt på djupet gällande detta som vi hade önskat. För att vara helt säkra på att inte 

intervjupersonernas identitet på något sätt ska kunna utläsas eller på annat vis avslöjas i studien, har 

vi därför valt att inte namnge vare sig de förskolor eller de orter studien utförts på.  
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4. Resultat 
Här presenteras resultat från det empiriska arbetet, relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

4:1 Disposition 
Presentationen av den insamlade empirin kommer att delas upp i olika delar. Först presenteras 

resultaten som framkommit av intervjuerna med förskolelärarna, därefter presenteras resultaten från 

intervjuerna med föräldrarna. I båda fallen redovisas likheter respektive skillnader i svaren, särskilt 

relevanta för studiens syfte och frågeställningar. För analys och diskussion av empirin, se kapitel 5 

och 6.  

  

4:2 Resultat från intervjuer med förskolelärare 
 

4:2:1 Attityder till Facebook 

För att få reda på förskolelärarnas attityd till Facebook så frågade vi dem om vilka 

sekretessinställningar de gjort, till exempel vilka som kan se deras inlägg, information och profil, 

samt hur aktiva de själva är på mediet. Gemensamt för de alla var att de uppgav att de inte postade 

så mycket själva utan mest använde det av nyfikenhet och för att få information om andra. Gällande 

sekretessinställningar så skiljde sig svaren något. Trots att den 33-åriga kvinnan var medveten om 

hur mediet fungerar var hon något osäker på vilka sekretessinställningar hon hade gjort. Hon trodde 

dock att hon hade ställt in så att endast hennes vänner kan se det hon lägger upp. Hon förklarade 

samtidigt att hon inte är så privat i det hon lägger upp på Facebook, och att det därför inte direkt 

gjorde henne så mycket om någon utomstående skulle se hennes inlägg:   

 

“jag har ganska låg profil på det sättet...mer liksom...mmm, lite offentligt konto.. […] ...man måste nog va vän med 

mig för å se allt...fast jag vet egentligen inte….men alla KAN se för det är inget...alltså..”    - Kvinna 33 år 

 

Denna förskolelärare berättade även att hon upplevde att hon kunde vara mer privat på andra sociala 

medier: 
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“[...]Instagram lägger ja, då är, då kan jag göra lite mer, för det är inte lika, det har ju inte alla de här 

människorna. Så där kan man ju göra lite mer privat, lite mer över gränsen, skojigare då. [...] “  Kvinna, 33 år 

 

En annan förskolelärare berättade att hon, för att ha möjlighet att vara lite mer anonym, inte har lagt 

upp någon profilbild på sin profil. Hon berättade även att hon själv nästan aldrig lade upp något på 

Facebook, hon ägnade sig snarare åt att gilla och ibland kommentera vänners inlägg. Då vi frågade 

om hon visste vilka som kan se hennes profil, information och aktivitet på Facebook, så visade det 

sig att hon inte var medveten om att några sådana inställningar var möjliga att göra. Hon uppgav att 

hon själv inte ställt in några sådana sekretessinställningar och visste därför heller inte vilka som 

kunde se hennes profil. Under samtalet fick vi intrycket av att hon inte riktigt verkade veta hur 

Facebook i allmänhet fungerar, rent tekniskt. När vi till exempel frågade henne om hon trodde att 

hennes Facebook-profil var offentlig, svarade hon frågande:  

 

 “Alltså det finns en “privat” och en offentlig då? Eller?”   - Kvinna 60+ 

 

De övriga två förskolelärarna var, liksom den 33-åriga förskoleläraren, väl medvetna om hur mediet 

fungerar. Den yngre, 21 år, var exempelvis medveten om att Facebook förmedlar en bild av henne, 

och var därför lite orolig för att först bli vän med nya kollegor, men upplevde inte längre detta som 

ett problem då hon nu har arbetat där en längre tid och därmed fått möjligheten att visa sitt riktiga 

jag. Hon berättade även att hon ibland också rensar bland bilder och liknande på Facebook. Bilder 

som hon inte känner förmedlar den bild hon vill ge ut av sig själv. Den andra förskoleläraren, 40+, 

var medveten om att det personer som indirekt kan se information om henne på Facebook. Hon 

förklarade exempelvis vikten av att ha i åtanke att många av de kollegor som hon själv har som 

Facebook-vänner i sin tur har föräldrar till barn på förskolan som vänner. Detta var något som hon 

upplevde påverkade hennes beteende på mediet. Hon berättade även att hon ibland ber sina vänner 

att inte tagga henne i vissa bilder, på grund av detta.  

 

Vi frågade förskolelärarna om de upplever några risker med Facebook. Alla ansåg att en av de största 

riskerna med mediet är att information kan spridas så snabbt.   
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4:2:2 Yrkesrollens påverkan 

När vi frågade förskolelärarna i vilken utsträckning de upplever att deras yrkesroll påverkar deras 

privata användande av Facebook, alltså om de upplever att de har någon form av ansvar även privat 

på grund av sin yrkesroll, svarade tre av dem att de inte upplevde att de hade det. När vi frågade rakt 

ut om de tycker att de har ett ansvar privat och på grund av det också känner att de inte kan göra 

vad som helst på Facebook, tyckte dessa tre inte heller att de representerar sin yrkesroll när de privat 

använder Facebook. När vi däremot ställde frågan på ett annorlunda sätt, om det exempelvis fanns 

något de aldrig skulle göra på Facebook på grund av sin yrkesroll, så svarade två av dem på ett sätt 

som sa emot det de tidigare hade sagt. Den ena av dessa två förskolelärare uttryckte sig då 

exempelvis så här:  

 

“ Jag lägger ju inte...Jag vill inte lägga ut, kanske bilder när jag är ute, ja nu låter det...inte att jag är ute och festar 

och sådär men, sånna saker. Sånt lägger, sånna bilder lägger jag inte ut. Det skulle jag inte vilja...om jag gjorde nått 

tok..alltså när jag dricker eller liksom sådär, man kan lägga ut att man är ute och, med vänner kanske då, men inget 

stökigt så. [...] Jag får ju sköta mig på min Facebook. ”      - Kvinna 33 år  

 

En annan uttryckte sig så här: 

 

“ Nej, för att man måste nog tänka sig väldigt noga för innan man skriver, för det är som du säger, kan 

missuppfattas och...misstolkas och, det är väl därför som man är så, väldigt försiktig med att skriva nått...och lägga 

upp nått.  [...] Man får ju alltid tänka att man är, en kommunal tjänsteman.. “      - Kvinna 60+  

 

Den tredje förskoleläraren, kvinna 21 år, som liksom de två ovan svarade nekande på frågan om hon 

upplevde att hon representerade sin yrkesroll privat på Facebook, svarade inte emot sig själv på 

samma sätt som de två tidigare. Hon förklarade dock att det fanns vissa saker hon inte skulle posta 

delvis på grund av sitt yrke.. Hon pratade bland annat om yrkessekretess och att inte hänga ut eller 

på något sätt tala illa om någon annan. Det kan tilläggas att denna yrkessekretess var något som 

samtliga tog upp i samtalet kring denna fråga. För studien är det dock inte främst hur denna 

yrkessekretess upplevs och hanteras av förskolelärarna som eftersöks, utan snarare de oskrivna, egna 

moraliska regler som de själva sätter upp och agerar efter.  
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Av de fyra förskolelärarna som intervjuades för studien, var det endast en av dem som direkt ansåg 

att hon representerade sin yrkesroll och på så vis också har ett ansvar privat på Facebook:  

 

“ Och då måste man ju tänka sig för att, nu just på det här, i det här forumet så är jag faktiskt både förskolelärare 

och… jag menar jag är ju alla de här grejerna samtidigt, så passar det att göra så här eller, säga så eller ja, skriva 

såhär. [...] Men jag kommer ju aldrig ifrån det att jag är ju, förskolelärare, så är det ju. “     - Kvinna 40+  

 

Det kan noteras att de tre förskolelärarna som direkt svarade nekande på frågan om de upplevde att 

de representerar sin yrkesroll privat på Facebook arbetar på en förskola som har en form av policy 

för sociala medier, rörande exempelvis att man inte borde vara Facebook-vän med föräldrar till barn 

på förskolan. Den förskoleläraren som direkt uttryckte att denne upplever att den har ett ansvar 

privat arbetar på en förskola där någon sådan policy inte finns.  

 

4:2:3 Övervakning 

Ett tema i intervjumanualen rör vilka vänner förskolelärarna har i sitt nätverk på Facebook, och 

därmed vilka som kan se deras innehåll, direkt eller indirekt, och som de därför kanske upplever att 

de måste anpassa sig efter. 

  

Samtliga förskolelärare uppgav att de har kollegor som vänner på Facebook, något som samtliga 

upplevde som positivt. Den yngre av dem, vilken arbetar som vikarie, uttryckte dock att hon i början 

upplevde det som lite jobbigt när kollegor skickade vänförfrågningar till henne. Detta då hon var lite 

rädd för hur Facebook skulle förmedla bilden av henne: 

 

“ Ja, det var… Det var ju först lite...Jobbigt för då hade man kanske några festbilder eller någonting...man ville ju 

kanske inte att de skulle veta allt om en eftersom att...man inte jobbade med dom...varje dag. Så. Men sen så liksom, 

man blir äldre...så att det är inte...alla har väl varit, unga och lite tokiga kanske. Så att det var jämt i början som 

jag tyckte att det var lite jobbigt, så att jag inte la till dom faktiskt när de hade frågat mig… Men sen efter ett tag 

så..tyckte jag att, nej men det gör väl ingenting, de har roligt. “      - Kvinna, 21år  

 

När vi senare frågade om de hade föräldrar som vänner på Facebook, visade det sig att den ena 

förskolan har som policy att förskolelärarna inte ska vara Facebook-vänner med föräldrarna till 
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barnen på förskolan. Detta var något som de upplevde som en bra regel och som de självklart också 

rättade sig efter. På den andra förskolan fanns dock ingen sådan policy, men förskoleläraren som 

intervjuades (kvinna 40+) därifrån förklarade att hon hade upprättat en sådan policy för sig själv. 

Däremot berättade hon att några av hennes kollegor var vänner med föräldrar från förskolan. Då 

hon var medveten om detta upplevde hon, på grund av att hon själv är Facebook-vän med dessa 

kollegor, att hon måste tänka sig för hur hon själv beter sig:  

 

“[...] Och vi gör olika, en del har jättemånga föräldrar, och då får ju jag också tänka mig för, för eftersom jag är vän 

med den kollegan som har alla föräldrar, så måste man ju tänka sig för vad man skriver och så.”    - kvinna 40+ 

 

En anledning till att hon själv väljer att inte ha föräldrar som “vänner” är, som hon förklarar, 

svårigheten i att ha så många olika personer från skilda kontexter samlade på Facebook. Detta gör 

att hon måste anpassa bilden av sig själv för att få den att passa alla dessa olika sammanhang och 

publiker: 

 

“ Är jag, hemma så är jag en person, är jag, på mitt jobb så är jag en annan person än när jag är med min, den 

kompisen så är jag på ett sätt och är jag med den kompisen så… Alltså det är ju inte så att man byter per 

personlighet men man är ju lite annorlunda beroende på i vilket sammanhang man är. “    - Kvinna 40+ 

 

4:2:4 Dynamiken på mindre ort samt kulturella skillnader 

Vi frågade förskolelärarna om de bor på orten samt hur de upplever att det är att arbeta på en 

mindre ort. Tre av de fyra förskolelärare som intervjuats bor på orten där de arbetar. En av dem, 

kvinna 33 år, uppgav att hon tyckte att det är skönt att bo lite utanför ortens kärna. Detta gör att 

hon hemma, på sin fritid, inte behöver träffa de barnen hon har på förskolan. Överlag ansåg dock 

samtliga förskolelära att det fungerade bra och såg ingen direkt nackdel i att bo och arbeta på samma 

ort.  De upplever att föräldrarna i regel förstår att man inte jobbar, om man till exempel skulle råka 

mötas i mataffären, vilket en förskolelärare berättade om: 

  

“ Då är det så att, de ber nästan om ursäkt att, ‘får jag bara fråga dig det här, ja jag vet ju att du inte jobbar just nu 

men’ .. Så det är bara, det händer väldigt, väldigt sällan, att det är något så’nt./.../“    - Kvinna, 40+ 
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Två av förskolelärarna, en från vardera förskola, berättar dock om en upplevd kulturkrock vad gäller  

att kunna skilja på yrkesroll och privatperson. Den ena berättade att hon tidigare arbetat som 

förskolelärare på annan ort, där det bodde människor från många olika kulturer, och att hon då 

upplevde att det där var svårare att få vara privat utanför sitt arbete,  

 

“[...] om jag skulle gå och handla på min rast till exempel eller efter jobbet och jag gjorde det på orten, så var det ju 

hela tiden; ‘å kom hem till mig och fika’ och, sådär, jättegulliga och jättemysiga.. Men jag ville ju va, privatperson 

då.”   - Kvinna, 40+ 

 

En annan förskolelärare berättade, liknande den första, att denne upplevt just att föräldrar med 

annan kulturell bakgrund har svårare att skilja mellan yrkesroll och privatperson. Hon berättade att 

hon brukade ge ut sitt privata nummer till föräldrar, om det någon gång skulle inträffa någon typ av 

nödsituation som inte kunde vänta till morgondagen. Hon upplevde dock att föräldrar med annan 

kulturell bakgrund inte använde hennes nummer till endast nödsituationer, så som hon från början 

tänkt, utan kunde ringa lite när som helst. På grund av detta upplevde hon att de inte gjorde någon 

större skillnad på privatperson och yrkesroll, eller på arbetstid och fritid.  

 

4:3 Resultat från intervjuer med föräldrar   
 

4:3:1 Föräldrarnas attityd till och användande av Facebook 

För att senare i studien kunna analysera svaren vi fått fram under intervjuerna med föräldrar och 

förskolelärare, är det viktigt för oss att få en inblick i hur föräldrarna själva använder Facebook. En 

av intervjupersonerna, en man på 45 år, var uttryckligen negativt inställd till mediet i allmänhet och 

använde det inte längre, trots att han hade kvar sitt konto. Han upplevde det som att det mest var till 

för att folk skulle kunna snoka runt i andras liv. Han förklarade dock att han skulle kunna tänka sig 

att börja använda Facebook igen på grund av att han var egen företagare, men att han då skulle vilja 

skapa en ny profil, för att som han uttryckte det kunna “börja på ny kula”. En annan förälder som 

intervjuades för studien, en kvinna på 31 år, använde Facebook mest av nyfikenhet, men la själv inte 

upp så mycket längre, jämfört med tidigare. Hon använde det numer själv mest till att sälja kläder. 

Den yngsta föräldern som intervjuades, en kvinna på 26 år, använder Facebook som substitut för 

morgontidningen och gillar att man kan läsa om människor runt omkring. Hon förklarade att hon 
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inte skriver så mycket om sig själv, utan att det mest blir allmänna inlägg om aktiviteter med barnen 

och djuren.  De två kvinnorna var mer medvetna om och insatta i hur Facebook fungerar rent 

tekniskt, (med vem som  kan se innehåll, spridningsrisk och så vidare) än vad den manliga 

respondenten var. Gemensamt för alla fyra föräldrar var att de inte längre postade så mycket som de 

tidigare gjort. Flera av föräldrarna berättade även att de var mer aktiva på andra sociala medier som 

exempelvis Instagram, som en av föräldrarna uttryckte: 

 

” [...]nu är man mer, kanske aktiv på, andra sociala medier liksom… Som är lite, enklare och, snabbare typ. / 

..Framför allt är det väl Instagram… Som är i första hand liksom, där.. Ja jag vet inte, jag gillar upplägget mer där, 

liksom, man får en bild och så lite, text och så bara “thats it”, och så kan man välja lite grann sådär vilka man vill 

följa eller…”  

 - Kvinna 31 år  

 

De ansåg dock att Facebook är bra för att kunna hålla kontakt med människor, nya som gamla 

bekanta.     

 

Liksom till förskolelärarna ställde vi även till föräldrarna frågan om vilka risker de upplever att 

Facebook medför. Deras svar var samstämmiga med förskolelärarnas, att en av de största riskerna är 

hastigheten med vilken information sprids.  

 

4:3:2 Privatlivets påverkan  

När vi frågade föräldrarna rakt ut om de tycker att förskolelärarna har ett ansvar i sitt privata 

användande av Facebook, och på så vis också representerar sin yrkesroll även där, svarade alla fyra 

nekande. De var överens om att yrkesrollen inte ska inkräkta på privatlivet, och menade att 

människor borde förstå att det ena inte behöver påverka det andra. Det vill säga att, hur personen är 

som privatperson behöver inte speglar hur den är som yrkesperson. De förklarade att så länge 

förskolelärarna gör ett bra jobb på jobbet, så borde de få göra vad de vill på fritiden.  
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“Så länge de sköter sig på jobbet och gör det de ska och är pedagogiska på det plan de har lärt sig, så tycker jag att 

vad de gör på sin fritid är helt upp till dom….För de är ju inte mer än människor, de har ju inte vigt sitt liv åt 

att...Alltså det är ett yrke..”    - Kvinna 31 år  

 

 “ Nej det spelar ju egentligen inte så stor roll… Alla har ju en arbetsroll i livet och privatliv...sen är det ju upp till 

var och en som läser på hemsidor och.... vad man tar till sig och så.. “    - Man 45 år  

 

“Nej, alltså de är ju också människor, och jag tycker nog inte att, de är ju inte förskolelärare när de kommer hem, 

så. [...] Nä, man måste ju se lite skillnad på… På liksom fritid och jobb, så känner jag. ”    - Kvinna, 26 år 

 

“ De är ju inte mer än människor heller så att, för min del så, får de väl.. så får de väl dela vad de vill, eller om de då 

har varit på, inte vet jag, fest eller… Golfturnering, så är det ju liksom, det är ju.. Ja, det är ju de, de har ju ett liv 

utanför sitt jobb också precis som alla andra, så att..”     - Kvinna 31 år 

 

4:3:3 Förtroende 

Vi frågade även föräldrarna om de anser det finnas något som man som förskolelärare inte borde 

göra på Facebook. Vi fick även där relativt samstämmiga svar från alla fyra, då de alla som sagt var 

av uppfattningen att så länge personen sköter sitt jobb, så ska det inte spela någon roll för 

förtroendet inför dennes yrkesperson. När vi senare ställde frågan om de anser att förskolan bör ha 

någon form av policy för sociala medier för förskolelärarna att förhålla sig till, var de rörande 

överens även där att någon sådan inte borde behövas. En av föräldrarna uttryckte att hon inte tyckte 

att det kändes bra om arbetsgivaren skulle bestämma åt de anställda vad de får och inte får göra 

utanför jobbet. När vi pratade vidare om detta en stund kröp det dock fram vissa svar från 

föräldrarna som sa emot det de tidigare hade svarat, om yrkesrollens representativitet. De började 

alla fyra prata om att varje människa, oavsett yrkesroll, borde veta vad som är okej eller inte okej att 

göra.  
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“ [...] Vuxna människor har väl en egen gen att tänka med...det är väl upp till var och en liksom...Vad man lägger 

ut [...] hur och vad man gör, man får ju tänka till lite innan man gör något. “     - Man 45 år  

 

“[...] Jag litar ju på omdömet att de inte skulle, lägga ut någonting som rör jobbet på det viset, så det…”    -Kvinna 31 år 

 

“ Nej jag tycker att mycket utav det säger sig självt också, jag menar det är ju inte småbarn som jobbar… Alltså det 

är ju vuxna människor och det tycker jag att lite sunt förnuft, kan väl kanske..spela roll. Sen jag menar även om 

jag… Till helgen här nu, ligger och spyr i fontänen, så säger ju mitt sunda förnuft här nu att jag lägger ju inte ut den 

bilden på Facebook vare sig jag är förskolelärare eller Polis…”   - Kvinna 31 år  

 

“ Men ofta har man ju en, alltså normala människor har ju en gräns så, vad man lägger ut, liksom..”                                                                           

- Kvinna 26 år  

Trots att den 26-åriga kvinnan uttryckte sig på detta vis i citatet ovan, var hon den av föräldrarna 

som tryckte mest på att det privata beteendet på Facebook inte ska påverka förtroendet för 

förskoleläraren som yrkesperson. Hon menade dock att om hon skulle reagera på en förskolelärares 

beteende på Facebook, så trodde hon att hon nog skulle tänka på det när hon träffade personen 

ifråga. Detta skulle enligt henne dock  inte få henne att tappa förtroendet för förskoleläraren som 

yrkesperson. Den 31-åriga kvinnan sa tidigare, då vi frågade om hon anser att en förskolelärare har 

ett ansvar även privat, att förskolelärna inte har vigt sitt liv åt sitt yrke. Hon menade att det inte är 

något annat än just ett yrke. När vi senare i intervjun pratade mer kring om en policy för sociala 

medier vore nödvändig, uttryckte hon att det inte borde vara nödvändigt för förskolelärare. Detta 

eftersom hon ansåg att en person som valt denna yrkesroll borde veta hur den ska bete sig.  

 

“ För att jag tycker att det, att, har man valt det yrket så ska det finnas.. Alltså, det ska.. Ett så’nt tänk ska finnas 

ändå.”    - Kvinna 31 år 

Under intervjun frågade vi även föräldrarna om de har någon eller några människor i sitt Facebook-

nätverk som de själva känner att de behöver anpassa sig till. Detta kan till exempel vara en chef eller 

en kollega. Två av dem, kvinnorna, hade chefen som vän. Den ena tyckte inte att detta var något 

problem, då det var ett familjeföretag hon arbetade på. Den andra menade att denna Facebook-
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vänskap  i viss mån faktiskt påverkade vad hon la ut och vad hon gjorde på Facebook. Hon 

berättade att det var hennes chef som hade tagit initiativet till att bli Facebook-vänner och att det 

inte direkt fanns något annat alternativ än att tacka ja.  

 

“ Ja..nej alltså jag kände..men det är väl klart att jag tacka ja sådär. Annars känns det ju som att...alltså är man 

inte vänner på Facebook, så är man inte vänner på riktigt….Det är nästan lite så faktiskt..ååå...då kände man ju 

lite sådär att /.../ja men att, att man liksom blir lite hämmad i vissa grejer..vad man lägger ut och så..”    

 - Kvinnna 26 år  

 

4:3:4 Vänners vänner 

Vi frågade även föräldrarna om de någon gång sökt upp någon av deras barns förskolelärare på 

Facebook. Ingen av dem hade enligt dem själva aktivt sökt upp förskolelärare, men två av dem 

berättade att de hade fått syn på en eller fler förskolelärare genom gemensamma Facebook-vänner. 

De erkände att de då av nyfikenhet faktiskt hade gått in och tittat på förskolelärarnas profiler.   

 

“  [...] Det var en, jag såg ett namn på en lärare till min äldsta grabb så klickade jag och då var det ju hon..”    

-  Kvinna 31 år 

 

“ [...] Alltså att man känner igen nått namn och sådär, att ‘ja men det är ju hon ju’, och då kanske man går in och 

kollar  [...] ”     - Kvinna 26 år  

 

Av det sätt på vilket de berättade om hur de “råkat” gått in och tittat på förskolelärares profiler fick 

vi uppfattningen att de nästan skämdes lite över det faktum att de faktiskt gått in och kollat upp 

dessa personer. 
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5. Analys och diskussion 
Här analyseras och diskuteras studiens resultat i relation till de teoretiska utgångspunkterna 

som presenterades i början av denna uppsats.  

 

5:1 Disposition 
Analysen av och diskussionen kring den insamlade empirin delas upp i olika teman, där 

förskolelärarnas uppfattningar ställs upp och jämförs mot föräldrarnas uppfattningar.  

 

5:2 Analys och diskussion av empiri 

 

5:2:1 Impression managment 

Under intervjuerna med förskolelärarna framkom det att flera av dem då vi först direkt frågade dem, 

uppgav att de inte upplevde att deras yrkesroll hade någon inverkan på deras beteenden på 

Facebook. Trots att samma personer uttryckte att de inte heller upplevde att de representerade sin 

yrkesroll privat, framkom det senare i intervjuerna att de ändå ansåg att det fanns vissa beteenden de 

inte skulle göra med tanke på yrkesrollen och det ansvar som följer med den. Den ambivalens som 

här uppenbaras kan förklaras genom Goffman’s (1959) teori om Impression management. Denna teori 

handlar om hur människor strävar efter att få respekt i andra människors ögon, vilket är en stark 

drivkraft till många mänskliga beteenden. I och med att förskolelärarna ändå uttrycker att det finns 

vissa beteenden som inte skulle passa sig på Facebook, visar detta på det Goffman talar om. Det kan 

tänkas att de själva sätter upp och följer moraliska regler för att de tror och upplever att det finns 

andra som förväntar sig att dessa ska följas. Skulle inte dessa följas, tror man kanske att man mister 

förtroende och respekt från andra människor. Enligt Giddens (1991/1997) teori om 

identitetsprocessen skapas till stor del en persons självidentitet genom att man som individ 

identifierar sig själv med och också ser sig själv genom andra. Med tanke på detta är det inte konstigt 

att förskolelärarna delar vissa moraliska principer, eftersom de förmodligen identifierar sig med 

andra förskolelärare och därför också har en uppfattning om hur en förskolelärare borde bete sig. 

Liksom den process som skapar och reproducerar normer inom ett samhälle så produceras och 

reproduceras även dessa moraliska principer eller värderingar av förskolelärarna själva, genom 

exempelvis interaktion med andra förskolelärare på arbetsplatsen (Bengtsson, 2007).  
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5:2:2 Yrkesval och identitet 

I enlighet med Giddens (1991/1997) teori om identitetsprocessen är “valet” av yrke något som i 

grunden påverkar en persons identitet. Både för individen, inom sig själv, och för dennes identitet 

gentemot andra. Detta dels genom vilka livsmöjligheter och även livsstilsmöjligheter yrket medför för 

personen själv, samt hur andra definierar personens identitet utifrån dennes yrkesval (Giddens, 

1991/1997). Genom det yrkesval en person gjort kan det därmed tänkas att omgivningen bildar en 

slags föreställning om personen utifrån yrkesvalet och de inneboende moraliska värden som 

människorna i samhället gemensamt uppfattar följer denna yrkesroll. Då föräldrarna uttryckte att 

man som förskolelärare borde känna till och leva efter sunt förnuft och därmed också veta hur man 

ska bete sig då man valt denna yrkesroll, blir det tydligt att samhället har vissa förväntade moraliska 

värden som följer med yrkesrollen. Då förskolelärarna självklart också är en del av samhället är det 

heller inte konstigt att de själva har anammat dessa inneboende moraliska värden, och också 

anpassar sig efter dessa i enlighet med samhällets förväntningar.  

 

De förskolelärarna som först uttryckte att de inte kände att de har något ansvar på Facebook på 

grund av yrkesrollen, arbetar på en förskola där en policy för sociala medier ändå finns. Den 

förskoleläraren som, tvärt emot, direkt ansåg att den har ett ansvar i vad denne gör på Facebook (på 

grund av yrkesrollen som förskolelärare) jobbar däremot på en förskola som inte har en sådan policy. 

Detta stärker teorierna om att det är moral, och alltså inte synliga, nedskrivna regler, som styr 

människors handlanden och beteenden.  

  

5:2:3 Med publiken i åtanke 

I intervjuerna med förskolelärarna framkom det att de indirekt uttryckte att de faktiskt anpassade sitt 

beteende på Facebook på grund av sin yrkesroll. Exempelvis berättade flera av dem att de inte 

postade så mycket privat information, utan istället valde att hålla sin profil, som en av dem uttryckte 

det; lite mer offentlig. Genom att inte lägga ut så mycket privat information, blir Facebook-profilen 

därmed också något polerad. Med mindre information, av privat eller känslig karaktär, minskar 

därmed också risken att denna information ska misstolkas eller spridas vidare av andra. Humphreys 

(2013) menar att så länge användaren känner att den har kontroll över sin egen information så 

upplevs integriteten som säker. Detta kan vara en förklaring till att förskolelärarna väljer att inte dela 

med sig av så mycket information av privat karaktär. Att känna att man har denna kontroll blir 

kanske extra viktigt på en mindre ort där “alla känner alla” och avståndet mellan människor, både 
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geografiskt och på Facebook, är litet. Något som också framkom av intervjuerna var att alla 

respondenterna gav samstämmiga svar om att en av de största riskerna som Facebook medför är just 

att information kan spridas mycket snabbt. Det korta geografiska avståndet mellan människor på en 

mindre ort kan leda till att information mycket snabbt kan spridas via exempelvis gemensamma 

bekanta.  

 

Forskare (jämför Beltran, 2010 & Lewis, Kaufman & Christakis, 2008) har haft olika åsikter baserade 

på Goffman´s teori om front stage och back stage (1959), om användare av Facebook agerar inom front 

stage eller back stage. Utifrån de svar vi fått från intervjuerna med förskolelärarna, där de förklarade att 

de inte lägger ut så mycket information av privat karaktär, tycker vi att deras beteenden på Facebook 

faller inom kategorin front stage. De polerar sina Facebook-profiler, och därmed också presentationen 

av dem själva, för att det ska passa alla människor i nätverket. Vi uppfattar förskolelärarna som 

medvetna om att Facebook är ett offentligt forum, där man måste tänka sig för vilken bild man ger 

ut av sig själv, därav utför de heller inga typiska back-stage-beteenden.   

 

Att anpassa sitt beteende på Facebook så att det passar människor som användaren har i sitt nätverk, 

leder enligt Trottier (2012) till att användaren övervakar sig själv och försöker kontrollera den bild av 

sig själv som den vill förmedla till andra. Anledningen till att förskolelärarna väljer att, på ett sätt, 

censurera sig själva på Facebook kan vara på grund av att de vet med sig att de är synliga för många 

olika publiker, även eventuellt bortom sitt eget nätverk. Medvetenheten om detta visade sig tydligt 

hos en av förskolelärarna, som förklarade att hon behövde tänka sig för då hon var Facebook-vän 

med kollegor som i sin tur hade föräldrar till barn på förskolan som vänner på Facebook. På detta 

sätt kan hon och de andra förskolelärarn anses vara, mer eller mindre medvetet, utsatta för vad 

Goffman (1959) kallar kollision av fronter.  

  

5:2:4 Övervakning 

Gemensamt för alla intervjuade, både föräldrar och förskolelärare, i studien var att alla främst 

använde mediet av nyfikenhet, för att ta del av andras delade information. Flera av de intervjuade 

föräldrarna “erkände” även att de händelsevis råkat gått in och tittat på förskolelärares profiler. Att 

föräldrarna gått in och tittat på förskolelärarnas profiler, mer eller mindre avsiktligt, ger en 

bekräftelse på att, vad Lyon (2013) kallar, shadow surveillance äger rum på Facebook. Detta visar även 

tydligt på att Facebook är ett forum för mellanmänsklig övervakning (Jansson, 2002). Vi tror att 
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denna övervakning sker i större utsträckning på en mindre ort, där det är större chans att 

människorna sedan innan känner till varandra. Att känna till en människa på håll, tror vi ökar 

intresset och nyfikenheten inför att gå in och titta på dennes Facebook-profil. En av föräldrarna som 

intervjuades sa exempelvis att hon ersatte morgontidningen med Facebook, för att det var mer 

intressant att läsa om människor runt omkring henne själv. Det blir en form av närhetens lag. 

 

I relation till vad föräldern ovan sa, förklarade en förskolelärare att hon uppskattade att bo en bit 

utanför ortens kärna, för att inte behöva träffa på de barn hon är förskolelärare åt. Utifrån hennes 

uttalande läser vi in att hon ansåg det viktigt att kunna ha ett privatliv, vid sidan om yrkesrollen. 

Genom att hon är bosatt utanför kärnan, får hon åtminstone en fysisk distans till sitt arbete, och har 

kanske på så vis möjlighet att vara lite mer privat, exempelvis en ledig dag, än en förskolelärare som 

bor mitt i samhället. Både hennes och förälderns uttalande ovan kan också ses bekräfta den 

småortsdynamik vi i denna studie problematiserar, på det sätt att en mindre ort ger mindre möjlighet 

till anonymitet och privatliv. 

 

5:2:5 Yrkesroll vs privatliv 

Både de förskolelärare och de föräldrar som intervjuats delar uppfattningen att alla ska ha rätt att ha 

ett privatliv, och att detta privatliv inte ska påverkas av den yrkesroll man har. Den gemensamma 

uppfattningen om att det ska gå att skilja på yrkesroll och privatliv kan här vara ett uttryck för de 

intervjuades gemensamma, samhälleligt förväntade, moraliska principer. Att uttrycka att alla i ett 

samhälle ska ha lika stor rätt till ett privatliv är kanske det moraliskt rätta svaret enligt samhällets 

normer, men behöver inte för den skull stämma överens med individens egna moraliska principer 

och uppfattningar. Detta kan vara en förklaring till att vi stött på ambivalens, eller motsägelser, i 

svaren från de intervjuade angående detta. Den uttalade gemensamma uppfattningen om att alla, 

oavsett yrkesroll har rätt till ett privatliv, helt skiljt från yrkesrollen, krockar med uppfattningen om 

att förskolelärarna ska agera och handla efter “sunt förnuft” då de valt att bli förskolelärare.  

 

Det var dock en av föräldrarna som inte sa emot sig själv på samma vis som de övriga. Hon var den 

yngsta av föräldrarna som intervjuades och var också den som vi upplevde var mest tolerant, och 

verkligt förstående för att förskolelärarna måste få ha ett privatliv. Hon berättade att hon själv är 

Facebook-vän med sin chef, något som hon upplevde hämmade hennes beteende på Facebook. 

Detta tror vi kan bidra till hennes ökade förståelse för förskolelärarnas privatliv.  
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5:2:6 Moralisk homogenitet 

Den ena förskolan hade en policy för sociala medier, den andra hade det inte och lämnade det 

därmed till individens ansvar. Den förskolelärare som arbetar på den av förskolorna som inte har 

någon mediepolicy för sina anställda berättade att hon själv satt upp regler, liknande den policy som 

fanns för den andra förskolan, för sig själv. Att sätta upp moraliska regler och normer för sig själv, 

blir, enligt Bauman (1993/1995), som ett verktyg som hjälper individen att handla moraliskt rätt 

enligt samhället och få något att förhålla sig till och identifiera sig med, i det vardagliga livet. Detta 

för att få trygghet och stabilitet i vardagen och i sig själv. Förmodligen har denna förskoleläraren 

konstruerat sina egna moraliska regler baserat på de moraliska förebud (Goffman, 1963) som 

samhället har konstruerat.  

 

Det faktum att hon (förskoleläraren) uttryckligen berättar att hon satt upp en policy för henne själv, 

bekräftar Baumans teori om att samhällets normer fungerar som ett verktyg för individen och som 

hjälper denne att handla moraliskt rätt. Gemensamt för föräldrarna var att de ansåg att en 

mediepolicy inte var nödvändig. Då de alla talade om att “ett sådant tänk ska finnas ändå”, att 

förskolelärarna är “vuxna människor” och att ett “sunt förnuft” ska styra, kan man här se att 

föräldrarna anser att ansvaret ligger hos individen.  

 

Eftersom det framkommit att förskolelärarna handlar efter moraliska regler, och att föräldrarna 

också förväntar sig att de ska handla efter moraliska regler, så överensstämmer dessa uppfattningar 

med varandra. Problemet med detta är dock att det förutsätter att uppfattningarna om vad som är 

moraliskt rätt överenstämmer, att det råder moralisk homogenitet.   

 

5:2:7 Kulturskillnader 

En intressant likhet som uppkom utan att vi frågade om det, rörde kulturskillnader. Under 

intervjuerna med förskolelärarna uttryckte även två av dem att de upplevt en kulturell skillnad 

gällande föräldrars förmåga att skilja mellan förskolelärarnas yrkesroll och privatperson. Vad som är 

orsaken till denna upplevda kulturskillnad kan diskuteras. Denna, av förskolelärarna upplevda, 

oförmåga att skilja mellan yrkesroll och privatperson skulle eventuellt helt enkelt kunna bero på att 

dessa människor är uppvuxna i en kultur med andra uppfattningar och normer gällande 

distinktionen mellan arbete och fritid. Och att deras uppfattning därigenom krockar med dessa 

förskolelärares, och även samhällets gemensamma, uppfattning om att vikten av att kunna skilja på 
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yrkesroll och privatperson, samt mellan arbete och fritid. Giddens (1991/1997) beskriver att 

samhällets utveckling och förändring också har förändrat de strukturer som i tidigare kulturer varit 

centrala för människors identitet, detta framför allt i industrialiserade länder (se även ansson, 2002). I 

det förmoderna samhället var individens livsväg och livsstil i regel mer bestämd på förhand, genom 

att individen följde i familjen eller förfädrens fotspår (Giddens, 1991/1997). Tänkas kan också att 

individens yrke och levnadssätt på grund av detta då var än mer identitetsbärande jämfört med idag, 

då yrket också var en större och viktigare eller mer avgörande del av livet. Om vi utifrån detta 

förutsätter att yrkets identitetsbärande funktion har förändrats i takt med samhällsutvecklingen, och 

då förminskats något, skulle den eventuella kulturella skillnaden kunna bero på just hur samhällets 

utveckling skett i de olika kulturerna. Därav är det tänkbart att yrkets betydelse för individens 

identitet är större i en kultur där samhällsutvecklingen gått långsammare än i en kultur i ett 

industrialiserat samhälle där den gått snabbare och också kommit längre (U-länder jämfört med I-

länder). Om de inflyttade föräldrarna i detta fall vuxit upp i ett samhälle liknande det förstnämnda, 

så skulle yrkesrollen också då kunna tänkas vara än mer identitetsbärande i dessa människors ögon, 

och därmed heller inte ses som något som skiljs från personens privatliv på det sätt som den gör i 

vår kultur. Alternativt skulle en annan förklaring kunna vara ett uttryck för den livskontext dessa 

inflyttade föräldrar befinner sig i. Dessa människor är inflyttade, av olika anledningar men med den 

gemensamma förutsättningen att de nu är bosatta i ett nytt land, och därmed också vill skapa nya 

gemenskaper och relationer tillsammans med de människor som finns runt omkring dem. Det 

behöver inte heller vara så att dessa föräldrar inte skiljer mellan yrkesperson och privatperson, så 

som dessa förskolelärare uttryckt att de upplevt det. Dessa människors intention kanske i grunden är 

att de just vill skapa nya relationer med människor i sin närhet, men att de i försök till detta handlar i 

oenighet med samhällets och kulturens oskrivna regler. Detta dels genom att inte känna till 

normerna kring vilka människor som det helt enkelt inte är moraliskt korrekt att vilja skapa privata 

relationer med, i detta fall på grund av yrket och de moraliska principer förskolelärarna följer på 

grund av sin yrkesroll.  
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6. Slutsatser och framtida forskning 
Här presenteras de slutsatser som kan dras utifrån det insamlade empiriska materialet, i 

relation till studiens syfte och frågeställningar.  

 

6:1 Slutsatser 
Syftet med studien var att undersöka hur förskolelärare verksamma på mindre ort, upplever att 

yrkesrollen påverkar deras privata användande av Facebook. Syftet var även att jämföra 

förskolelärares och föräldrars förväntningar och uppfattningar om förskolelärares beteenden på 

Facebook och därigenom försöka ta reda på vilka moraliska principer som styr dessa uppfattningar. 

De frågeställningar som formulerades för att svara på syftet var:  

 

Hur påverkar förskolelärares yrkesroll deras privata användande av Facebook? 

 

Hur förväntar sig föräldrar, med barn på förskolan, att förskolelärare ska bete sig på Facebook?  

 

Vilka moraliska principer ligger till grund för förskolelärarnas beteenden på Facebook?  

 

Vilka moraliska principer ligger till grund för föräldrarnas uppfattningar om förskolelärarnas beteende på 

Facebook? 

 

6:1:1 Hur påverkar förskolelärares yrkesroll deras privata användande av 

Facebook? 

Vi kan konstatera att förskolelärarna har sin yrkesroll i åtanke när de använder Facebook, och att det 

därigenom påverkar Facebook-beteendet. Detta ter sig i någon form av självcensur, då ingen av dem 

var särskilt privat i framställningen av sig själva på mediet. De anpassar även sitt beteende efter vad 

de tror att andra förväntar sig av en person som arbetar som förskolelärare. Moraliska principer som 

följer med yrket, påverkar därav beteendet på Facebook. Vi tycker att vi ur intervjuerna kan utläsa 

följande: Är man förskolelärare identifierar man sig med rollen som förskolelärare, och förlikar sig 

därmed med de normer som finns för yrkesgruppen.  
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6:1:2 Hur förväntar sig föräldrar, med barn på förskolan, att förskolelärare ska 

bete sig på Facebook? 

I resultatet framgår tydligt att föräldrarna förväntar sig att förskolelärarnas beteende och agerande  

på Facebook ska styras av ett ”sunt förnuft”. Föräldrarna har en förväntning på att människor som 

valt förskoleläraryrket ska veta vilka moraliska principer som förväntas av dem och som de därmed 

också ska agera efter. Utifrån dessa förväntningar kan vi utläsa två logiker:  

 

Logik 1: Alla förskolelärare ska handla efter “sunt förnuft”. 

Logik 2: Har man inte ”sunt förnuft” ska man inte bli förskolelärare. 

 

6:1:3 Vilka moraliska principer ligger till grund för förskolelärarnas beteenden på 

Facebook? Samt, vilka moraliska principer ligger till grund för föräldrarnas 

uppfattningar om förskolelärarnas beteenden på Facebook? 

 

Här diskuteras frågeställning tre och fyra, där den fjärde diskuteras först. 

 

I analysen av resultaten upptänkte vi moraliska dimensioner som kommer i konflikt med varandra. 

Vid första anblick verkar det som att föräldrarna är av den moraliska uppfattningen att alla 

människor har rätt till att leva ett fritt privatliv, skiljt från yrkesrollen. Å andra sidan, när vi kommer 

längre fram i intervjuerna, yttrar sig andra moraliska principer som föräldrarna förväntar sig att 

förskolelärarna ska handla efter. Det visar sig att föräldrarna anser att det istället är det sunda 

förnuftet som bör styra beteendet på Facebook. Det blir då alltså här en moralisk konflikt mellan det 

“fria livet” och det sunda förnuftet. Relevant att diskutera är då vad som anses vara sunt förnuft. Vi 

fick inte fram specifikt vad föräldrarnas uppfattning om sunt förnuft var, men alla förväntas dock 

veta vad det innebär och därmed även leva och agera efter det. Det finns dock en problematik med 

detta synsätt, då uppfattningen om sunt förnuft kan skilja sig mellan individer.  

 

Denna moraliska konflikt kan vi även se uppenbaras då vi frågade föräldrarna om de någon gång 

hade sökt upp eller varit inne och tittat på någon förskolelärares Facebook-profil. I svaren de gav 

oss, fick vi intrycket av att de skämdes lite grand för att de faktiskt hade varit inne och tittat och 

nästan ursäktade sig med att de hade “råkat” klickat sig in. Vi tror att denna känsla av skam, kan ha 

att göra med den ovan beskrivna konflikten mellan det “fria livet” och det sunda förnuftet. Om de 

anser att det “fria livet” är den moraliska principen som bör vara styrande, borde de inte inkräkta på 
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förskolelärarnas privatliv, genom att gå in och kika på deras Facebook-profiler. Det verkar istället 

här vara nyfikenhet som styr, och som därmed står över moralen om att alla människor har rätt till 

ett privatliv. Slutsatsen vi också kan dra av detta är att människor gärna vill ha en inblick i andra 

människors privatliv, vilket inte innebär några problem så länge beteendet vi ser inte går emot våra 

normer.  

 

När det kommer till vilka moraliska principer som ligger till grund för förskolelärarnas beteenden på 

Facebook, uppstår även här en moralisk konflikt. I början av intervjuerna berättar flera av 

förskolelärarna att de inte alls känner att de representerar sin yrkesroll även privat, och på så vis 

verkar de leva efter principen att privatlivet är skiljt från yrkeslivet. Krocken sker dock senare i 

intervjuerna, då det indirekt framkommer att de det ändå är egna uppsatta moraliska regler som till 

stor del styr. Förskolelärarna har själva uppfattningar om hur de bör agera privat på Facebook, för 

att inte beteendet ska krocka med yrkesrollen. Kanske kommer sig dessa av de förväntningar man 

tror sig att andra har, eller av de yrkesnormer som, bevisligen, finns för förskolelärare.  

 

6:1:4 Övrig diskussion och slutsatser – samhällets normer i förändring 

I takt med att samhället förändras och utvecklar nya teknologier så förändras också normerna inom 

det (Jansson, 2013). I denna studie har vi sett tendenser till att yngre har större acceptans och 

tolerans för beteenden på Facebook. Vi tror därför att vi, med den yngre generationen, är påväg mot 

ett mer öppet samhälle och att normgränserna därför kommer att flyttas högre. Precis som Beltran 

(2010) beskriver, att vi på Facebook får se beteenden vi inte förr var vana vid, så tror vi att många 

beteenden som idag inte är okej i framtiden kommer att normaliseras. På ett sätt så kan man därför 

säga att ”Privacy is dead”, eftersom privata beteenden numer blir offentliga, men den kan diskuteras 

om detta nödvändigtvis är något negativt. Det skulle också kunna leda till en ökad förståelse och 

acceptans för andra människor, då beteenden blir normaliserade 
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6:2 Framtida forskning 
 

Alla som intervjuades för studien uttryckte att de inte längre lägger ut/postar så mycket själva på 

Facebook längre, utan mest använder det till att läsa vad andra människor gör. Samtidigt fick vi fram 

från ett par stycken att de hellre använder andra sociala medier, som exempelvis Instagram, då de 

uttryckte att de där känner att de kan vara lite mer privata och att mediet är enklare. Dessa svar får 

oss att fundera lite kring Facebooks framtid. Är mediet på väg ut, och vad beror det i så fall på? En 

anledning till att vissa hellre väljer att använda Instagram, skulle exempelvis kunna vara de risker 

som Facebook anses medföra. Då Instagram är nyare kan man, som en av våra intervjupersoner 

uttryckte det, välja vilka man vill följa och vilka som får följa en själv. I Facebook-nätverket kanske 

man har människor sen gammalt som man inte vill exponera sig för, och då blir kanske istället 

Instagram ett forum för detta. En annan möjlig anledning till att Facebook inte längre används som 

det tidigare gjorts, kan helt enkelt också vara att det inte längre lockar människors intresse på samma 

sätt. Detta kommer inte att diskuteras vidare i denna uppsats, men vi anser det ändå vara en 

intressant upptäckt som kanske kan undersökas vidare i en framtida studie.  

 

Denna studie skulle även kunna utökas och undersöka och jämföra flera orter. Exempelvis skulle 

man kunna utföra studien på orter i en storstad och till exempel jämföra orter med olika 

”klasskillnader”. Även de kulturella skillnader som påträffades i studien skulle kunna undersökas 

vidare. Detta skulle kunna göras genom en större studie, där förskolor med stor respektive liten mix 

av etniciteter kan undersökas och jämföras.  
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7. Implikationer från samhället och arbets-/yrkesliv 
I detta avslutande avsnitt diskuteras studiens resultat och slutsatser utifrån ett samhälls- 

och/eller yrkes-/organisationsperspektiv.  

 

Denna studie kan vara relevant och intressant för skilda yrkesgrupper vars yrke bygger på att ett 

förtroende mellan kunder/uppdragsgivare och de som yrkesutövande. Denna studie ger också en 

inblick i i vilken utsträckning en yrkesroll kan påverka privatlivet, samt vilket ansvar samhället (eller 

uppdragsgivarna/kunderna) förväntar sig att en person i en sådan yrkesroll har utanför jobbet.  

 

Studiens fråga rörande en policy för sociala medier , vilket ju många organisationer numer inför, 

skulle kunna visa på om de är nödvändiga eller inte. Sociala medier och deras möjlighet att snabbt 

sprida information innebär både fördelar och risker för organisationer och företag. Detta då de 

anställda på företaget (om företaget är av sådan karaktär att personalen i företagets ögon sett 

verkligen representerar företaget som privatpersoner - ambassadörer för företaget)  Möjligheten att 

nå ut till en större massa, om det gäller information som ger god publicitet för företaget ses som en 

fördel. Nackdelen eller riskerna är istället att företaget inte kan kontrollera vad de anställda skriver 

privat på sociala medier. Något som upprättats av många företag är just mediepolicys, där regler sätts 

upp för de anställdas privata användande (gällande främst hur eller vad de skriver och postar 

gällande det företag de arbetar på). Att som företag gå in och bestämma över vad de anställda får 

och inte får göra privat är kan dock ses som ett intrång i privatlivet (- integritetskränkande?) och är 

en lite känslig fråga. I vår studie framkom av de intervjuade förskolelärarna att det fanns en sådan 

form av policy på den ena förskolan. Föräldrarna var dock samstämmiga i att en policy inte var 

något som de tyckte skulle finnas. Istället ansåg föräldrarna att förskolelärarna, då de valt ett sådant 

yrke, borde veta med sig genom sitt “sunda förnuft” vad som var ett okej beteende och inte. Tillit till 

de anställda - och till deras egna sunda förnuft är viktigt.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide till samtalsintervjuer med förskolelärare. 

 

Intervjuguide till förskolelärare 

 

Denna intervju kommer att ta ca. 30 minuter och ljudupptagning kommer att ske. Dina svar 

kommer endast att användas i utbildningssyfte och du kommer att vara helt anonym. Om det är 

någon fråga som du känner att du inte vill svara på, har du rätt att säga ifrån eller avbryta hela 

intervjun. Dina svar är viktiga och vi värdesätter ditt deltagande. 

 

Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Frågor 

 

● Berätta lite om dig själv? 

 - Bor du på orten? 

 - Hur länge har du bott här? Född här? Inflyttad? Tillbaka-flyttad? 

 - Familj? 

 - Släkt & familj på orten? 

 

● Hur länge har du arbetat som förskolelärare? 

  - Tidigare jobb 

  -  Jobbat på annan ort? Skillnader 

  -  Hur upplever du att det är att arbeta på mindre ort? 

 

● Hur länge har du haft Facebook? 

 

● Varför gick du med? 

 

● Berätta lite om dina Facebook-vanor? 

  - Vad använder du det till? 

  -  Vad lägger du upp, kommenterar och delar du? Hur ofta? 

  -  Facebook länge: används det på ett annorlunda sätt nu mot i början? 
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● Vilka risker respektive fördelar tycker du att Facebook medför? 

 

● Vilka av de sekretessinställningar som Facebook erbjuder använder du? 

  - Vilka kan se ditt innehåll? 

 

● Vilka människor har du i ditt Facebook-nätverk? 

  - Är du Facebook-vän med kollegor? 

      - Om JA: Vem tog initiativet till det? Hur hanterar du det? 

      - Om NEJ: Varför inte? 

  - Är du Facebook-vän med chefen? 

      - Om JA: Vem tog initiativet till det? Hur hanterar du det? 

      - Om NEJ: Varför inte? 

  - Är du Facebook-vän med föräldrar till barn på förskolan? 

      - Om JA: Vem tog initiativet till det? Hur hanterar du det? 

      - Om NEJ: Varför inte? 

 

● Har du uppgett ditt yrke, förskolelärare, på din Facebook-profil? 

  - Varför/varför inte? 

 

● I vilken utsträckning känner du att du representerar din yrkesroll även på Facebook? 

 

● I vilken utsträckning känner du att du har kontroll över hur du uppfattas, genom 

Facebook? 

 

● I vilken utsträckning känner du oro över hur andra framställer dig, genom till 

exempel taggningar eller inlägg och liknande? 

 

● Har du någon erfarenhet av att något du lagt upp har misstolkats av någon? 

  - Om JA: Berätta. Hur hanterades detta?    

 

● Har du någon erfarenhet av att någon annan taggat dig eller laddat upp något som 

involverat dig på något sätt, som du känt kan ha påverkat bilden du vill ge ut av dig 

själv negativt? 
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  - Hur hanterades detta? 

 

● Finns det något du aldrig skulle lägga upp, eller göra på Facebook? 

 

● Har din yrkesroll någon gång hindrat dig från att posta, dela eller kommentera 

något, något som du kanske egentligen känner starkt för och har en åsikt om? 

  - Vad berodde detta på? Ge ett exempel. 

 

● Pratar ni kollegor om hur man bör bete sig på Facebook? 

  - Bör man ha föräldrar till barnen där? 

 

● Har detta diskuterats med chefen? 

  -Policys, riktlinjer och liknande. 

 

● Är det något du vill tillägga? 

 

 

Stort tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 2 
Intervjuguide till samtalsintervjuer med föräldrar. 

 

Intervjuguide till föräldrar 

Denna intervju kommer att ta ca. 30 minuter och ljudupptagning kommer att ske. Dina svar 

kommer endast att användas i utbildningssyfte och du kommer att vara helt anonym. Om det är 

någon fråga som du känner att du inte vill svara på, har du rätt att säga ifrån eller avbryta hela 

intervjun. Dina svar är viktiga och vi värdesätter ditt deltagande. 

 

Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Frågor 

 

● Berätta lite om dig själv 

  - Sysselsättning? 

  - Familjesituation? 

  - Relation till orten? Släkt/vänner? Bott hur länge? 

 

● Hur använder du Facebook? 

  - Hur aktiv är du på att uppdatera, posta och kommentera. 

  - Vad lägger du själv oftast ut? Vad handlar dina inlägg om? 

  - Vilka sekretessinställningar har du på din sida? 

  - Vilka kan se ditt innehåll? 

 

● Vilka risker respektive fördelar tycker du att Facebook medför? 

 

● Kan du berätta lite om hur du förhåller dig till vänner i ditt nätverk? 

  - Har du någon eller några i ditt nätverk som du känner att du behöver förhålla dig till - 

eller anpassa dig efter - när du presenterar (eller publicerar) dig själv på Facebook? 

 

● Har du själv kollegor eller din/dina chefer bland dina vänner på Facebook? 

  - Om JA: Påverkar detta ditt användande på något sätt? 

  - Om NEJ: Varför? Har du själv valt att inte ha det? 
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● Beskriv vad som enligt dig är viktigt för en bra relation mellan dig som förälder och 

ditt barns förskolelärare. 

 

● Har du någon av ditt barns förskolelärare bland dina vänner i ditt Facebook-nätverk? 

  - Om du har “din” förskolelärare: Varför? 

  - Om inte: Varför? Skulle du vilja ha det?  

              - Har du själv vid något tillfälle skickat en vänförfrågan till någon av dina förskolelärare? 

 

● Har du själv sökt upp någon av dina förskolelärare på Facebook? 

 

● Tycker du att en förskolelärare bör ha en “öppen” profil, så att vem som helst kan gå 

in och se dennes innehåll, eller föredrar du att denne håller sin profil privat? 

  - Tyder en stängd profil på integritet, eller att man har något att dölja? *det är detta vi vill få 

fram genom denna fråga* 

 

● Anser du det är viktigt att en förskolelärare anger sitt yrke på sin Facebook-profil? 

  - Om JA: Varför? 

  - Om NEJ: Varför inte? 

  

● I vilken utsträckning anser du att en person som arbetar som förskolelärare har ett 

ansvar även privat? 

  - Sträcker sig även ansvaret utanför jobbet på till exempel Facebook? 

 

● Har du själv varit med om att en persons beteende på Facebook har fått dig att ändra 

uppfattning om personen och/eller som har fått ditt förtroende för denne att minska? 

 

● Anser du att det finns vissa saker man som förskolelärare bör undvika att posta, eller 

delta i på Facebook? Beskriv: 

 

● Tycker du att Förskolan bör ha en policy, eller riktlinjer, för hur anställda 

förskolelärare bör bete sig på sociala medier? 

 

● Har du något du vill tillägga? 

 

 

Stort tack för ditt deltagande! 


