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Sammanfattning	

Unga vuxnas beteende på Facebook har visat sig förändras till viss del när en chef får tillgång 

till innehållet på deras profil. Det finns en negativ inställning hos unga vuxna inför att 

interagera med en chef via Facebook och resultatet från denna studie visar även att det finns 

en återhållsamhet när det handlar om att ta bort en chef från Facebook. Studien påvisar även 

att hur den anställde agerar vid en mottagen vänförfrågan inte verkar ha någon påverkan på 

den upplevda offline-relationen. Den upplevda offline-relationer visade sig i sin tur ha en 

obetydande inverkan på hur unga vuxna väljer att fortsätta sitt användande efter en 

accepterad vänförfrågan.   

Denna studie har syftat till att undersöka om, och i sådana fall hur, unga vuxnas Facebook-

användning eventuellt förändras då en överordnad får tillgång till innehållet på användarens 

profil. Studien syftade även till att undersöka vilken inställning unga vuxna har till att inleda 

en vänskaplig relation med en överordnad på Facebook, samt om en vänskaps-förfrågan via 

Facebook upplevs ha en påverkan på deras offline-relation. Unga vuxna definierades i denna 

studie som personer mellan 18 och 30 år. Specifik ålder och socialt nätverk bestämdes utifrån 

fakta som säger att Facebook är det mest använda sociala nätverket hos personer i åldrarna 

18-30 år (Findahl & Davidsson, 2015). Denna åldersgrupp är i stor utsträckning relativt nya

på arbetsmarknaden. De kommer från en tid i livet då de eventuellt inte behövt tänka på

denna typ av interaktion mellan privatliv och arbetsrelationer och deras attityd i ämnet har

varit intressanta att undersöka.

Ett krav för att delta i studien var att respondenterna skulle ha, eller någon gång ha haft,  en 

anställning. Data samlades in genom en kvantitativ enkätundersökning via Karlstads 

universitets studentplattform. 164 respondenter inom målgruppens åldersgrupp deltog. Den 

insamlade empirin bearbetades och analyserades genom statistikprogrammet SPSS. De 

teorier som studiens forskningsfrågor är uppbygga utifrån behandlar arbetsrelationer och 

privatliv och balansen där emellan, även hur personer väljer att visa upp sig själva och ibland 

anpassar sin personlighet efter olika publiker. De teorier som använts som grund i studien är 

FIRO-modellen, communication privacy management, socialt kapital, självpresentation och 

impression management.  

Nyckelord: Facebook, arbetsrelationer, vänförfrågan, självpresentation, Sverige. 
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Abstract	
	

Young adults have a negative attitude to interaction with a boss through Facebook. The 

perceived offline relationships were in this study found to have an insignificant impact on 

how young adults choose to act after an accepted friend request. Results from the study also 

showed that there is a restraint when it comes to removing a manager from Facebook. How 

the employee handles a received friend-request did not appear to have any impact on the 

perceived offline relationship. In conclusion, young adults' behavior on Facebook changes 

in some respects to a certain part when a manager obtains access to their profile. 

 

This study investigated whether, and if so how, young adults' Facebook usage might change 

if a manager obtained access to content on the user's profile.	Another purpose of the study 

was also to examine the attitude of young adults about beginning friendly relationship with 

a manager on Facebook, and to examine how their offline relationships were affected by a 

friendship request through Facebook. Young adults are in this study defined as individuals 

between the age of 18 and 30. Age range and social network were chosen on the basis that 

Facebook is the most used social network in people aged 18-30 years.	This age group is 

relatively new to the labor market, and comes from a stage in life when they may not have 

had to think about this kind of interaction between personal life and working relationships 

before.	

	
A requirement for participation in the study was that the respondents have now or previosly 

held a job. Data were collected by a survey published on the Karlstad University student 

platform. 164 respondents in the target group participated. The collected empirical data were 

processed and analyzed by SPSS. The theories that this study's research questions are based 

on comprises labor relations and private life and the balance between them. How people 

choose to showcase themself and sometimes adapt different personalities to different 

audiences. The theories that have been used as the basis of the study is the FIRO model, 

communication privacy management, social capital, self-presentation and impression 

management. 

 

	
Keywords: Facebook, working relationship, friend request, self-presentation, Sweden. 
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1 Inledning	
	
I det här kapitlet presenteras studiens problembakgrund, syfte, frågeställningar, 
avgränsningar, definitioner av begrepp samt uppsatsens disposition.  

 

”You have one identity. The days of you having a different image for your work friends or co-workers and 
for the other people you know are probably coming to an end pretty quickly.… Having two identities for 

yourself is an example of a lack of integrity.”  
 

                      -Marc Zuckerberg (Refererad till i van Dijck, 2013b, s. 199).  

 
Det har visat sig att många människor visar upp en viss personlighet i vänners närvaro och 

en annan när de befinner sig på sitt arbete (van Dijck, 2013b). Facebooks grundare, Marc 

Zuckerberg, har enligt ovan nämnda citat uttryckt att tiden då en människa kan använda och 

underhålla två olika identiteter, inte kommer att vara länge till (refererad till i van Dijck, 

2013b, s. 199). Denna studie ämnar att undersöka just detta genom att studera hur unga 

svenskars beteende på och användning av Facebook eventuellt förändras av att innehållet 

exponeras, inte bara för vänner, utan även för en överordnad. Studien ämnar även att 

undersöka om den interpersonella relationen på arbetsplatsen påverkas av hur den anställda 

väljer att agera i en sådan situation, där den anställde mottager en vänförfrågan från en 

överordnad.  

	

1.1 Problembakgrund	

Unga människor som är helt, eller relativt, nya på arbetsmarknaden kommer från en tid i livet 

då de inte behövt ha en eventuell arbetsgivares åsikter i åtanke vid sitt användande av 

Facebook. Van Dijck (2013b, s. 203) skriver om hur tonåringar och unga vuxna formar sina 

användarprofiler på sociala medier för att få ökad popularitet och för att känna samhörighet 

med andra. De initialt påtänkta användarna av Facebook var universitetsstudenter vid 

Harvard University som genom plattformen gavs möjlighet till vidare interaktion med 

klasskamrater även efter skoltid (Ellison, Steinfield, Lampe, 2007). Först under 2006 

öppnades Facebook upp för allmänheten (van Dijck, 2013b), och idag är det är allmänt känt 

att Facebook initialt användes som en plattform för att hålla vänskapliga kontakter levande. 

Just därför kan chansen vara stor att många användare har delat med sig av information eller 

bilder och publicerat innehåll som de inte vill ska synas i ett professionellt sammanhang. 

Meier, Stephen & Crocker (2010) beskriver generation Y, de som är födda mellan 1980 och 
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2000. En självsäker och målinriktad generation som i många fall kan mer om den digitala 

världen och tekniska medel än sina lärare, föräldrar och äldre chefer. Denna generation har 

enligt viss forskning visat en vilja att interagera med sin chef via digitala plattformar, eftersom 

de därigenom kan få goda möjligheter till handledning och genom det vidare möjlighet till 

utveckling (Peluchette, Karl & Fertig, 2013, s. 292). Men vad händer med relationen, 

innehållet och kommunikationen när användare öppnar upp för denna typ av interaktion? 

Denna åldersgrupp är intressant att undersöka när det kommer till kommunikation och 

sociala medier då de ingår i en generation som har vuxit upp med internet som en naturlig 

del i sin vardag. Sociala medier är för den yngre halvan av målgruppen en naturlig 

kommunikationskanal, och detta innebär att deras gräns mellan online och offline i många 

fall kan vara något diffus (Rainie, 2006). Sociala nätverkssajter blev stora för allmänheten 

under den äldre delen av målgruppens senare tonår. Utifrån detta kan man anta att unga 

vuxna generellt har en vilja att kommunicera och dela innehåll med familj och vänner online, 

både de som började redan i sina yngre tonår och de som började under sina senare tonår.  

 

Det har visat sig att människor generellt har mer överseende för sociala mediers intrång i 

privatlivet desto större närvaro det sociala nätverket har i det dagliga livet (boyd & Ellison, 

2008). Tidigare forskning visar att denna typ av intrång kan få oväntade konsekvenser för 

människans offentliga respektive privata sfär. Boyd & Ellison (2008) menar att det omfattar 

bland annat hur personer kan uppleva att deras rykte påverkas negativt på grund av skvaller 

och felaktiga påståenden, det kan även öppna upp för kontakt med oönskade personer. 

Oönskade personer skulle i vissa fall kunna vara en överordnad på den arbetsplats där 

personen är verksam. Många människor har tidigare visat sig vilja hålla isär relationerna 

mellan familjemedlemmar, vänner och arbete, men detta har blivit allt svårare i och med 

uppkomsten och användandet av sociala medier, i detta fall Facebook, där samtliga tre 

relationskategorier kan mötas i den virtuella världen som är en användares profil på 

Facebook (Peluchette et al., 2013). Enligt Peluchette et al. (2013, s.292) händer det allt oftare 

att chefer uppmanas att använda Facebook som ett verktyg för att stärka relationer med 

företagets anställda. Organisationer kan även använda Facebook som ett redskap för att söka 

efter information om en viss medarbetare. Facebook, till skillnad från exempelvis LinkedIn1, 

uppfattas inte som en typisk plattform för att underhålla och stärka arbetsrelationer. Tidigare 

forskning har visat att anställda regerar på olika sätt inför en eventuell vänförfrågan från en 

                                                
1 Webtjänst för underhåll av yrkesnätverk. 
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överordnad via Facebook (Peluchette et al., 2013). Vissa ser det som en komplimang, och en 

positivt bekräftelse som öppnar upp för djupare relation på och utanför arbetsplatsen. Andra 

vill inte bjuda in till denna typ av integration mellan privat- och yrkesliv (Peluchette et al., 

2013). En människa kan känna sig sårbar på sin arbetsplats när hen blottat information om 

sitt privatliv till andra inom organisationen (Davies, Musango & Brent, 2016). Personens 

arbetssituation eller organisationen i sig kan även påverkas av den information som 

exponerats (Davies, et al., 2016). I ett försök till att öka förståelsen för hur beteende och 

innehåll eventuellt påverkas av vetskapen om att en överordnad kan ta del av det, kommer 

denna studie på en grund av vetenskapliga teorier undersöka attityder och åsikter inför en 

sådan situation utifrån den anställdes perspektiv. Om, och i sådana fall hur offline-relationen 

mellan anställd och överordnad påverkas beroende på hur den anställde agerar i en sådan 

situation kommer även att studeras.  

	

1.2 Syfte	

Syftet med denna studie är att undersöka om unga vuxna i Sveriges beteende på och 

användande av Facebook skulle förändras av vetskapen om att en chef kan ta del av 

innehållet. Studien syftar även till att undersöka om den interpersonella offline-relationen 

mellan anställd och överordnad påverkas av hur den anställde väljer att agera i en situation 

där en vänförfrågan mottages. Utifrån syftet formas en huvudfrågeställning som kan brytas 

ner i två underfrågeställningar, studien ämnar att genom empiriskt material besvara samtliga 

tre. 

	

1.3 Frågeställningar	

	
Huvudfrågeställning:  

• Förändras unga vuxnas beteende på och användande av Facebook när en chef får 

tillgång till innehållet? 

 
Underfrågeställningar: 

• Vilken inställning har unga vuxna till att inleda en vänskaplig relation med en chef på 

Facebook?  

• Spelar offline-relationen mellan anställd och överordnad in på unga vuxnas beteende 

när en vän-relation på Facebook inleds? 
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1.4 Avgränsningar	

Facebook är det mest använda sociala nätverket hos personer i åldrarna 18-30 år (Findahl & 

Davidsson, 2015), det är därför som jag valt att undersöka användandet på just den 

plattformen. Det är även intressant att ta reda på om det finns någon skillnad i attityd vid 

olika åldrar inom generation Y. Denna studie kommer inte undersöka om det finns några 

skillnader utifrån ett genusperspektiv utan syftar till att ta fram generella attityder hos unga 

vuxna. Studiens urval har begränsats till personer i åldrarna 18-30 som studerar vid Karlstads 

universitet. Då studien ämnar att undersöka arbetsrelationer krävs det att respondenterna 

har, eller någon gång har haft någon form av anställning på ett företag.   

	

1.5 Definitioner	

Användare: Begreppet användare syftar i denna uppsats på personer som har ett konto 

registrerat på Facebook. 

Facebook: En social nätverkssajt som tillåter användare att, bland annat, publicera 

statusuppdateringar, chatta med vänner, skicka privata meddelanden eller skriva inlägg på 

vänners ”wall”. Användare kan gilla publicerade inlägg och bilder, samt interagera genom att 

dela vidare innehåll som andra publicerat.  

Offline-relation: Definieras i denna studie som relationen utanför internet och Facebook, 

det vill säga antingen på arbetsplatsen eller i privatlivet. 

Social nätverkssajt: En internetbaserad plattform där användare skapar sin egen profil och 

interagerar med andra användare. Plattformen bygger på användares egna publicerade 

material.  

Taggar: Att bli taggad i ett innehåll på Facebook innebär att en annan användare skapar en 

länk till din profilsida. Innehållet kan i samband med detta även exponeras på användarens 

tidslinje. Innehåll som kan taggas är till exempel bilder och statusuppdateringar. 

Överordnad: Kommer i denna studie att användas synonymt med ordet chef. 

	

1.6 Disposition	

I uppsatsens inledande kapitel har studiens problembakgrund, syfte, frågeställningar, 

avgränsningar och definitioner presenterats. I kapitel två presenteras tidigare forskning och 

teorier som är relevanta för studien. Därefter, i metodkapitlet, beskrivs tillvägagångsätt, 

population och urval, resultatet från en genomförd pilotstudie, operationalisering av 

enkätens frågor samt en diskussion kring den identifierade metodkritiken. Därefter 
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presenteras resultat och analys i två olika kapitel. I kapitel 7 förs en diskussion kring det 

framtagna resultatet och studiens forskningsfrågor besvaras. Även förslag på vidare 

forskning inom ämnet tas upp i kapitlet Slutsats och diskussion. I uppsatsen sista kapitel förs en 

diskussion om resultatets implikationer för samhälle och organisationer.  
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2 Tidigare	forskning	&	teoretiska	utgångspunkter	
	
I det här kapitlet presenteras tidigare forskning, tidigare studentforskning, begrepp 
och vetenskapliga teorier som är relevanta för studien. 
 

Forskning gällande hur det faktiska användandet av Facebook eventuellt förändras efter en 

accepterad vänförfrågan från en överordnad är begränsad. Tidigare forskning som studerat 

vänförfrågningar mellan chef och anställd har fokuserat på hur användaren ställer sig till 

förfrågan och det dilemma som personer kan uppleva när yrkeslivet kommer för nära inpå 

privatlivet (Peluchette et al., 2013). Användare kan undvika denna typ av dilemma genom att 

från start vara försiktiga med vad de publicerar på Facebook, samt vilka frågor och ämnen 

de väljer att interagera med. Enligt Peluchette et al. (2013, s. 298) bör användare i högsta grad 

undvika att acceptera en vänförfrågan från sin chef. De menar även att användare 

regelbundet bör gå igenom innehåll och hålla uppsyn över de bilder och inlägg som de 

eventuellt taggats i. Samtidigt visar en annan studie att 30-åringar i USA inte känner ett behov 

av att anpassa sina sekretessinställningar inför det faktum att en kollega fått tillgång till deras 

privata profil på Facebook (Frampton & Child, 2013). Denna studie inriktar sig specifikt på 

det händelseförlopp då en kollega skickar en vänförfrågan via Facebook, samt vilka 

förändringar användare eventuellt gör i sina sekretessinställningar efter att de accepterat en 

vänförfrågan. Det vill säga om personer gör aktiva val för att dölja viss information från 

profilsidan. En undersökning som gjordes av Adecco under 2010 med 1000 respondenter 

bestående av anställda (över 18 år) och chefer (över 30 år) i USA visade att 82% inte är vän 

med sin chef på sociala medier. Nästan 32% av de anställda som var vän med sin chef i en 

social mediekanal önskade att de inte vore det. Resultatet av studien visade också att det är 

kommentarer och publicerade inlägg som de flesta har en oro för att chefen ska ta del av 

(Adecco Group, 2010).  

 

Studierna som identifierats har inte undersökt om de anställdas beteende och användande 

påverkas av vetskapen om att en överordnad har tillgång till innehållet som användaren 

publicerar, vilket skulle kunna tyda på att detta är ett relativt outforskat område. Den 

forskning som identifierats utgår ifrån användarens attityd till att acceptera en vänförfrågan, 

samt hur personer ställer sig till att visa eller dölja privat information på sin profilsida. Denna 

studie kommer att utgå från socialt kapital och nätverkskapital, teorin om självpresentation, 

impression management, Communication privacy management theory (CPM) och FIRO-
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modellen (Ho & Dempsey, 2010). Studien ämnar söka svar på de identifierade luckor som 

finns i tidigare forskning angående hur användares fortsatta publicering av innehåll ser ut 

och hens agerande efter en mottagen vän-förfrågan.   

 

2.1 Tidigare	studentforskning	

Bokström och Ekman (2014) har genomfört en studie för att ta reda på hur unga vuxna i 

Sverige väljer vad de delar på Facebook. De analyserar unga vuxnas aktiviteter på Facebook 

genom relationerna mellan integritet, socialt kapital och identitet. Genom enkätundersökning 

och kvalitativa användarintervjuer får de fram att det finns en viss oro för vad framtida 

arbetsgivare kommer att tycka om den information som personer delat med sig av via 

Facebook. De påvisar också genom sin studie att många unga vuxna vill visa upp sin bästa 

sida och att de med större sannolikhet publicerar innehåll som skapar en positiv bild av dem 

än motsatsen. Studiens resultat visar att det även finns de som tvärt om tycker att man ska 

dela ”hela sig själv” för att inte uppvisa en förfinad och felaktig bild av den man är (Bokström 

och Ekman, 2014, s. 19). Det som är intressant att ta med sig från denna studie in i den 

aktuella studien är de attityder som finns när det gäller att uppvisa vardagliga inlägg, bilder 

och privat information som en framtida arbetsgivare kan komma att se. Frågeställningen; 

Förändras unga vuxnas beteende på och användande av Facebook när en chef får tillgång till innehållet 

öppnar upp för djupare forskning i ämnet. Denna studien ämnar att undersöka situationen 

som kan uppstå efter det att de unga vuxna fått en anställning och accepterat en eventuell 

vänförfrågan från en överordnad.  

	

2.2 En	plattform	där	flera	relationer	möts	

De olika plattformarna, som är sociala medier, öppnade när de kom upp för en helt ny typ 

av mänsklig interaktion som gav människor nya sätt att kommunicera och interagera med 

varandra, både på en individuell nivå såväl som på en samhällsgemensam nivå (van Dijck, 

2013a). Den primära anledningen till varför människor ansluter sig till sociala nätverkssiter 

är för att de eftersträvar kommunikation med människor som på ett eller annat sätt redan 

finns i deras närhet utanför internet och sociala medier, det vill säga, offline (boyd & Ellison, 

2008, s. 221). En avgörande anledning till varför människor söker sig till denna typ av 

samvaro är enligt van Dijck (2013a) vårt behov av att känna samhörighet och genom det 

stärka våra vänskapliga relationer. Sociala medier tillåter användare att; 1: Skapa en offentlig 

alternativt semi-offentlig användarprofil. 2: Skapa en egen kontaktlista med människor som 
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man på något sätt har en koppling till. 3: Utveckla och anpassa den personliga kontaktlistan, 

och sammanföra den med andra användare på samma plattform (boyd & Ellison, 2008, s. 

211). Detta innebär att kopplingar mellan vänner, familjemedlemmar, arbetskollegor och 

överordnade kan bli väldigt kort. Människor har av naturen olika känslor och uppfattningar 

inför eventuell kommunikation och interaktion med de två sistnämnda via sociala medier. 

Enligt Peluchette et al. (2013, s. 298) kan den naturliga maktrelationen mellan en anställd och 

hens chef påverka beslutet om att acceptera vänförfrågan eller inte. Som resultatet visade 

från studien som Adecco (2010) genomförde finns det anställda som är, men önskar att de 

inte vore vän med sin chef i sociala medier. Utifrån detta har en hypotes utformats som säger 

att det finns en känsla av press hos anställda att ha kvar, alltså att inte avsluta en vänrelation 

på Facebook med en överordnad som man tidigare accepterat. 

 

H1: Unga vuxna känner sig inte bekväma med att avsluta en vän-relation med en överordnad på Facebook. 

	

2.3 Socialt	kapital	&	nätverkskapital	

Facebook har visat sig bidra till en ökning av människors sociala kapital (Aubrey & Rill, 

2013). Socialt kapital är summan av virtuella eller verkliga relationer som en individ eller en 

grupp har. Detta tack vare att de besitter ett nätverk bestående av mer eller mindre personliga 

relationer (Bourdieu & Wacquant, 1992). Tidigare forskning har identifierat två olika former 

av socialt kapital (Putnam, 2000). Bonding karakteriseras av så kallade starkare relationer. 

Denna form uppstår mellan människor som har en stark anknytning och nära relation till 

varandra. Bridging karakteriseras av relationen mellan människor som har en svagare, ibland 

odefinierad relation (Aubrey & Rill 2013, s. 481). Facebook skapar möjligheter för både 

bonding och bridging, och kan alltså vidare bidra till användarens ökade sociala kapital 

(Aubrey & Rill 2013). Universitetsstudenter i USA använder vanligtvis Facebook främst för 

att öka online bridging och för att stärka sitt nätverkskapital offline (Aubrey & Rill, 2013, s. 

481). Även en studie med unga vuxna i Turkiet har visat att deras primära anledning till 

användning av Facebook är för att underhålla distanserade vänskapsrelationer (Tosun, 2012). 

Ett starkt nätverkskapital innebär ett stort nätverk av starka relationer med exempelvis familj, 

släktingar, vänner eller kolleger. Wellman och Frank (2001), (refererad till i Aubrey & Rill, 

2013, s. 480) beskriver nätverkskapital som en form av socialt kapital där starka vänskapliga 

relationer med till exempel familj och vänner skapar en känsla av samhörighet. Facebook 

kan, om användaren vill, vara ett redskap för att underhålla olika typer av relationer (Aubrey 
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& Rill 2013), men det kan vara problematiskt att underhålla flera olika relationer samtidigt 

som man, om man vill, håller dem på avstånd från varandra och ser till att olika målgrupper 

får ta del av olika presentationer och innehåll.  

	

2.4 Självpresentation	och	Impression	management	

Självpresentation har visat sig vara en av de två starkaste faktorerna till varför människor 

känner ett behov av att finnas på Facebook (Davies et al., 2016, s. 56). Goffman (1959) 

menar, enligt teorin om självpresentation, att alla människor är skådespelare i sitt eget liv. 

Enligt teorin försöker människor dagligen att anpassa sina framträdanden på ett sätt som ger 

åskådare en så positiv bild som möjligt av personen i fråga. Van Dijck (2013b) menar att 

detta skådespel ständigt ökar i och med den allt mer publika kommunikationen som sker 

online via olika plattformar. Peluchette, et al. (2013, s. 293) belyser två olika situationer, 

backstage och onstage. Där onstage är situationer där människan ger sken av att hens jag 

upprätthåller en viss standard och hen uppvisar ett beteende som motsvarar den roll som 

spelas. Backstage kan ses som motsatsen, där människan kan slappna av, vara sig själv och 

kliva ur sitt rollspel (Peluchette, et al., 2013, s. 293). Enligt Goffman (1959) är teorin om 

självpresentation en generell teori som går att applicera på många olika vardagliga situationer 

och även idag går den att applicera på vår tids sociala aktiviteter såsom användande av 

Facebook. En användarprofil blir den sida där personer kan framföra sin presentation 

onstage, till en större publik (Aubrey & Rill, 2013). Aubrey och Rill (2013, s. 483) beskriver 

en teori om att det ibland är en finslipad version av personers backstage som istället visas 

upp på Facebook. 

 

Peluchette et al. (2013) har gjort en vidareutveckling kring denna teori, där de istället för att 

dela upp presentationen i offline och online, delar upp innehållet på Facebook utifrån 

onstage respektive backstage. I samband med att Facebook släppte funktionen Timeline2 

(2011), övergick standardinställningarna för sekretess till offentlig, oavsett om användaren 

tidigare valt att visa sitt innehåll endast för ”vänner”. Möjlighet att göra avgränsningar i 

innehållet och bestämma vad utvalda kategorier såsom familjemedlemmar, vänner och 

arbetskollegor får ta del av finns. Men det har tidigare visat sig vara endast 20% av 

användarna som aktivt gör sådana förändringar i sina sekretessinställningar (Peluchette et al., 

2013, s. 293). I majoriteten av fallen finns det alltså inte någon skillnad på onstage och backstage 

                                                
2 En tidslinje som bygger upp användarens profilsida genom att visa publicerat innehåll som inlägg, bilder och applikationer. 
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i en användares Facebookflöde (Peluchette et al., 2013). För att studera om unga vuxnas 

innehåll på Facebook påverkas av vetskapen om att en överordnad kan ta del av det, är det 

viktigt att förstå hur människor tänker kring presentation av innehåll för olika publiker. 

Forskare har tidigare antytt att en människa kan undvika oönskade och generande situationer 

genom att hålla onstage och backstage på avstånd från varandra. Människan kan då ha ständig 

kontroll över, och anpassa sitt agerande efter den publik som vid tillfället tar del av det hen 

framför (Peluchette, et al., 2013, s. 293).  

 

En vidareutveckling av teorin om självpresentation är impression management som förklarar 

människors olika beteenden i sociala situationer där interaktion är huvudfaktorn (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2013, s. 228). Detta kopplas ihop med teorin om hur människans 

vardag är ett skådespel där olika akter framförs framför olika publiker. Det innehåll såsom 

bilder, text, rörlig bild etcetera, som en person väljer att visa upp på sin Facebooksida, även 

kommentarer och invändningar som lämnas på andra användares publicerade inlägg, avslöjar 

information om en person. Sättet man framställer sig själv på kan ske medvetet eller 

omedvetet av användaren, men utifrån åskådares perspektiv bygger det vidare på den image 

eller den bild som man tidigare har av personen i fråga (Heide et al., 2013, s. 228). Bilden av 

personen kan överensstämma med den tidigare bild en åskådare haft, alternativt gå emot de 

uppfattningar åskådaren tidigare skapat om en person genom möten i offline-situationer 

(Heide et al., 2013, s. 228). Åskådaren skulle i detta fall kunna vara en överordnad som lärt 

känna en anställd genom den fysiska arbetsmiljön och utifrån det skapat en uppfattning om 

vem personen är och hens personlighet. 

 

2.5 Communication	privacy	management	theory	

När människor tar beslut om att dela med sig av innehåll som på ett eller annat sätt rör 

privatlivet ställs de inför en situation där de tvingas hantera det motsägelsefulla i att avslöja 

eller inte avslöja information (Petronio, 2002). Communication privacy management theory 

(CPM) är en teori som beskriver denna konstanta balansakt som individer står inför när de 

tar beslut om att avslöja eller hålla inne information (Petronio, 2002, s. 1). Petronio (2002, s. 

1) menar att ett beslut om att dela med sig av information som exponerar en persons privatliv, 

personlighet och vardag kan innebära stora risker då informationen eventuellt kan hamna i 

händerna på fel person. Grunderna i CPM bygger på fysisk interaktion men har även 

applicerats på datamedierad interaktion, där forskare bland annat undersökt hur bloggare 
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hanterar sekretessinställningar för att visa/ dölja information för bloggens besökare (Child 

& Agyeman-Budu, 2010). Innehåll som avslöjar något om en individs personlighet, åsikter 

eller identitet som publicerats på Facebook kan vara svårt att kontrollera och det kan 

innebära att man exponerar delar av sin personlighet som man egentligen inte önskar att 

specifika personer ska ta del av. Beslut om att avslöja eller inte avslöja en viss information 

kan vara svåra att ta och den specifika situationen och vetskapen om vem eller vilka som 

kommer att få tillgång till informationen kan spela en stor roll i beslutsfattandet (Petronio, 

2002). Unga vuxnas beslut skulle möjligtvis se olika ut beroende på om de visste att deras 

chef skulle ta del av det innehåll som publiceras eller inte. 

 

2.6 Interpersonell	kommunikation	på	arbetsplatsen	

För att svara på studiens frågeställning krävs en undersökning av målgruppens attityder inför 

att exponera innehåll för en överordnad. Som Bokström och Ekmans (2014) studie visade 

finns det även en oro hos unga människor över den information en framtida arbetsgivare 

kan komma att se via sociala medier. Många arbetsgivare går igenom arbetssökandes 

Facebook inför en arbetsintervju för att kartlägga den ansökandes beteende och göra en 

bedömning av personens professionalitet (van Dijck, 2013b, s. 212). Vidare bekräftar van 

Dijck att arbetssökande även pressats till att visa upp sin profilsida under arbetsintervjuer 

(van Dijck, 2013b, s. 212). Detta visar att det finns ett intresse hos överordnade att se hur en 

person beter sig på Facebook. Ho och Dempsey (2010) har utifrån Schutz (1966) (refererad 

till i Ho & Dempsey, s. 1001) begreppsram om människors beteenden vid interpersonell 

kommunikation (FIRO-modellen), identifierat fyra motivationer som ligger till grund för 

människor vilja att sprida innehåll online: Individualism, osjälviskhet, konsumering och 

nyfikenhet (Ho & Dempsey, 2010, s. 1004). Interpersonell kommunikation är det 

informationsutbyte som sker mellan människor och den interaktion som genom detta utbyte 

uppstår mellan de involverade parterna.  

 

Ett av de motiv som enligt Ho och Dempsey (2010) ligger till grund för och motiverar 

informationsspridning online är människors behov av att vara individualistiska. Studier har 

visat att människor med större sannolikhet interagerar med innehåll som speglar deras 

identitet, alltså hur de uppfattar sig själva (Ho & Dempsey, 2010, s. 1001). Och som van 

Dijck (2013b) belyst formar unga vuxna sina användarprofiler för att få ökad popularitet och 

känna samhörighet med andra. FIRO är en förkortning för Fundamental interpersonal relations 
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orientation (Ho & Dempsey, 2010). Modellen utgår i grunden från en tredimensionell teori för 

interpersonellt beteende i grupp, där de tre relationerna står för tillhörande, rollsökning och 

öppenhet (Nyhaga, 2006). FIRO beskriver och förklarar de flesta interaktioner som sker 

mellan människor (Ho & Dempsey, 2010, s. 1004). Det första steget som människor går 

igenom när en grupp bildas är tillhörandefasen, där handlar det om att antingen tillhöra eller bli 

utesluten från gruppen (Nyhaga, 2006). I fas två, rollsökningsfasen, söker gruppmedlemmarna 

efter sin plats i gruppen, och kompetens och inflytande ifrågasätts (Nyhaga, 2006). När 

gruppen når sista steget, öppenhet, fungerar gruppen tillsammans och kan då ägna sin energi 

åt de gemensamma målen (Nyhaga, 2006). Genom att sätta teorin om impression 

management i relation till FIRO-modellen kan man anta att innehållet, det vill säga 

presentationen och beteendet på Facebook (impression management) påverkas av att 

människor har en motivation till att vara individualistiska och beteendet styrs av det som 

personen vill visa onstage. Presentationen jämförs sedan av människorna som ser personens 

beteende vid interpersonell kommunikation, och hur de två stämmer överens påverkar i sin 

tur hur andra människor upplever den interpersonella kommunikationen med personen i 

fråga (FIRO). Om två personer är vänner med varandra både onstage (Facebook) och 

backstage (fysiskt) där beteendemönstren i den interpersonella kommunikationens skiljer sig 

åt kommer det att uppstå en förvirring kring det uppvisade beteendet. Det vill säga, om en 

chef inte känner igen en underställds beteende onstage (Facebook) med hur den uppfattar 

personen backstage (i arbetslivet), skulle då oklarheter kring den vidare interaktionen kunna 

medföra att personen i fråga utesluts från öppenheten och samhörigheten på arbetsplatsen? 

Enligt FIRO-modellen rör sig gruppen ständigt runt i de tre faserna (Nyhaga, 2006). Kan det 

då innebära att personens tillhörande ifrågasätts när gruppen kommer tillbaka till frågan om 

tillhörighet? Ett annat potentiellt utfall vid en sådan situation bör då vara att samhörigheten 

i gruppen stärks vid ett positivt mottagande av den anställdes självpresentation på Facebook. 

Utifrån detta har ytterligare en hypotes utformats som ska testas genom undersökningens 

kvantitativa studie. 

 

H2: En vänförfrågan från en överordnad på Facebook påverkar den interpersonella kommunikationen 

mellan anställd och överordnad på arbetsplatsen.  

 



	

18	

2.7 Slutsats	

Lindgren (2013) belyser vikten av att studera vad som händer när offline- och online-

verkligheter möts och en aspekt av detta kan vara just vilken påverkan, om någon, som 

arbetsrelationer har för anställdas beteende och självpresentation på Facebook. Ingen studie 

har identifierats som fått fram att underhållande av arbetsrelationer är användares främsta 

motiv för användning av Facebook. Forskning som studerat vilken effekt Facebook-

användande har för den interpersonella kommunikationen är fram till idag generellt liten 

(Davies et al., 2016, s. 55). Med teorin om självpresentation, FIRO-modellen, teorin om CPM 

samt socialt kapital och nätverkskapital i grunden har empirisk data samlats in genom en 

kvantitativ studie med studiens syfte och frågeställningar som utgångspunkt. Genom studien 

hoppas jag få en djupare förståelse för om, och i sådana fall hur, unga vuxnas aktivitet på 

Facebook förändras i och med att en överordnad kan ta del av innehållet. Detta genom att 

undersöka generella attityder inför att vara vän med sin chef på Facebook, samt undersöka 

vilka handlingar unga vuxna tar till då en chef får tillgång till deras innehåll, och om den 

upplevda offline-relationen eventuellt påverkas av hur personen väljer att hantera förfrågan. 

Studien antar en förklarande ansats som en utforskande undersökning för att få fram material 

för eventuella vidare studier (Nilsson, 2010). 

 

Enkätundersökning som metod är ett effektivt tillvägagångsätt där man kan samla in åsikter 

och kartlägga beteenden från ett stort antal respondenter (Østbye, Knapskog, Helland & 

Larsen, 2004, s. 133). Det är den metod som valts för att söka svar på denna studies 

frågeställningar.   
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3 Metod	
	
Följande kapitel beskriver hur jag gått till väga för att besvara studiens 
frågeställningar. Kapitlet innehåller även en presentation om population och urval 
samt en diskussion om studiens generalisering, validitet och reliabilitet. 
	

3.1 Tillvägagångssätt		

I denna studie samlades empirisk data in genom en enkätundersökning med totalt 164 

respondenter. Kvantitativa metoder används för att tolka och påvisa förklaringar till varför 

specifika händelser sker, och genom en enkätundersökning kan man ta reda på en stor grupp 

människors tycke, attityder och åsikter (Ejvegård, 2010). För att ta reda på målgruppens 

uppfattningar kring de frågeställningar som studien ämnar att besvara hade jag även kunnat 

använda mig av kvalitativa forskningsintervjuer. Det är en vanlig metod att tillämpa när man 

vill studera enskilda människors uppfattningar i en viss fråga, samt få en djupare förståelse 

för deras attityd och erfarenhet kring ett valt ämne (Larsson, 2010, s. 56). Då denna studies 

syfte var att undersöka generella attityder hos målgruppen ansåg jag att det lämpade sig bättre 

med en kvantitativ metod, då jag genom den fick möjligheten att nå ett större antal personer.  

 

30 enkätfrågor utformades utifrån de teorier och den kunskap jag fått från förarbetet inför 

enkätundersökningen. Enkäten distribuerades ut via Karlstads universitets student-intranät, 

itslearning (https://kau.itslearning.com/). När enkäten varit synlig online i fem dagar 

publicerades en påminnelse i universitetsprogrammen Information & PRs samt Medie- och 

Kommunikationsvetenskaps slutna Facebookgrupper, där medlemmar uppmanades att delta 

i enkäten genom att logga in via itslearning. Enkäten togs fram genom det webbaserade 

enkätverktyget Survey & Report. Den innehöll ett fåtal frågor av demografisk typ och jag 

valde enligt Johanssons (2010, s. 103) anvisning att avsluta enkäten med denna del. Detta för 

att respondenter har visat sig tappa intresset snabbt vid frågeformulär som inleds med 

liknande lågmotiverande frågor. Formuläret är förutom den avslutande demografiska delen 

uppbyggt av beteendefrågor som utformats utifrån de teorier, begrepp och hypoteser som 

tidigare presenterats. Genom beteendefrågor kan man ta reda på hur respondenten agerat i 

olika situationer och även få svar på vad hen har lagt märke till i olika givna situationer 

(Østbye et al., 2004, s. 139). Frågorna som ställdes var standardiserade och alltså likadant 

utformade för alla respondenter, vilket är vanligt för kvantitativa undersökningar (Trost, 

2012, s. 57). Enkäten bestod av sex stycken attitydfrågor där respondenter ombads ta 
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ställning till ett antal påståenden. Enligt Trost (2012, s. 69) kan allt för många frågor av denna 

typ trötta ut respondenten och det kan då leda till att hen anger sina svar utan eftertanke. 

Därför blandades frågorna upp med ett antal frågor där det fanns fasta svarsalternativ, såsom 

Ja /Nej /Vet ej. En inställning gjordes även så att personer endast fick möjlighet att delta i 

enkäten en gång. 

 

För att inte avslöja för mycket om innehållet i enkäten och genom det leda respondenterna 

in i ett visst tankesätt redan från start valde jag att inte presentera studiens syfte i detalj, utan 

gav endast informationen om att enkäten berör Facebookanvändande och arbetsrelationer. 

Vid länken på itslearning presenterades även information om att deltagande kräver att man 

har, alternativt har haft någon form av anställning. De som klickade in på länken kom till 

enkätens introduktionssida och fick där ytterligare information om studiens syfte, urval, 

anonymitet samt enkätens omfattning. Nedanför inledningstexten visades information om 

vem man kontaktar om man har någon fråga eller synpunkt på enkäten, min mailadress samt 

denna studies handledares mailadress fanns där angivna. Även här fanns information om de 

krav som fanns för deltagande (se komplett missivbrev i bilaga 2). För att komma förbi denna 

inledningstext och påbörja enkäten krävdes respondentens samtycke vilket bekräftades 

genom frågan Vill du fortfarande delta, där alternativen Ja/Nej angavs. Denna typ av inledande 

information bidrar till att stärka enkätens trovärdighet och motiverar respondenten att inte 

avbryta sitt deltagande innan samtliga frågor är besvarade (Trost, 2012, s. 110).  

 

Den inbördes ordningen bland enkätens frågor är enligt Trost (2012, s. 91) väldigt viktig. 

Man bör i största möjliga mån undvika en otydlig disposition där frågor som behandlar olika 

ämnen ställs upp i en omotiverad ordning. För att hålla respondenterna informerade och 

uppdaterade om enkätens omfattning valde jag att vid varje fråga visa hur många frågor som 

kvarstår innan enkäten är slutförd, detta för att undvika missförstånd om att en fråga kanske 

är formulärets sista, vilken kan leda till förvirring hos respondenter (Trost, 2012). När den 

sista frågan var besvarad presenterades en tacksida där information om att samtliga frågor 

var besvarade, samt en påminnelse om att de gärna får höra av sig vid eventuella frågor eller 

synpunkter (Se tack-meddelande i bilaga 2). Länken till enkäten fanns synlig på itslearnings 

startsida under sju dagar. Jag hade tidigare blivit informerad om att detta tillvägagångsätt, 

som tidigare har använts av studenter vid Karlstads universitet, har visat sig vara ett effektivt 

sätt för att samla in många svar och få fram ett bra underlag för analys under den relativt 

korta tid som uppsatsskrivandet pågår.  
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Det empiriska material som samlades in exporterades till statistikprogrammet SPSS, där 

analysarbetet påbörjades. På enkätfråga nummer 25 uppstod ett internt bortfall då en felaktig 

inställning vid enkätkonstruktionen gjorde det möjligt för respondenter att markera flera 

svarsalternativ på frågan; I vilken utsträckning stämmer följande påstående in på dig: Det är viktigt för 

mig att hålla isär privata relationer och arbetsrelationer. Variablerna baseras på en ordinalskala där 

respondenternas attityd till påståendet besvarats genom att de angivit var på skalan de anser 

sig passa in bäst (Trost, 2012, s. 19). Det var totalt 4 personer av 164 respondenter som på 

denna fråga markerade två svarsalternativ, de räknas därför som internt bortfall. De kommer 

att markeras som missingvärde i de figurer och tabeller som presenteras i resultat och analys.  

 

Följande omkodningar gjordes med rådatan för att få ett mer lättarbetat material. 

- Variabel: Vilket år är du född omkodades till Ålder 

- Variabel: Ålder omkodades sedan även till två åldersgrupper; 18-24 år och 25-30 år. 

 

Fyra variabler som baserades på en ordinalskala med en logisk ordning; Instämmer inte alls, 

instämmer delvis inte, Instämmer delvis, Instämmer helt och Vet ej, kodades om från 5 

variabelvärden till 3 (Instämmande, Icke instämmande, Vet ej) för att göras mer lätthanterliga 

inför resultatpresentation och analys. Variablerna som kodades om enligt detta 

tillvägagångssätt var: 4, 15, 24 och 27.  

 

Även tre variabler (20, 21 och 22) uppbygga med nominalskala kodades om från 5 

variabelvärden till 3. Radera/ta bort ett fåtal, Radera/ta bort majoriteten, Inte radera/ta bort 

något, Vet ej, Vill inte svara, omkodades till radera, inte radera och vet ej. Frågorna ämnade att 

ta reda på respondenternas behov av att rensa bland redan publicerat innehåll då en chef 

skulle få tillgång till det. Innehållskategorierna som behandlades i de frågorna var inlägg, 

bilder och taggar.  

 

Den data som togs fram flyttades sedan över till programmet Excel för att där arbetas om 

till mer lättolkade figurer och tabeller.  

	

3.2 Population	och	urval	

De personer som jag från början var intresserad av att uttala mig om i denna studie var 18-

30 åringar i Sverige som har ett konto registrerat på Facebook. Jag insåg snabbt att jag på 
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grund av tids- och resursbegränsningar blev tvungen att begränsa populationen. Därför 

beslutades istället att genomföra undersökningen som en förstudie. Detta medförde att jag 

istället beslöt mig för att genomföra studien med 18-30 åriga studenter vid Karlstads 

universitet som har, eller någon gång har haft någon typ av anställning, där anställningens 

omfattning inte har någon betydelse.  

 

Personer som i år fyller 16 år tillhör den tidigare beskrivna generation Y (Meier et al., 2010), 

och i min ursprungpopulation valde jag att sätta en minimigräns på 18 år för deltagande, då 

personer som är under 18 år ej får delta i denna typ av undersökning utan målsmans 

underskrift, vilket skulle tillföra mycket jobb och kräva för mycket tid. I studiens nya 

population lämpar sig även 18 år som lägsta åldersgräns eftersom det finns ett krav som säger 

att, för att studera vid högskola och universitet krävs ett fullständigt slutbetyg från en gymnasieskola 

(Universitets- och högskolerådet, 2016). Detta innebär att universitetsstudenter med stor 

sannolikhet är över 18 år. Karlstads universitet har vid tiden för studien drygt 16 000 aktiva 

studenter där medelåldern ligger på 29,5 år. Denna siffra hade haft betydelse för studien om 

en totalundersökning hade genomförts, eftersom en majoritet av målgruppen då hade legat 

under medelåldern. Vilket då hade kunnat påverka urvalsramen i ett slumpmässigt urval. 

Önskvärt hade givetvis varit att genomföra en totalundersökning på populationen, men då 

studien är tidsbegränsad finns inte möjlighet till en sådan omfattande studie. Förhoppningen 

när studien inleddes var att samla in totalt 400 enkätsvar. Riktlinjer för en studie med denna 

omfattning säger att det empiriska materialet ska innehålla minst 100 insamlade enkätsvar.  

 

Enkätsvaren samlas in genom ett icke slumpmässigt urval där personer som loggade in på 

itslearning, under tiden länken fanns presenterad, själva valde om de vill delta eller inte. Detta 

är ett vanligt tillvägagångssätt vid genomförande av webbenkäter (Johansson, 2010, s. 96). 

Jag fick tillgång till min urvalsram genom itslearning då länken till min enkät presenterades 

på webbplatsens startsida. Då det finns studenter vid Karlstads universitet som är äldre än 

30 år, uppstod ett täckningsfel i min urvalsram. Även anställda vid Karlstads universitet såg 

länken när de loggar in på webbplatsen. Urvalsramen, det vill säga, alla som får tillgång till 

länken, var alltså större än studiens faktiska population, en så kallad övertäckning (Johansson, 

2010, s. 89).  
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3.3 Pilotstudie	

Vid användande av webbenkät finns det ingen möjlighet att vid svarstillfället hjälpa 

respondenten och förklara en eventuellt oklart ställd fråga. En fulländad enkät är en enkät 

där alla frågor uppfattats på samma sätt av alla som besvarat den (Johansson, 2010, s. 103). 

För att minimera risken för feltolkningar, och undvika de största misstagen genomförde jag 

en pilotstudie innan den slutgiltiga enkäten skickades ut. Enkäten skickades då ut till fyra 

personer i min vänskapskrets som befinner sig inom den rätta åldersgruppen för studiens 

population. Genom pilotstudien fick jag värdefulla insikter och konstruktiv kritik som jag, i 

efterhand, upplever  hade en positiv inverkan på enkätens slutresultat. I övrigt fick jag även 

bekräftat att de frågor som ställdes upplevdes relevanta för studiens syfte och testpersonerna 

ansåg även att frågorna var lätta att förstå. Mitt mål vid framtagandet av enkäten var att skapa 

en så tydlig disposition som möjligt, detta fick jag även bekräftat genom denna pilotstudie då 

samtliga respondenter upplevde att det fanns en röd tråd och en tanke bakom den ordning 

som frågorna ställdes i.  

 

3.4 Operationalisering		

Undersökningen genomfördes genom en strukturerad enkät uppbyggd av slutna frågor med 

fasta svarsalternativ som jag ansåg var relevanta för att ge svar på studiens frågeställningar. 

Ett undantag är enkätens sista fråga där respondenten fritt fick skriva och lämna en 

kommentar om hen hade någon synpunkt på undersökningen eller önskade tillägga något. 

Det är enligt Trost (2012, s. 74) viktigt att ge respondenten chansen att kunna kommentera 

enkätens utformning efter deltagande. Det är vanligt att endast runt 10 procent väljer att 

skriva någonting i en sådan situation, men det som uttrycks kan komma till användning och 

ge inspiration vid analys och diskussion (Trost, 2012). Frågorna utformades med ett lättläst 

språk för att undvika feltolkning eller skapa missförstånd (Østbye et al., 2004, s. 144). 

Majoriteten av enkätfrågorna bygger på kvalitativa variabler där icke-numerisk data samlas in 

(Ejlertsson, 1996, s. 96). En del där respondenterna ombeds att ange i vilken grad hen 

instämmer med ett givet påstående, svarsalternativen är då uppbyggda enligt en ordinalskala 

med en logisk ordning (Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 99). Det exakta värdet mellan skalans 

olika steg är då okänt, men genom ordinalskalor rangordnas respondenterna och jag kan då 

utifrån empirin utläsa vilken attityd målgruppen har inför givna situationer (Trost, 2012, s. 

164). Dessa frågor bestod av en skala med fyra svarsalternativ, exklusive alternativet vet ej. 

Anledningen till att en skala med fyra steg valdes för enkäten var för att respondenterna inte 
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per automatik skulle ange mittenalternativet på frågor där de eventuellt ställde sig tvekande. 

En del frågor är istället uppbyggda med en nominalskala där respondenten ombeds markera 

ett (eller flera) svarsalternativ utifrån en skala utan logisk ordning (Barmark & Djurfeldt, 

2015, s. 100). Nedan presenteras enkätfrågorna som ämnar att ge svar på studiens 

frågeställningar. Även studiens hypoteser testades för att antingen verifieras eller falsifieras 

med hjälp av den data som samlas in (Østbye et al., 2004). (Se Bilaga 1 för komplett enkät.)  

 

Huvudfrågeställning:  

• Förändras unga vuxnas beteende på och användande av Facebook när en chef får 

tillgång till innehållet? 

 

Underfrågeställningar: 

• Vilken inställning har unga vuxna till att ha en vänskaplig relation med en chef på 

Facebook?  

• Spelar offline-relationen mellan anställd och chef in på unga vuxnas beteende när en 

vän-relation på Facebook inleds? 

 

Hypotes 1: Unga vuxna känner sig inte bekväma med att avsluta en vänrelation med en chef 

på Facebook. 

Hypotes 2: En vänförfrågan från en chef på Facebook påverkar den interpersonella 

kommunikationen mellan anställd och överordnad på arbetsplatsen.  

	

3.4.1 Respondentens	Facebookvanor		
En inblick i respondenternas Facebookanvändning kan vara av nytta för studien då den data 

som samlas in kan analyseras tillsammans med denna information, för att se om det finns 

något samband mellan användande och inställning till forskningsfrågan. Därav ställdes frågan 

om hur ofta de publicerar eget innehåll på Facebook. För att ta reda på om respondenternas 

primära anledning till Facebookanvändande stämde överens med resultat från tidigare 

forskning (Aubrey & Rill, 2013; Tosun, 2012) ställdes även frågan om vilken deras främsta 

anledning till att använda Facebook var. Jag ville även ta reda på om respondenterna tror att 

deras publiceringsfrekvens skulle påverkas av vetskapen om att deras chef skulle kunna ta 

del av innehållet, därför ställdes frågan: 
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• Tror du att du skulle publicera eget innehåll mer sällan om du visste att din chef 

skulle se innehållet? 

• Markera de svarsalternativ som passar bäst in på dig:  

o Jag använder Facebook främst för att.. 

 

	

3.4.2 Socialt	kapital	och	nätverkskapital		
Genom att ställa attitydfrågor som berör respondenternas upplevda offline-relation med 

överordnade hoppas jag får svar som sedan kan sättas i relation till de svar som berör teorin 

om CPM och FIRO-modellen. Och för att besvara studiens frågeställningar är det även av 

intresse att ta reda på i vilken utsträckning som respondenterna anser att det är viktigt att 

hålla isär privatliv och arbetsrelationer. 

 

• I vilken utsträckning passar följande påstående in på dig:  

o Det är viktigt för mig att hålla isär privata relationer och arbetsrelationer. 

• I vilken utsträckning instämmer du med följande påstående:  

o Jag har en vänskaplig offline-relation med mig chef. 

 

Även studiens första hypotes testas genom att ta reda på i vilken utsträckning som 

respondenterna känner sig bekväma med att ta bort en överordnad från sin vänlista på 

Facebook. För att försöka förstå om det finns en upplevd press som påverkar detta beslut 

var det relevant att ta reda på i vilken grad respondenterna ansåg att en sådan handling skulle 

ha en negativ påverkan på de två parternas befintliga offline-relation. 

 

• Skulle du kunna tänka dig att ta bort din chef från din vän-lista på Facebook?  

• Jag tror att min offline-relation med min chef skulle påverkas negativt av att jag tar 

bort hen från min vän-lista på Facebook. 

	
3.4.3 Impression	management	

Frågorna som behandlar respondenternas självpresentation syftar till att ge svar på hur de 

upplever sitt användande på Facebook och i vilken mån deras onstage på Facebook stämmer 

överens med deras backstage på arbetsplatsen. Samt om de anser att de bör kommunicera 

annorlunda på arbetsplatsen i jämförelse med hur de kommunicerar på Facebook.  



	

26	

 

• I vilken utsträckning passar följande påstående in på dig:  

o Det jag skriver på Facebook speglar mitt verkliga jag. 

• I vilken utsträckning passar följande påstående in på dig:  

o På Facebook skriver jag saker som jag inte skulle säga när min chef hör. 

• Tror du att din chef skulle få en annorlunda bild av dig genom att gå igenom dina 

bilder /inlägg på Facebook? 

	

3.4.4 CPM	och	FIRO	

Frågorna som behandlar teorin om CPM samt FIRO-modellen syftar att ge svar på vilket 

innehåll som respondenten kan tänka sig att avslöja på Facebook. I denna del av enkäten 

testas också studiens andra hypotes genom frågor som ämnar svara på om det är så att den 

respons man ger på en vänförfråga upplevs ha en påverkan på den interpersonella 

kommunikationen, och i sådan fall om denna påverkan upplevs som positiv eller negativ. 

 

• Har du innehåll på din Facebookprofil som du inte vill att din chef ska ta del av?  

• Markera det svarsalternativ som passar bäst in på dig i påstående:  

o Om min chef hade tillgång till min Facebookprofil skulle jag… 

• I vilken utsträckning stämmer följande påstående in på dig:  

o Jag skulle tänka mig för en extra gång innan jag publicerade ett inlägg eller 

en bild på Facebook om jag visste att min chef skulle se innehållet. 

• Har du någon gång mottagit en vänförfrågan från en chef via Facebook?  

• Har du någon gång ignorerat /nekat /accepterat en vänförfrågan från en chef via 

Facebook?  

• Har du efter att du ignorerat /nekat /accepterat en vänförfrågan från en chef 

märkt någon positiv/negativ förändring av er offline-relation på arbetsplatsen? 

	

3.5 Metodkritik			

3.5.1 Generalisering		
Som tidigare nämnts hittades studiens respondenter via ett icke slumpmässigt urval. 

Johansson (2010, s. 96) belyser fördelar och nackdelar med detta tillvägagångssätt vid 

enkätundersökningar, genom att presentera resultatet från en studie där de utfört samma 
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undersökning med personer utvalda genom tre olika datainsamlingsmetoder. Denna studie 

visade att icke slumpmässiga urval gav bättre precision och färre mätfel än det slumpmässiga 

urvalet, då personer som ”rekryterats” för att svara på enkäten visade sig svara mer socialt 

önskvärt än de som själva fattat beslutet om att delta (Johansson, 2010, s. 97). Däremot 

visade det sig att svaren från det slumpmässiga urvalet var mer representativa för 

totalbefolkningen än svaren från det icke slumpmässiga urvalet. Att använda ett icke 

slumpmässigt urval kan alltså påverka min studies generalisering, eftersom studenter vid 

Karlstads universitet inte ger en representativ bild av den empiriska generaliseringen. För att 

nå representativitet genom slumpmässigt urval hade jag varit tvungen att antingen lotta fram 

respondenter utifrån den totala populationen (Johansson, 2010, s. 91). Eller genomföra ett 

systematiskt urval där jag skulle fått fram studiens respondenter genom att bestämma ett 

visst avstånd mellan undersökningsenheterna (Johansson, 2010, s. 92), som i detta fall skulle 

varit studenternas mailadresser. Men då Karlstads universitet inte hade möjlighet att 

distribuera studenters privata, eller universitetsmailadresser, till andra studenter fick jag 

använda mig av det icke slumpmässiga urvalet. Det finns inte heller resurser på Karlstads 

universitet för att slumpmässigt lotta fram respondenter från denna population med syfte att 

assistera vid förarbetet inför en studie av denna storlek. Men studiens urval blir en miniatyr 

av studiens totala population (Trost, 2012, s. 29), som vidare kan ge en indikation på hur det 

kan se ut för en större population, som till exempel unga vuxna i Sverige (18-30 år). 

	

3.5.2 Validitet	&	reliabilitet	
Frågorna har utformats utifrån de teorier och begrepp som jag identifierat i min teori- och 

litteraturgenomgång och utgår från impression management theory, FIRO-modellen, teorin 

om CPM och socialt kapital och nätverkskapital. Frågornas validitet avgörs utifrån hur väl 

de stämmer överens med de teorier och de begrepp som identifierats i tidigare 

litteraturgenomgång samt vid genomgång av tidigare forskning (Østbye et al., 2004). 

Frågorna förväntas ge svar på hur unga vuxna handlar i en situation där de mottager en 

vänförfrågan, samt hur de skulle bete sig efter en accepterad vänförfrågan. Genom att 

inkludera frågor som ger en förståelse för hur respondenterna skulle agera i olika situationer, 

förväntas data samlas in som kan ge en bättre förståelse för hur beteendet och användandet 

eventuellt skulle påverkas. Målet med enkäten var att ställa frågor som har sin grund i tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter. Jag försökte i möjligaste mån att arbeta fram en 

enkät med frågor vars innehåll var relevanta för studiens frågeställning.  
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En stor fördel vid genomförande av webbenkäter är att jag som ansvarig har möjligheten att 

göra vissa inställningar för att få ökad validitet på det materialet som samlas in (Trost, 2012). 

Jag valde att göra alla frågor obligatoriska, förutom den sista där respondenter får lämna 

kommentarer eller synpunkter om hen önskar. Detta gör att respondenten inte kan avstå från 

att svara på en eller flera frågor och jag kan då vara säker på att alla enkätformulär är komplett 

ifyllda, vilket är något som minimerar undersökningens interna bortfall (Johansson, 2010, s. 

95). Trost (2012, s. 140) belyser risker med denna typ av krav, då respondenterna kan välja 

att avbryta enkäten om de känner ett tvång inför att svara på vissa frågor. Jag valde därför 

att lägga till möjligheten att svara ”Vet ej” på samtliga Ja/Nej-frågor, för att motverka känslan 

av tvång hos respondenterna. En del av enkätfrågorna behandlar tidigare beteende, till 

exempel om hen någon gång ignorerat en vänförfrågan från en chef via Facebook. Østbye 

et al., (2004, s. 140) belyser en risk som finns med att ställa denna typ av frågor, nämligen 

minnesförskjutningar. I detta fall skulle det kunna vara så att en respondent inte kommer 

ihåg om hen nekade eller ignorerade den vänförfrågan som kom från en överordnad vid ett 

tillfälle för till exempel några år sedan. Denna typ av scenario försökte jag också motverka 

genom att ge respondenten chansen att svara ”Vet ej”. Jag utnyttjade även möjligheten som 

finns vid webbenkät och skapade en interaktiv enkät (Trost, 2012, s. 140). Ett exempel på en 

sådan fråga är enkätfråga nummer 5: 

 

• Har du någon gång mottagit en vänförfrågan från en chef via Facebook?  
 

De som svarar Nej på denna fråga slussas direkt till fråga nummer 15 och behöver inte gå 

igenom eller svara på frågor som berör hur användare agerat vid denna situation, samt om 

hen efteråt märkt någon skillnad i offline-relationen på arbetsplatsen. Detta bidrar till att jag 

i större utsträckning mäter det som jag avsett att mäta eftersom respondenterna då endast 

behöver ta ställning till, och svara på, frågor som är relevanta utifrån hens tidigare svar (Trost, 

2012). Denna möjlighet eliminerar även risken för att respondenten hamnar på fel fråga på 

grund av otydliga hoppinstruktioner. Detta tror jag även bidrar till att respondenternas 

tålamod inför de kvarstående frågorna består, då det kunde haft negativ påverkan om de 

tvingats att svara på frågor som upplevts irrelevanta för dem. 

 

Kvantitativa undersökningar har tidigare visat sig hålla en hög reliabilitet (Østbye et al., 2004). 

Att enkäten är standardiserad ökar studiens reliabilitet eftersom alla respondenter fått ta del 

av samma innehåll och svarat på samma frågor (Trost, 2012). Även frågornas utformning 
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stärker reliabiliteten då enkäten innehåller lättlästa frågor som ställs med ett lätt språk (Trost, 

2012, s. 63). Studien testas här utifrån fyra komponenter som ingår i begreppet reliabilitet 

(Trost, 2012, s. 62). Kongruens är ett relevant begrepp vid enkätundersökningar som tillämpats 

vid ett flertal frågor i min enkät, bland annat i fråga 9: Har du någon gång nekat en vänförfrågan 

från en chef via Facebook?. Denna fråga följs upp av två följdfrågor (vid svar ja och vet ej) för att 

få med olika nyanser av situationen (Trost, 2012). Eftersom enkäten genomförs online 

behöver jag inte ta hänsyn till precision i samma utsträckning som jag hade behövt vid en fysisk 

pappersenkät, då det i en webbenkät är lätt för respondenten att ge ett tydligt svar på frågorna 

genom att klicka på det svarsalternativ som passar bäst. Hen behöver inte fundera på om 

svaret ska, till exempel ringas in, eller om ett kryss eller en prick förväntas anges i rutan vid 

svarsalternativen. Då det vid datainsamlingen inte uppstår några frågetecken om till exempel 

vilken ruta som personen egentligen kryssat i är även objektiviteten i studien hög. Utvecklingen 

av sociala medier har de senaste åren varit enormt snabb och personers åsikter vad gäller 

studiens frågeställningar kan säkerligen förändras relativt snabbt, men denna studies konstans 

förväntas inte påverkas av detta. Då enkäten endast var öppen under en veckas tid hade det 

inte någon betydelse för studiens resultat om personerna svarade i början av denna vecka 

eller under veckans sista dag (Trost, 2012). 

	

3.6 Forskningsetik	

Østbye et al., (2004) belyser hur man som forskare inte endast representerar sig själv och sin 

egen forskning, utan att man även representerar det som de kallar den samhälleliga 

forskningsinstitutionen (Østbye et al., 2004, s. 129). Därav presenteras i detta stycke en 

diskussion kring de etiska aspekter som jag tagit hänsyn till enligt de rekommendationer som 

finns för forskning som berör personer. För att säkerställa att en studie uppfyller de moraliska 

riktlinjer som finns för vetenskaplig forskning har fyra huvudkrav tagits fram, nämligen 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Østbye et al., 2004, s.127). 

De tre första uppfylls i studies missivbrev (Bilaga 2), där information om studiens syfte 

presenteras tillsammans med det krav som finns för deltagande. För att uppfylla kravet för 

samtycke lades en fråga, med obligatoriskt svar, till i slutet av missivbrevet där varje 

respondent innan enkätens start bekräftar, alternativt nekar till deltagande. Någon utav 

frågorna som ställs i enkäten skulle eventuellt kunna uppfattas som känslig och för privat, till 

exempel fråga 19: I vilken utsträckning passar följande påstående in på dig: Det jag skriver på Facebook 

speglar mitt verkliga jag. Att på denna fråga ange ”Instämmer inte alls”, skulle eventuellt kunna 
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upplevas som känsligt. Respondenterna informeras i enkätens missivbrev om att deltagande 

sker helt anonymt och att de kan avbryta när som helst under enkätens gång. Enkäten 

innefattar även konfidentialitet, det vill säga att det i efterhand inte går att spåra de som valt 

att delta (Østbye et al., 2004, s.127). Denna information kan som tidigare nämnts bidra till 

en stärkt trovärdighet för enkäten och kan även motivera respondenten att inte avbryta sitt 

deltagande (Trost, 2012). Enligt min personliga åsikt är Facebook och sociala medier ett 

relativt lättsamt ämne, och enkäten har utformats med frågor, och ett förväntat resultat, som 

definitivt inte bör bidra till skada för någon grupp i samhället. 
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4 Resultat	
 
Detta kapitel presenterar enkätens resultat med utgångspunkt i de teorier som ligger 
till grund för studiens forskningsfrågor. Utvald data presenteras grafiskt genom figur 
1-19 samt tabell 1-3, övriga resultat beskrivs i löpande text. Resultatet presenteras 
genom både univariat och bivariat statistik. En analys av resultatet genomförs i 
kapitel 5. 
	
Ingen av de personer som öppnade enkätlänken nekade till deltagande utan samtliga 

bekräftade fortsatt deltagande genom att ange ja efter den inledande texten. Totalt 250 svar 

samlades in under de sju dagar som enkäten var öppen. Vilket innebär att andelen insamlade 

svar var 62,5% utifrån det önskade antalet på 400 svar, se figur 1. Då det för mig inte varit 

möjligt att få fram statistik på hur många av Karlstads universitets studenter som faktiskt är 

mellan 18 och 30 år kan jag inte ange hur många personer som ingår i det naturliga bortfallet, 

och kan i och med det inte ange studiens exakta bruttourval (Johansson, 2010, s. 94).  Av de 

som deltog var 86 personer inom fel åldersgrupp, vilket skulle ge studien ett bortfall på 

34,4%, där studiens egentliga nettourval landar på totalt 164 personer inom rätt åldersgrupp 

(n=164).  

	
Figur	1:	Antal	respondenter	i	respektive	åldersgrupp.	Antal	

	
Kommentar: Antal respondenter i respektive åldersgrupp som deltagit i enkäten.  
Respondenter i åldern 31-62 räknas som bortfall och kommer inte att tas med  
i studiens resultat och analys. (N=250) 
 
Då jag inte fått fram siffror på exakt hur många personer som under de här dagarna faktiskt 

loggade in på itslearning och exponerades för enkätlänken är det inte möjligt att räkna ut det 

externa bortfallet, vilket skulle utgöra de som sett enkätlänken men valt att inte delta (Østbye 

et al., 2004, s. 152). För att delta krävdes att man har, eller tidigare har haft någon form av 

anställning. 50% (n=82) av respondenterna angav att de har eller har haft en fast- 

/tillsvidareställning, 44,5% (n=73) angav annan anställning. 1,2% (n=2) svarade volontär och 
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4,3% (n=7) angav praktikant. Genomsnittsåldern för respondenterna i nettourvalet var 24,3 

år, se figur 2.  

	
Figur	2:	Antal	respondenter	i	respektive	ålder.	Antal	

	
Kommentar: Antal respondenter/ålder. Genomsnittsålder: 24,3 år. (N=164) 
 
Medianvärdet för studien har inte identifierats i resultatet, då det enligt Barmark och 

Djurfeldt (2015) sällan finns någon relevans i att ta fram detta centralmått för en studie 

uppbyggd av kvalitativa variabler (Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 122). Det vanligaste 

förekommande värdet kommer istället att i de fall där det är relevant markeras; Typvärde.  

 

4.1 Generellt	användande	

Resultatpresentationen inleds med den empiriska data som samlats in genom de frågor som 

belyser respondenternas främsta anledning till användande av Facebook, samt data för hur 

ofta de publicerar eget innehåll. Anledningen till Facebookanvändande var en av enkätens 

inledande frågor och här fick man, om man önskade, markera två svarsalternativ. Det kom 

på den här frågan in totalt 340 svar, vilket innebär att nästan alla respondenter markerade två 

svarsalternativ. Typvärdet blev hålla kontakt med vänner (n=141). Därefter kom i 

underhållningssyfte som markerades 97 gånger. Endast 9 personer angav att stärka arbetsrelationer 

som en av de främsta anledningarna för deras Facebookanvändning, se figur 3. 
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Figur	3:	Främsta	anledning	för	Facebookanvändande.	Antal	

	
Kommentar: Främsta anledning för användande av Facebook. Totalt 340 enkätsvar, majoriteten av respondenterna har här 
markerat två svarsalternativ. Typvärde: Hålla kontakt med vänner. (N=164) 
 
En univariat analys visar att 46,9% (n=77) anger att de mer sällan än en någon gång i 

månaden publicerar eget innehåll, så som bilder eller inlägg, på Facebook. 1,2% (n=2) 

publicerar eget innehåll dagligen och 26,8% (n=44) anger att de aldrig publicerar eget 

innehåll, se figur 4.  

 
Figur	4:	Publiceringsfrekvens	i	åldersgrupp	18-24	respektive	25-30	år.	Antal	

	
Kommentar: Respondenternas publiceringsfrekvens uppdelat i  
åldersgrupp 18-24 år respektive 25-30 år. (N=164). 

	
En majoritet, 75% (n=123), tror inte att deras publiceringsfrekvens skulle avta om en 

överordnad skulle kunna ta del av det innehåll som publiceras. 15,2% (n=25) angav ja och 

9,8% 8n=16) svarade vet ej. Figur 5 illustrerar hur denna uppfattning är uppdelad mellan olika 

åldrar.  
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Figur	5:	Minskad	publiceringsfrekvens	efter	ålder.	Antal	

Kommentar: Publiceringsfrekvensen minska om innehållet  

exponerades för en chef * Ålder. (N=164). 

	
39 respondenter har angett att de någon gång accepterat en vänförfrågan från en chef. Figur 

6 visar att det endast är 7 av de 39 som angett att deras publiceringsfrekvens skulle minska 

då deras chef kunde ta del av innehållet. 30 respondenter har angett motsatsen, att deras 

publiceringsfrekvens inte skulle avta på grund av detta, se figur 6. 

	
Figur	6:	Minskad	publiceringsfrekvens	hos	de	som	accepterat	vänförfrågan.	Antal	

	
Kommentar: Minskad publiceringsfrekvens. Samtliga respondenter  
har accepterat en vänförfrågan (n=39) 

	

4.2 Socialt	kapital	och	nätverkskapital	

50,6% (n=83) svarade instämmande till påståendet om att de anser sig ha en vänskaplig 

offline-relation med sin chef, 37,8% (n=62) svarade icke instämmande och resterande 11,6% 

(n=19) angav vet ej, se figur 7. Enligt den data som samlats in är det totalt 46 personer som 

angett att de någon gång mottagit en vänförfrågan från en överordnad. Resultatet på hur 

respondenterna svarat på denna förfråga presenteras tydligare längre ner i stycket om CPM 

och FIRO-modellen.  
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Figur	7:	Vänskaplig	offline-relation.	Antal	

	
Kommentar: Upplever en vänskaplig offline-relation med överordnad (n=164) 

	
Figur 8 visar att det är nästan dubbelt så många respondenter som anser att det är viktigt för 

dem att hålla isär privatliv och arbetsrelationer än vad det är som inte svarat instämmande i 

detta påstående. 

	
Figur	8:	Viktigt	att	hålla	isär	privata	relationer	och	arbetsrelationer.	Antal	

	
Kommentar: Variabel omkodad från variabelvärdena (1) instämmer inte alls, (2) instämmer delvis inte,  
(3) instämmer delvis, (4) instämmer helt. Omkodad 1-2=Icke instämmande, 3-4=Instämmande.  
Missingvärden bortkodade. N=160 

	
Utifrån resultatet som visar att en majoritet anser att det är viktigt för dem att hålla isär 

privata relationer med arbetsrelationer, är det för studiens frågeställningar intressant att 

presentera resultatet för respondenternas svar på frågan ”Har du innehåll som du inte vill 

att din chef ska se” i relation till hur viktigt de anser att det är att hålla isär privata relationer 

och arbetsrelationer. Resultatet visade att 35% (n=56) av de som inte anser sig ha ”hemligt” 

innehåll tycker att det är viktigt att hålla isär privatliv och arbetsrelationer. 21,8% (n=35) av 

de som angav att de har ”hemligt” innehåll svarade instämmande, se figur 9.  
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Figur	9:	Viktigt	att	hålla	isär	privatliv	och	arbetsrelationer	*	innehåll	på	Facebook	som	man	ej	
vill	visa	för	chef.	Antal	

	

	
Kommentar: Oberoende variabel ”Viktigt att hålla isär privatliv och arbetsrelationer” är omkodad från variabelvärdena (1) 
instämmer inte alls, (2) instämmer delvis inte, (3) instämmer delvis, (4) instämmer helt. Omkodad 1-2=Icke instämmande, 
3-4=Instämmande. Missingvärden bortkodade. (N=160) 
 

Genom studiens insamlade data har hypotes 1 utsatts för falsifieringsförsök, där jag 

undersökt om den stämmer överens med eller säger emot de resultat som samlats in, vilka 

beskriver de faktiska förhållandena utifrån respondenternas svar (Østbye et al., 2004, s. 18). 

En hypotes som inte motsägs av den data som samlats in stärks (Østbye et al., 2004, s. 19). 

Hypotesen testas på studiens primära målgrupp, och nollhypotesen (H0) för hypotes 1 säger 

att unga vuxna känner sig bekväma med att avsluta en vänrelation med en chef på Facebook. 

Påståendet som ska prövas, H1, säger därav motsatsen, att unga vuxna inte skulle känna sig 

bekväma med att avsluta en vänrelation med en chef på Facebook. Av de som angett ja 

alternativt nej är det en majoritet som inte skulle kunna tänka sig att ta bort en chef från 

Facebook, 27 personer har svarat vet ej. Hypotesen stärks alltså av det empiriska materialet i 

denna studie, se figur 10.  

 
Figur	10:	Ta	bort	en	chef	från	Facebook.	Antal	

	
Kommentar: Inställning till att ta bort en chef från Facebook (n=164) 
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Korstabeller är en lämplig analysform för att studera eventuella samband mellan två 

kvalitativa variabler (Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 137), i detta fall hålla isär privatliv och 

arbetsrelationer och ta bort en överordnad från Facebook. Tabell 1 visar att 53% (n=43) av de som 

angett att de inte skulle kunna tänka sig att ta bort en överordnad från sin vän-lista på 

Facebook har svarat instämmande med att det är viktigt för dem att hålla isär privatliv och 

arbetsrelationer. Av de som svarat icke instämmande i påståendet kan 20,8% (n=11) tänka 

sig att ta bort en överordnad och 43,2% (n=35) har här angett nej, se tabell 1.  

	
Tabell	1:	Viktigt	att	hålla	isär	privatliv	och	arbete	efter	kan	tänka	sig	att	ta	bort	en	chef	från	
Facebook.	Antal	(procent	under	antal)	

		 		 Kan	tänka	sig	att	ta	bort	en	chef	från	Facebook	
	
	
	
Viktigt	att	hålla	
isär	privatliv	och	
arbetsrelationer	

	 Ja	 Nej	 Vet	ej	 Total	
Icke	instämmande	 11	 35	 8	 54	

	 20,8%	 43,2%	 30,7%	 33,7%	
Instämmande	 40	 43	 17	 100	

	 75,4%	 53%	 65,4%	 62,5%	
Vet	ej	 2	 3	 1	 6	

	 3,7%	 3,7%	 3,8%	 3,8%	
Total	 53	 81	 26	 160	
		 100%	 100%	 100%	 100%	

	

Kommentar: Beroende variabel ”Viktigt att hålla isär privatliv och arbetsrelationer” är omkodad från variabelvärdena (1) 
instämmer inte alls, (2) instämmer delvis inte, (3) instämmer delvis, (4) instämmer helt. Omkodad 1-2=Icke instämmande, 
3-4=Instämmande. Missingvärden bortkodade. (N=160) 

	
Detta resultat antyder att det finns en återhållsamhet när det kommer till att ta bort en 

överordnad från Facebook, även om respondenten anser att det är viktigt att hålla isär privata 

relationer och arbetsrelationer. Utifrån detta resultat är det intressant att gå vidare och titta 

på hur många av respondenterna som tror att en sådan handling skulle ha en negativ påverkan 

på deras offline-relation med chefen. 44 personer angav vet ej, i övrigt är det fler personer 

som har en instämmande inställning till påståendet (n=71) än vad det är personer som lutar 

åt, eller inte alls instämmer (n=49) se figur 11. 
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Figur	11:	Negativ	påverkan	på	offline-relation.	Antal	

	
Kommentar: Ta bort chef från Facebook kan ha negativ påverkan på offline-relation (n=164) 
	

4.3 Impression	management	

Resultatet från frågorna som berör impression management och respondenternas 

självpresentation visar att 67,7% (n=111) svarat instämmande med att det de skriver på 

Facebook speglar deras verkliga jag, se figur 12. 

	
Figur	12:	Innehåll	speglar	mitt	verkliga	jag	

	
Kommentar: Innehåll speglar mitt verkliga jag. 18-30 år (n=164) 

	
89 av de respondenter som svarat instämmande i påståendet det jag skriver på Facebook speglar 

mitt verkliga jag, har angett att deras publiceringsfrekvens inte skulle påverkas av att en 

överordnad kan ta del av innehållet. Av de som svarat icke instämmande är det 8 

respondenter som angett att deras publiceringsfrekvens skulle minska, 4 personer vet ej, 

slutligen har 20 personer svarat nej, se tabell 2. 
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Tabell	2:	Lägre	publiceringsfrekvens	*	Innehåll	speglar	mitt	verklig	jag.	Antal	

	 		 Innehåll	speglar	mitt	verkliga	jag	
		 	 Vet	ej	 Icke	instämmande	 Instämmande	 Total	
Lägre	
publicerings-
frekvens	

Vet	ej	 5	 4	 7	 16	
Ja	 2	 8	 15	 25	
Nej	 14	 20	 89	 123	
Total	 21	 32	 111	 164	

	
Kommentar: Variabel ”Innehåll speglar mitt verklig jag” är omkodad från variabelvärdena (1) instämmer inte alls, (2) 
instämmer delvis inte, (3) instämmer delvis, (4) instämmer helt. Omkodad 1-2=Icke instämmande, 3-4=Instämmande. 
(N=164) 

	
Det visade sig vara relativt få respondenter som tror att en överordnad skulle få en 

annorlunda bild av dem genom att gå igenom deras publicerade inlägg på Facebook. 23,2% 

(n=38) svarade vet ej, 17,1 % (n=28) svarade ja, och 59,8% (n=98) svarade nej. På samma 

fråga, gällande bilder, svarade 17,7% (n=29) vet ej, 22% (n=36) ja, och 60,4% (n=99) nej.  

 

81,1% (n=133) instämmer inte med påståendet om att de på Facebook skriver saker som de 

inte skulle säga när en överordnad hör. 13,4% (n=22) svarade instämmande och 5,5% (n=9) 

respondenter angav här vet ej.  

 

28% (n=46) anger att de har innehåll på sin Facebookprofil som de inte vill att en överordnad 

tar del av, 60,4% (n=99) svarade att de inte har något publicerat innehåll de inte vill ska 

exponeras för en överordnad. 11,6% (n=19) respondenter svarade här vet ej. Tabell 3 visar 

att 31 av de 46 respondenter som angett att de har innehåll på sin Facebook som de inte vill 

att deras chef ska se, har svarat instämmande på att deras innehåll speglar deras verkliga jag. 

13 av de 46 instämmer inte med påståendet att innehållet speglar deras verkliga jag, se tabell 

3.  

Tabell	3:	Innehåll	spelar	mitt	verkliga	jag	*	Innehåll	som	man	ej	vill	att	chef	ska	ta	del	av.	Antal	

		 		 Innehåll	som	man	ej	vill	att	chef	ska	ta	del	av	

Innehåll	speglar	
mitt	verkliga	
jag	

	 Vet	ej	 Ja	 Nej	 Total	
Vet	ej	 4	 2	 15	 21	
Icke	instämmande	 5	 13	 14	 32	
Instämmande	 10	 31	 70	 111	
Total	 19	 46	 99	 164	

	

Kommentar: Variabel ”Innehåll speglar mitt verklig jag” är omkodad från variabelvärdena (1) instämmer inte alls, (2) 
instämmer delvis inte, (3) instämmer delvis, (4) instämmer helt. Omkodad 1-2=Icke instämmande, 3 -4=Instämmande. 
(N=164) 
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Det är fler personer som anger att de inte har innehåll som de inte vill att en chef ska ta del 

av, men av dem är det 14 personer som angett att deras innehåll inte speglar deras verkliga 

jag.  

	

4.4 CPM	och	FIRO-modellen	

Figur 13 visar hur respondenterna ställde sig till påståendet jag skulle tänka mig för en extra gång 

innan jag publicerar ett inlägg eller en bild på Facebook om jag visste att min chef skulle se innehållet. 

	
Figur	13:	Tänka	efter	en	extra	gång.	Antal	

	
Kommentar: Variabeln är omkodad från variabelvärdena (1) instämmer inte alls, (2) instämmer delvis inte, (3) instämmer 

delvis, (4) instämmer helt. Omkodad 1-2=Icke instämmande, 3-4=Instämmande. (N=164) 

	
Figur 14 visar att 24 personer, av de 39 som någon gång accepterat en vänförfrågan från en 

överordnad skulle tänka sig för en extra gång innan de publicerar något på Facebook när de 

vet att en överordnad kan ta del av innehållet. 13 respondenter av de 39 skulle inte tänka sig 

för en extra gång, se figur 14.  

	
Figur	14:	Tänka	en	extra	gång	efter	accepterad	vänförfrågan.	Antal	

	

	
Kommentar: Samtliga svar baseras på respondenter som accepterat en vänförfrågan (n=39). Variabel ”Innehåll speglar mitt 
verklig jag” är omkodad från variabelvärdena (1) instämmer inte alls, (2) instämmer delvis inte, (3) instämmer delvis, (4) 
instämmer helt. Omkodad 1-2=Icke instämmande, 3-4=Instämmande. 

	

7

74

83

0 20 40 60 80 100

Vet	ej

Icke	instämmande

Instämmande

2

13

24

0 5 10 15 20 25 30

Vet	ej

Icke	instämmande

Instämmande

TÄ
N
KA

	E
N
	E
XT

RA
	G
ÅN

G



	

41	

Figur 15 visar att av de 39 respondenter som har accepterat en vänförfrågan är det fler som 

anser att deras innehåll speglar deras verkliga jag (n=25).  

	
Figur	15:	Innehåll	speglar	mitt	verkliga	jag.	Antal	

´	 	
Kommentar: Samtliga svar baseras på respondenter som accepterat en vänförfrågan (n=39). Variabel ”Innehåll speglar mitt 
verklig jag” är omkodad från variabelvärdena (1) instämmer inte alls, (2) instämmer delvis inte, (3) instämmer delvis, (4) 
instämmer helt. Omkodad 1-2=Icke instämmande, 3-4=Instämmande. 

	
Figur 16 visar respondenternas svar på påståendet ”Om min chef hade tillgång till min 

Facebookprofil skulle jag…” 

	
Figur	16:	Vad	händer	när	chef	kan	exponeras	för	innehåll?	Antal	

	
Kommentar: Vad respondenterna skulle radera/inte radera om en chef fick  

tillgång till användarens Facebookprofil. (N=164 /innehållskategori). 

	
Utifrån studiens underfrågeställning som ämnar att ta reda på om offline-relationen mellan 

en anställd och hens chef spelar in på unga vuxnas beteende i och med en vänförfrågan på 

Facebook, är det även intressant att presentera resultatet som visar hur respondenterna har 

agerat när en vänförfrågan inkommit. Här i jämförelse med uppfattningen av deras offline-

relation till den chef som skickat vänförfrågan, se figur 17-19.  
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Figur	17:	Vänskaplig	offline-relation	*	Accepterat	vänförfrågan	

	
 
Kommentar: Samtliga svar baseras på respondenter som mottagit en vänförfrågan (n=46). Variabel ”Vänskaplig offline-
relation med chef” är omkodad från variabelvärdena (1) instämmer inte alls, (2) instämmer delvis inte, (3) instämmer 
delvis, (4) instämmer helt. Omkodad 1-2=Icke instämmande, 3-4=Instämmande. 

	
	
Figur	18:	Vänskaplig	offline-relation	*	Nekat	vänförfrågan	

	
Kommentar: Samtliga svar baseras på respondenter som mottagit en vänförfrågan (n=46). Variabel ”Vänskaplig offline-
relation med chef” är omkodad från variabelvärdena (1) instämmer inte alls, (2) instämmer delvis inte, (3) instämmer 
delvis, (4) instämmer helt. Omkodad 1-2=Icke instämmande, 3-4=Instämmande 
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Figur	19:	Vänskaplig	offline-relation	*	Ignorerat	vänförfrågan	

	
Kommentar: Samtliga svar baseras på respondenter som mottagit en vänförfrågan (n=46). Variabel ”Vänskaplig offline-
relation med chef” är omkodad från variabelvärdena (1) instämmer inte alls, (2) instämmer delvis inte, (3) instämmer 
delvis, (4) instämmer helt. Omkodad 1-2=Icke instämmande, 3-4=Instämmande. 

	
Studiens andra hypotes prövades genom frågorna som berör teorin om CPM och FIRO-

modellen. Nollhypotes (H0) för hypotes 2 säger att en vänförfrågan från en överordnad på 

Facebook inte har någon påverkan på den interpersonella kommunikationen mellan anställd 

och överordnad på arbetsplatsen. Påståendet som här ska prövas, H1, säger att en vänförfrågan 

från en överordnad på Facebook påverkar den interpersonella kommunikationen mellan anställd och 

överordnad på arbetsplatsen. De respondenter som angett att de någon gång mottagit en 

vänförfrågan från en överordnad (n=46) tillfrågades om de upplevt en positiv alternativt 

negativ förändring av deras offline-relation efter att de valt att antingen ignorera, neka eller 

acceptera den förfrågan som de mottagit. Resultatet visar att 19,5% (n=9) av dessa 46 

respondenter någon gång valt att ignorera en sådan förfrågan, men ingen av dem anger här 

att de i efterhand upplevt någon förändring, varken positiv eller negativ, i offline-relationen 

till den överordnade på arbetsplatsen. 6,5% (n=3) anger att de någon gång nekat en 

vänförfrågan. Även i denna fråga är det 0% som efter denna handling upplevt någon 

förändring, positiv alternativt negativ, av offline-relationen. 84,7% (n=39) av dessa 46 

respondenter angav att de någon gång accepterat en vänförfrågan från en överordnad, och 

av dessa har 10,2% (n=4) i efterhand upplevt en positiv förändring av offline-relationen på 

arbetsplatsen. Här hade det varit intressant att genomföra ett Chi2-test för att undersöka om 

sambandet mellan en accepterad vänförfrågan och en positiv förändring av offline-relationen 

är signifikant för hela populationen (Barmark & Djurfeldt, 2015, s 142). Då resultatet 
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innefattar svar från ytterst få respondenter som upplevt en positiv förändring finns det 

dessvärre inte tillräckligt med data för att få fram ett verklighetstroget resultat utifrån ett 

sådant test. Enligt Barmark och Djurfeldt (2015) (s. 146) krävs ett värde på minst 5. Detta 

bekräftades även då testet genomfördes och SPSS varnade för ett icke tillförlitligt resultat på 

grund av för små värden. Det går med den insamlade empirin från studien alltså inte att 

fastställa om detta är signifikant för en större population eller inte.  

 

Det är alltså endast 4 personer av 46 som angett att de, oavsett hur de hanterat vänförfrågan, 

i efterhand har märkt någon skillnad i offline-relationen. Detta resultat tyder på att studiens 

andra hypotes falsifieras då det i denna urvalsgrupp är en majoritet av respondenterna som 

inte upplevt att offline-relationen förändrats i och med en vänförfrågan från en chef 

inkommit via Facebook.  
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5 Analys	och	diskussion		
	
I föregående kapitel presenterades resultatet av den data som samlats in genom 
enkätundersökningen. I detta kapitel analyseras resultatet och kopplas samman med 
de teorier som studien grundar sig i. Eventuella samband mellan variabler undersöks 
och presenteras i figur 20-27. 
	
Med studiens resultat presenterat övergår jag nu till att analysera den data jag fått fram utifrån 

de frågeställningar som ligger till grund för studien. Studiens enkät innehåller frågor av den 

deskriptiva typen, det vill säga att de ämnat ta reda på hur personer generellt ställer sig till 

frågorna och påståendena i enkäten (Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 34). En del av 

resultatpresentationen var av den förklarande typen, vilket innebär att jag genom den ville få 

en djupare förståelse för om utvalda givna respondentsvar har ett kausalt samband till 

varandra (Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 35). Analyskapitlet är uppdelat i tre underkapitel; 

Förändrat användande, Inställning och offline-relationens påverkan och Att avsluta en 

Facebookrelation. 

	

5.1 Förändrat	användande	

Man skulle kunna tänka sig att personer vars innehåll plötsligt exponeras för en ny publik, så 

som en chef, skulle vilja rensa bort innehåll som eventuellt inte är menat för denna målgrupp. 

Men tvärs emot visade resultatet (se figur 16) att en majoritet av respondenterna generellt 

inte ser något behov att ta bort, eller dölja redan publicerat innehåll. Resultatet kan kopplas 

till den tidigare forskning som visat generation Y:s vilja att interagera med sin chef via digitala 

plattformar (Meier et al., 2010). Då denna generation är uppväxt med internet som en naturlig 

del av sin vardag skulle det kunna vara så att många redan från start medvetet anpassat sitt 

innehåll efter en eventuell exponering för denna målgrupp. Och som tidigare presenterat 

visade resultatet av Bokström och Ekmans (2014) studie att det finns en oro hos unga 

människor över den information som en framtida arbetsgivare kan komma att se via sociala 

medier, vilket skulle kunna bidra till ett mer strategiskt användande. Något som även denna 

kommentar från en respondent indikerar. 

 

”Jag använder min Facebook för att ha kontakt med vänner men den är strategiskt anpassad för chefer och 

framtida chefer. Publicerar inte mycket privata saker.”  
– Respondent ID 94 
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För att svara på studiens huvudfrågeställning krävs en djupare analys av respondenternas 

svar på hur deras beteende och användande eventuellt skulle förändras i och med att en vän-

relation på Facebook inleds. Som resultatet visade var det en majoritet som inte trodde att 

deras redan publicerade innehåll skulle skapa en annan bild av deras personlighet. Genom 

ett cirkeldiagram har jag undersökt sambandet mellan de två kvalitativa variablerna accepterat 

vänförfrågan och radera inlägg, se figur 20. För att få en tydligare tabell har jag valt att koda om 

variabeln radera inlägg från 5 till 3 variabelvärden. Jag valde även att exkludera resultatet från 

de som aldrig mottagit en vänförfrågan då denna del av analysen endast fokuserar på de som 

någon gång mottagit och accepterat en förfrågan (n=39). Analys av kommande tre figurer 

kommer att göras efter figur 22. 

	

Figur	20:	Accepterat	vänförfrågan	*	Radera/inte	radera	publicerade	inlägg.	Procent	

	
Kommentar: Samtliga svar baseras på respondenter som accepterat en vänförfrågan (n=39).Variabel ”Radera/inte radera 
publicerade inlägg” är omkodad från variabelvärdena (1) radera ett fåtal, (2) radera majoriteten.  
Omkodad 1-2=Radera. 

 

Samma diagram gjordes med resultatet från frågan om respondenterna skulle radera 

någon/några av deras publicerade bilder om det var så att deras chef skulle kunna se dem. 

Det vill säga, de två kvalitativa variablerna accepterat vänförfrågan och radera bilder, se figur 21. 

En respondent angav här ”vill inte svara”, vilket är ett variabelvärde som via SPSS registrerats 

som ”missing” i denna tabell, därav är det totala antalet 38 respondenter. 
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Figur	21:	Accepterat	vänförfrågan	*	Radera/inte	radera	tidigare	publicerade	bilder.	Procent	

	
Kommentar: Samtliga svar baseras på respondenter som accepterat en vänförfrågan (n=38).Variabel ”Radera/inte radera 
publicerade bilder” är omkodad från variabelvärdena (1) radera ett fåtal, (2) radera majoriteten.  
Omkodad 1-2=Radera. Missingvärden bortkodade. 

	
Ytterligare ett liknande diagram gjordes med variablerna accepterat vänförfrågan och ta bort/dölja 

taggar, se figur 22. Det visar sig då att när det handlar om innehåll som respondenten blivit 

taggad i är det 50% (n=19) av dem (som någon gång accepterat en vänförfrågan) som skulle 

ta bort/dölja någon tagg. Även 50% (n=19) angav att de inte skulle ta bort eller dölja någon 

tagg. En person angav även här ”vill inte svara”, vilket är ett variabelvärde som även i denna 

figur registrerats som ”missing”. 

	
Figur	22:	Accepterat	vänförfrågan	*	Ta	bort/Inte	ta	bort	tidigare	publicerade	taggar.	Procent	

	
Kommentar: Samtliga svar baseras på respondenter som accepterat en vänförfrågan (n=38). Variabel ”Ta bort/inte ta bort 
taggar” är omkodad från variabelvärdena (1) ta bort/dölja ett fåtal, (2) ta bort/dölj majoriteten. Omkodad 1-2= ta 
bort/dölja. Missingvärden bortkodade. 

	
Av de här diagrammen kan utläsas att taggar är det innehåll som flest respondenter anser sig 

ha en vilja och ett behov av att ta bort/dölja när profilen exponeras för en chef, därefter 
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kommer bilder och till sist inlägg. Taggar på Facebook är innehåll som användaren inte själv 

valt att publicera, och hen har därmed inte kontroll över hur innehållet påverkar deras egna 

självpresentation. Det skulle kunna vara en av anledningarna till varför fler respondenter 

visat en oro för att exponera den typen av innehåll, då det kan vara innehåll som personen i 

fråga inte vill förknippas med. På grund av detta kan det kanske därför finnas en rädsla hos 

användare att innehåll som hen personligen inte står för visas upp och eventuellt skapar en 

negativ påverkan av deras rykte (boyd & Ellison, 2008). På sikt skulle det eventuellt kunna 

leda till att användarens offline-relation till en chef försämras, och på så sätt påverkas 

personens nätverkskapital negativt. Användare vill genom sin aktivitet och närvaro på det 

sociala nätverket stärka sina aktuella, och även potentiella framtida relationer och nätverk, 

vilket på sikt skulle kunna leda till en positiv utveckling av deras sociala kapital (Aubrey & 

Rill, 2013).  

 

123 respondenter trodde inte att deras publiceringsfrekvens skulle avta efter en accepterad 

förfrågan från en chef. Utifrån resultatet kan jag utläsa att av de respondenter som deltagit i 

studien (n=164), var det en majoritet som publicerade eget innehåll mer sällan än någon gång i 

månaden (n=77), alternativt aldrig (n=44). Utifrån detta resultat kan man anta att många av 

respondenterna har relativt lite egenpublicerat innehåll på sin profil. Det kan vara en 

påverkande faktor till att de inte upplever att de behöver ta bort innehåll och heller inte 

kommer att publicera nytt innehåll mer sällan. De här användarna kan ändå genom sin 

närvaro på Facebook uppfylla ett eventuellt behov av samhörighet genom att ta del av andra 

användares innehåll och på så vis vara en del av den gemenskapen (van Dijck, 2013a). 

	

5.2 Inställning	och	offline-relationens	påverkan	

Utifrån det skådespel som personer enligt impression management spelar varje dag, kan den 

roll som uppvisas på arbetsplatsen komma att ifrågasättas om chefen exponeras för en viss 

typ av innehåll. Det första steget i FIRO-modellen är tillhörandefasen. Ponera att en anställd är 

i denna fas på arbetsplatsen, då hen deltar i diskussioner och uttrycker sig för att känna en 

tillhörighet till gruppen (backstage). Personen i fråga interagerar sedan med innehåll på 

Facebook (onstage) som inte stämmer överens med hur hen uttryckt sig på arbetsplatsen. 

Detta skulle kunna påverka offline-relationen och få personen utesluten från gruppen, då det 

kan uppstå en förvirring hos övriga deltagare som exponerats för beteendet online. Davies 

et al. (2016) menar att självpresentation är en stark faktor till varför människor känner det 
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behov av att registrera sig på sociala medier och sedan bibehålla ett aktivt användande av, i 

detta fall, Facebook. Enligt teorin om självpresentation skulle man kunna tro att 

respondenter som angett att deras innehåll inte speglar deras verkliga jag, skulle svara ja på 

frågan om de har innehåll som en chef inte bör exponeras för. Utifrån resultatet från min 

studie kan jag istället konstatera att det var fler respondenter som angivit att de inte har något 

innehåll som en chef inte bör se, detta oberoende av hur de svarat på frågan om innehållet 

speglar deras verkliga jag eller inte. Däremot visar en av respondenternas kommentarer upp 

en annan sida av diskussionen, som går i linje med studierna som beskriver hur människor 

oftast interagerar med innehåll som speglar deras identitet (Ho & Dempsey, 2010). Nämligen 

en situation där personen i fråga inte tror att innehållet skulle ge en annan bild av hens 

personlighet. Där hen har interagerat med innehåll som intern underhållning i hens 

vänskapskrets. Personen inser sedan att en viss typ av innehåll skulle kunna tolkas på olika 

sätt av olika publiker.  

 
”Det väckte intressanta tankar som jag inte tänkt på innan. Jag har trott att jag inte visar upp en annan 

person men samtidigt sker ofta interna skämt och tagande av olika filmer och bilder. Och efter en 

tankestund är det ju inte helt omöjligt att detta kan misstolkas.”  
– Respondent ID 61 

 
Enligt min uppfattning börjar gränserna mellan privatliv och arbetsliv suddas ut allt mer. 

Resultatet av denna studie indikerar att personers Facebookprofil många gånger faktiskt 

presenterar en mer finslipad version av deras backstage, istället för att visa upp en tillrättalagd 

version enligt teorin om onstage (Aubrey & Rill, 2013). Detta medför då att den finslipade 

versionen av en person exponeras på Facebook. Enligt min uppfattning lever vi i ett samhälle 

där det är allmänt vedertaget att man vill visa upp sig från sin bästa sida. Det är många gånger 

inte heller någon som ifrågasätter detta då det idag är allmänt accepterat. Men människan är 

idag, vad jag tror, skicklig på att finslipa sin backstagepresentation, och detta kan nog många 

gånger även ske omedvetet.  

 

Det kan här vara intressant med en vidarediskussion angående hur innehåll eventuellt skapar 

en annorlunda bild av en användares personlighet. Alltså om en exponering av innehållet 

skulle kunna komma att påverka den interpersonella kommunikationen mellan anställd och 

chef. Som resultatet visade är det, gällande både inlägg och bilder, nästan två tredjedelar som 

angett att de inte tror att deras innehåll skapar en annorlunda bild av dem. Utifrån det kan 

man anta att deras interpersonella relation inte skulle påverkas av det faktum att en chef 
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kunde se innehållet. I dessa fall bör den personlighet som chefen känner backstage, stämma 

överens med den personlighet som den exponeras för onstage via den anställdes 

Facebookprofil, se figur 23. 

	
Figur	23:	Innehåll	på	Facebook	skapar	en	annorlunda	bild	av	min	personlighet.	Antal	

 
Kommentar: Innehåll skapar en annorlunda bild av min personlighet. Bilder respektive inlägg. 
(N=164 /innehållskategori)  

 
Som figur 23 visar speglar resultatet från ja och vet ej varandra i diagrammet. Det är alltså fler 

respondenter som svarat ja på att deras bilder skulle skapa en annan bild än vet ej. Samtidigt 

som det är fler respondenter som svarat vet ej när det gäller inlägg. Utifrån detta kan jag utläsa 

att personer har mindre god förståelse för om publicerade inlägg skulle påverka deras 

uppvisade personlighet. Publicerade bilder har respondenterna däremot en lite mer bestämd 

åsikt om. Detta skulle kunna bero på att bilder är faktiska ”bevis” som kan vara svåra att vid 

behov förklara bort. Inlägg däremot kan man alltid, om så krävs, antyda att någon annan har 

skrivit. Jag kan återigen diskutera den typ av innehåll som användare nödvändigtvis inte själva 

publicerat, utan blivit taggade i. Detta gäller även bilder och skulle kunna vara en bidragande 

orsak till varför fler tror att just bilder, och inte inlägg, skulle skapa en annorlunda bild av 

dem.  Innehåll som redan är publicerat skulle kunna vara flera år gammalt. Detta skulle kunna 

vara en anledning till varför överhängande många respondenter inte tror att en chef skulle få 

en annorlunda bild av deras personlighet som de känner idag, genom att se sådant innehåll. 

Här menar jag alltså att det skulle kunna finnas en skillnad i inställning till att exponera 

innehåll som publiceras idag jämfört med innehåll som publicerats för till exempel ett par år 

sedan. Som tidigare nämnt är innehåll som publiceras på Facebook svårt att kontrollera och 

en rädsla kan finnas att det hamnar hos fel person. Resultatet från denna studie visar att en 

användare som är medveten om att hens chef har tillgång till innehållet i stor grad tänker på 

vilket innehåll som får avslöjas eller inte, genom att tänka en extra gång innan publicering av 
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nytt material. Detta går i linje med communication privacy management theory, som 

beskriver balansen mellan att avslöja eller inte avslöja information. 

 

Få respondenter angav alltså att de tror att en chef skulle få en förändrad bild av dem genom 

att gå igenom deras redan publicerade innehåll. Men ändå var det 24 respondenter av de 39 

som någon gång accepterat en vänförfrågan från en chef, som svarade instämmande på att 

de efter detta skulle tänka sig för en extra gång innan de publicerar innehåll. Detta resultat 

indikerar att det i denna studies population skulle kunna finnas ett samband mellan en 

accepterad vänförfrågan från en chef och ett förändrat beteende på Facebook.  

 

Studiens andra hypotes falsifierades utifrån resultatet som visade att en majoritet av 

respondenterna inte upplevt att offline-relationen påverkats i och med en mottagen 

vänförfrågan från en chef. Frågorna som ämnade att testa denna hypotes hade sin grund i 

FIRO-modellen och resultatet visade att 9 personer någon gång ignorerat och endast 3 

personer någon gång nekat en vänförfrågan. Detta skulle kunna tolkas som att personer 

upplever det enklare att ignorera och låta förfrågan ligga ”väntande”, än att genomföra en 

aktiv handling genom att neka förfrågan. En annan möjlig anledning skulle kunna vara att 

personen som mottagit förfrågan känner en osäkerhet till hur hen ska agera, vilket skulle 

kunna bero på vilken offline-relation personen har med sin chef. Men i denna studie finns 

det, som tidigare nämnts, för låga värden för att en generalisering och vidare analys av de 

respondenter som någon gång accepterat en vänförfrågan ska kunna genomföras. Men 

resultatet visar däremot att det i vissa fall skulle kunna finnas en koppling mellan en 

accepterad förfrågan och en positivt förändrad relation på arbetsplatsen. 

 

De frågor som ämnade att ge svar på studiens andra underfrågeställning har analyserats 

genom resultatet från vissa av de enkätfrågorna som utgick från CPM och FIRO-modellen. 

Analysens utgångspunkt ligger i frågorna som ämnat svara på hur bra offline-relation 

respondenten anser sig ha med sin chef, alternativt har haft om det gäller en tidigare 

anställning. Genom att sätta teorin om impression management i relation till FIRO-modellen 

kan man kan anta att innehållet, det vill säga beteendet och presentationen (impression 

management) på Facebook påverkas av att människor har en motivation till att vara 

individualistiska och beteendet styrs av det som personen anser sig vilja visa upp onstage. 

Självpresentationen jämförs sedan, som diskuterats ovan, av människorna som ser personens 

beteende vid interpersonell kommunikation. Hur de två stämmer överens påverkar i sin tur 
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hur andra människor upplever den interpersonella relationen och personen i frågas beteende 

(FIRO). Resultatet i figur 24 kan kopplas ihop med självpresentation och impression 

management där den anställdes upplevda offline-relation med sin chef har en påverkan på 

om personen tänker en extra gång eller inte. Oavsett upplevd offline-relation är det fler 

personer som angett att de skulle tänka en extra gång.		

	
Figur	24:	Vänskaplig	offline-relation	*	Tänka	en	extra	gång.	Antal	

	
Kommentar: Både beroende (”Tänka en extra gång innan publicering”) och oberoende (”Vänskaplig offline-relation med 
chef” ) variabel är omkodad från variabelvärdena (1) instämmer inte, (2) instämmer delvis inte, (3) instämmer delvis, (4) 
instämmer helt. Omkodad 1-2=Icke instämmande, 3-4=Instämmande. (N=164). 

 
Den upplevda offline-relationen har även satts i relation till om respondenterna ser något 

behov av att radera innehåll i och med en exponering för en chef. Figur 25(1-3) redogör för 

sambandet för de tre olika innehållskategorierna, inlägg, bilder och taggar.  
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Figur	25:	Radera-	eller	inte	radera	innehåll	när	det	exponeras	för	chef.	Antal	

	

Kommentar: Oberoende variabel ”Vänskaplig offline-relation med chef” är omkodad från variabelvärdena (1) instämmer 
inte, (2) instämmer delvis inte, (3) instämmer delvis, (4) instämmer helt. Omkodad 1-2=Icke instämmande, 3-
4=Instämmande. Beroende variabel ”Radera/inte radera publicerade inlägg/bilder/taggar” är omkodad från 
variabelvärdena (1) radera/ta bort ett fåtal, (2) radera/ta bort majoriteten. Omkodad 1-2=Radera. (N=164/diagram) 

	
Utifrån detta kan jag konstatera att den upplevda offline-relationen inte har någon stor 

inverkan på hur respondenterna ställer sig till att radera innehåll eller inte. Diagrammen visar 

att det är relativt jämna åsikter oberoende av vilken offline-relation man anser att man har 

med sin chef.  

 

Enligt det presenterade resultatet var det 46 respondenter som någon gång mottagit en 

vänförfrågan från en överordnad. Av de 3 som angett att de någon gång nekat en sådan 

förfrågan har 2 angett att de har innehåll på sin Facebook som de inte vill att en överordnad 

ska ta del av. Detta resultat baseras på ytterst få respondenter och ger för låga värden för 

vidare analys och ett eventuellt signifikationstest eller generalisering. 

	

5.3 Att	avsluta	en	Facebookrelation	
	

”Jag skulle föredra att min chef inte skickade vänförfrågningar till sina anställda. Även om det inte 

påverkar vår relation eller min aktivitet på Facebook så vill jag inte vara vän med honom där, men det är 

svårt att ignorera inbjudan.”  
– Respondent ID 159 

 

1	 3	2	



	

54	

Hypotes 1 grundar sig i studien som Adecco genomförde 2010 och bygger på den studiens 

resultat som visade att vissa människor som har en vänrelation med sin chef på Facebook 

önskar att de inte hade det. Det är nu cirka 6 år sedan den studien genomfördes. Senare 

studier har visat att personer uppväxta i generation Y har visat en vilja att interagera med sin 

chef via digitala plattformar (Peluchette et al., 2013, s. 292). Det kan därför vara intressant 

att diskutera hur en eventuell rädsla för hur offline-relationen skulle påverkas, spelar in i valet 

om att ta bort alternativt ha kvar chefen på Facebook, se figur 26.		

	
Figur	26:	Ta	bort	chef	från	Facebook	*	Negativ	påverkan	på	offline-relation.	Antal	

Kommentar: Variabel ”Negativ påverkan på offline-relation” är omkodad från variabelvärdena (1) instämmer inte, (2) 

instämmer delvis inte, (3) instämmer delvis, (4) instämmer helt. Omkodad 1-2=Icke instämmande, 4=Instämmande. 

(N=164) 

	
Figur 26 visar att av de respondenter som skulle kunna tänka sig att ta bort en chef från 

Facebook (n=56), är det 20 personer som instämmer med påståendet; denna handling skulle ha 

en negativ påverkan på offline-relationen. Denna grupp anser jag är intressant utifrån det faktum 

att de trots att de tror att handlingen skulle ha en negativ påverkan på deras offline-relation 

med den överordnade skulle kunna ta bort personen i fråga från Facebook. Här ser jag två 

scenarier: Personens innehåll på Facebook är tillräckligt opassande för en chef att ta del av, 

så att offline-relationen är värd att ”offra”. Alternativt ser personen inget värde i att bibehålla 

en vänskaplig offline-relation med sin chef, vilket kan grundas i många olika anledningar. 43 

respondenter som inte skulle kunna tänka sig att ta bort en chef,  tror även att handlingen 

skulle ha en negativ påverkan på offline-relationen. Det kan alltså vara så att personer på 

grund av rädsla för en försämrad offline-relation väljer att ha kvar sin chef på Facebook. 
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Handlingen skulle eventuellt innebär att personens tillhörighet skulle kunna komma att 

ifrågasättas i offline-gruppen på arbetsplatsen. Om en avslutad vän-relation inte skulle 

påverka offline-relationen borde den anställdes tillhörighet i gruppen förbli intakt. Den data 

som samlats in, som beskriver de faktiska förhållandena bland studiens respondenter, visar 

att det finns en olustig känsla hos unga vuxna när det kommer till att ta bort chefen på 

Facebook. Detta är ett resultat som bidrar till att studiens första hypotes stärks (Østbye et 

al., 2004, s. 19). 

 

Den yngre halvan av generation Y har, som jag tidigare nämnt, vuxit upp med sociala medier 

och internet som en naturlig del av sin vardag (Meier et al., 2010). De personer som i år fyller 

36 år ingår i denna grupp av människor men är i den övre halvan och har eventuellt en 

annorlunda syn på vikten av att hålla isär privatliv och arbetsrelationer. Därför ville jag 

undersöka hur spridningen ser ut i ålder för alla respondenter som är en del av generation Y. 

Inför denna analys har jag plockat in de enkätsvar som jag fått från respondenter i åldern 31-

36, se figur 27.  

	
Figur	27:	Ålder	*	Viktigt	att	hålla	isär	privatliv	och	arbetsrelationer.	Procent 

	
Kommentar: Beroende variabel ”Viktigt att hålla isär privatliv och arbetsrelationer” är omkodad från variabelvärdena (1) 
instämmer inte, (2) instämmer delvis inte, (3) instämmer delvis, (4) instämmer helt. Omkodad 1-2=Icke instämmande, 
4=Instämmande. (N=196) 
	
Då det är en övervägande mängd respondenter i den yngre delen av urvalsramen är det svårt 

att dra någon slutsats utifrån figur 27. Det mönster jag kan se är att i de yngre åldrarna av 

generation Y är det en större del som svarat instämmande. Men jag kan inte dra någon 

slutsats om att hela generation Y ställer sig instämmande till påståendet. 

2%
2,6%

4,1% 4,1% 4,1%

3% 3%

1%
0,5%

3%

0%
0,5%

2,6%

1,5%
1% 1% 1%1%

5,1%

7,6%
7,2%

6,2% 6,2%
5,6%

4,1% 4,1%

1,5%

2,6%

1,5%

2,6%

2%
1,5% 1,5%

1%

0%
0,5%

1%
1,5%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0,5%

0% 0% 0% 0%
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

ÅLDER

Icke	instämmande Instämmande vet	ej



	

56	

6 Slutsats	och	framtida	forskning	
	
Syftet med studien var att ta reda på om unga vuxnas beteende på och användande 
av Facebook förändras i och med att en chef kan ta del av innehållet. I det här kapitlet 
presenteras en redogörelse för svaren på studiens forskningsfrågor och de två 
hypoteser som testats.  
 
Unga vuxna ser överlag inget behov av att radera redan publicerade inlägg och bilder från sin 

Facebook inför exponering för en överordnad. Men de har generellt en negativ inställning 

till att sammanföra privatliv och arbetsrelationer. Beteendet på Facebook har visat sig 

förändras till en viss del av en inledd vänskapsrelation med en chef, och en oro inför att 

avsluta en vänrelation, som i vissa fall kan bero på en rädsla för att offline-relationen skulle 

påverkas negativt av handlingen, har identifierats.  

 

De frågor som legat till grund för studien har varit:   

 
• Förändras unga vuxnas beteende på och användande av Facebook när en chef får 

tillgång till innehållet? 

• Vilken inställning har unga vuxna till att ha en vänskaplig relation med en chef på 

Facebook?  

• Spelar offline-relationen mellan anställd och chef in på unga vuxnas beteende när en 

vän-relation på Facebook inleds? 

 
Under förarbetes gång uppkom två hypoteser som grundar sig i tidigare forskning och teori. 

De två hypoteser som testats i studien är:  

 
• Hypotes 1: Unga vuxna känner sig inte bekväma med att avsluta en vän-relation med 

en chef på Facebook. 

• Hypotes 2: En vänförfrågan från en chef på Facebook påverkar den interpersonella 

kommunikationen mellan anställd och överordnad på arbetsplatsen. 

 
Genom den insamlade empirin har jag kunnat besvara studiens två underfrågeställningar. 

Enligt de respondentsvar som jag samlat in vilka berör den första av de två; Vilken inställning 

har unga vuxna till att ha en vänskaplig relation med en chef på Facebook, har jag fått fram att många 

unga vuxna generellt anser att det är viktigt för dem att hålla isär privatliv och arbetsrelationer 
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(nästan två tredjedelar av studiens respondenter). Att man inte vill interagera med chefen 

verkar emellertid inte bero på ”hemligt” innehåll på profilen. Studien kom även fram till att 

hålla kontakt med vänner var den främsta anledningen till Facebookanvändande hos den 

absoluta majoriteten. Detta resultat tyder alltså på att det hos unga vuxna finns en negativ 

inställning inför att interagera med en chef via Facebook.  

 

Svaret på studiens andra underfrågeställning; Spelar offline-relationen mellan anställd och överordnad 

in på unga vuxnas beteende när en vän-relation på Facebook inleds, visade sig vara att den upplevda 

offline-relationen inte har en betydande inverkan på hur unga vuxna väljer att agera efter en 

accepterad vänförfrågan. Utifrån resultatet kan jag även konstatera att unga vuxna skulle 

tänka en extra gång innan publicering på Facebook när en chef kan ta del av innehållet, 

oavsett deras upplevda offline-relation.  

 

Hypotes 1: Unga vuxna känner sig inte bekväma med att avsluta en vän-relation med en chef på Facebook. 

Resultatet från studien stärker denna hypotes då det visat sig finnas en återhållsamhet när det 

handlar om att ta bort en chef från vänlistan på Facebook. En majoritet av de respondenter 

som inte kunde tänka sig att genomföra denna handling trodde att deras offline-relation med 

chefen skulle påverkats negativt om de gjorde det.  

 

Den andra hypotesen som utsattes för ett falsifieringsförsök säger emot den data som samlats 

in. De faktiska förhållande hos respondenterna i denna urvalsram visar att av de som någon 

gång mottagit en vänförfrågan från en chef är det väldigt få personer som i efterhand märkt 

någon skillnad i offline-relationen. Alltså stärks nollhypotesen (H0) i den här studien, som 

säger att en vänförfrågan från en överordnad på Facebook inte har någon påverkan, varken 

positiv eller negativ, på den interpersonella kommunikationen mellan anställd och 

överordnad på arbetsplatsen.  

 

Jag kan genom resultatet från studien och svaren på underfrågeställningar och hypoteser 

besvara studiens huvudfrågeställning; Hur beter sig unga vuxna när en överordnad får tillgång till 

innehållet på deras Facebookprofil? Utifrån studiens resultat kan jag konstatera att unga vuxnas 

beteende på Facebook till en viss del skulle förändras av att en chef skulle få tillgång till deras 

innehåll. Publiceringsfrekvensen skulle i de flesta fall inte minska, men många skulle däremot 

tänka sig för en extra gång innan nytt innehåll publiceras. En majoritet känner inget behov 

av att radera och rensa bland redan publicerade inlägg och bilder, då de anser att deras 
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innehåll inte skulle skapa en annorlunda bild av deras personlighet. Flera ser däremot ett 

behov av att ta bort innehåll som de inte själva publicerat, i detta fall taggar.  

 

Jag är medveten om att resultatet från denna studie inte kan representera en större 

population. Men tolkar resultatet som att trots en ovilja att interagera med chefen på 

Facebook, är unga vuxna idag är så pass medvetna om att deras innehåll kan komma att 

exponeras för fler publiker än vänner och familj. Och att de på grund av detta är mer 

strategiska i sitt användande. En majoritet skriver endast sådant som de skulle kunna tänka 

sig att säga inför en chef. Och eftersom det redan för två år sedan visade sig att unga vuxna 

var oroliga för vad framtida arbetsgivare skulle komma att se på deras Facebook, kan denna 

åldersgrupp under tiden ha redigerat sina profiler, och anpassar idag sitt innehåll efter en 

bredare publik. 

	

6.1 Övrig	diskussion		

Efter det att studien slutförts och jag analyserat det empiriska materialet kunde jag reflektera 

över om jag ställt rätt frågor utifrån studiens syfte. Jag kunde konstatera att en av frågorna 

eventuellt borde ha ställts annorlunda, då sättet den ställdes på var något ledande (Johansson, 

2010). Detta gäller fråga nummer 24, som ställdes enligt följande: ”Jag tror att min offline-

relation med min chef skulle påverkas negativt av att jag tar bort hen från min vän-lista på 

Facebook”. I efterhand inser jag att en bättre formulering hade varit exempelvis ”Tror du att 

er offline-relation skulle påverkas om du valde att ta bort din chef från din vän-lista på 

Facebook?”. Med svarsalternativ som ger utrymme för både ja och nej, exempelvis: Ja, negativ 

påverkan, Ja, positiv påverkan, Nej och Vet ej. 

 
Resultatet från studien tyder på att den vidareutveckling som Peluchette et al. (2013) gjort 

eventuellt används flitigare idag. Det vill säga att användares profiler på Facebook har en 

onstage och en backstage genom att personerna döljer en viss typ av innehåll för vissa typer 

av vänner och besökare. Det skulle vara intressant med vidare forskning, vilket jag inte 

kunnat identifiera, för att ta fram nya siffror på hur många som i dagsläget gör den typen av 

sekretessinställningar på Facebook.  

 
Totalt 11,6% (n=19) respondenter svarade vet ej på frågan om de har en vänskaplig offline-

relation med sin chef. Detta skulle kunna bero på en osäkerhet inför vad termen offline-
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relation står för. Av de kommentarer som lämnades på enkätens sista sida var det två 

personer som uttryckte en osäkerhet kring uttrycket: 

 
”Jag hade önskat en definition av vad en offline-relation är, det kanske skulle 

 fungera med ett annat ord. Jag förstår vad du/ni menar, men har aldrig hört  

ordet innan och blev därav lite osäker.” 
– Respondent ID 103 

 
 

”Fråga 4 och fråga 24. ’Jag har en vänskaplig offline-relation med min chef’ 

Jag kan inte svara på dessa frågor, för jag vet inte om du menar offline på 

kontoret eller offline på fritiden.” 
– Respondent ID 148 

 
Ett sätt att undvika denna typ av missförstånd, och undvika att respondenterna svarar vet ej, 

hade varit att definiera termen offline-relation innan enkätens första fråga.  

 

Jag har också i efterhand insett att jag, vid enkätlänken på itslearning, borde angett vilken 

ålder som krävdes för deltagande. Detta för att undvika det efterarbete som uppstod med 

den data som var irrelevant för studien. Detta var inget omfattande arbete och jag anser inte 

att det påverkade min studie negativt. Men att vara väldigt tydlig med vad som krävs för 

deltagande är definitivt något jag tar med mig och skulle tänka på inför eventuellt framtida 

studier.  

 
Då studien bygger på ett icke-slumpmässigt urval och det uppstått vissa bortfall kan jag inte 

med säkerhet göra någon generalisering för en större population utifrån studiens resultat 

(Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 147). Men utifrån de analyser jag har genomför har jag fått 

fram resultat som tyder på vissa mönster hos de respondenter som deltagit. Utifrån resultatet 

kan man anta att det finns en grundinställning hos dessa deltagare som säger att de inte gärna 

vill interagera med sin chef via Facebook. Detta resultat säger emot den tidigare studie som 

visat en vilja hos unga vuxna när det kommer till att interagera med en överordnad via sociala 

medier (Peluchette, Karl & Fertig, 2013).  
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6.2 Framtida	forskning	

En av mina förhoppningar när jag inledde arbetet med den här studien var att ta fram fakta 

som skulle leda till en ökad förståelsen för hur arbetsrelationer eventuellt påverkar unga 

vuxnas Facebook-användande. Det blev inte som det initialt var tänkt på grund av tids- och 

resursbrist. Men jag anser ändå att det i framtida forskning vore intressant att genomföra en 

mer omfattande studie i samma linje som denna, för att besvara flera frågor som uppkommit 

under denna studies gång, samt för att utföra djupare analyser. I avsnittet tillvägagångssätt (6.1) 

beskrivs hur jag gått tillväga för att genomföra denna studie, detta skulle vara ett stöd för 

replikerbarheten inför en eventuell framtida forskning baserat på samma, eller liknande, 

frågeställningar. Utifrån svaren som jag samlat in angående om respondenterna har upplevt 

en förändring i offline-relationen, skulle det vara intressant att i vidare forskning genomföra 

en kvalitativ studie, där man genom interjuver kan få en djupare förståelse för vad som 

faktiskt förändrats, och kartlägga hur denna förändring har upplevts av båda parter. Även 

vidareutveckla hypotesen om den press som unga vuxna bevisligen kan känna inför att inte 

ta bort en överordnad från sin vän-lista. Och då mer ingående undersöka vad den 

bakomliggande anledningen är till varför de känner så.  

 

I enkätens sista fråga lämnades denna kommentar ”Min chef valde att gå ur facebook då 

halva företaget blev facebook-vän med henne.” – Respondent 34. Denna kommentar öppnar 

upp för en intressant vidarestudie som bygger vidare på teorin om impression management. 

Nämligen att studera den andra sidans åsikter, det vill säga, att undersöka hur överordnade 

ser på att ingå vänskapliga Facebook-relationer med anställda. Eftersom en vänskapsrelation 

på Facebook även betyder att den anställde får tillgång till chefens publicerade innehåll. Det 

hade även varit intressant att undersöka om det finns en generell attityd baserat på 

anställningstyp/omfattning, det vill säga, hur många timmar/månad man jobbar.  

 
En studie från 2015 visar att 70% av svenskarna som använder internet har ett konto på 

Facebook, och nästan hälften av Facebookanvändarna är inloggade på sidan dagligen 

(Findahl & Davidsson, 2015). Som jag nämnt tidigare i uppsatsen har det visat sig att ju större 

närvaro det sociala mediet har i en människas liv, desto större överseende har hen generellt 

för denna typ av intrång (boyd & Ellison, 2008). Med detta sagt menar jag att om en liknande 

studie genomförs inom relativt kort tid, kan resultatet säkerligen bli något annorlunda 

eftersom sociala medier ständigt växer i popularitet och människor kanske då har en annan 

inställning till integration mellan privatliv och arbetsrelationer på Facebook. Ett annat möjligt 
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scenario är ju att Facebook minskar i popularitet och ersätts av ett nytt socialt nätverk. Det 

kunde ändå vara intressant att genomföra en liknande studie längre fram för att undersöka 

om det, över tid, sker någon förändring i resultatet av studiens frågeställningar. Utifrån detta 

hade det även varit intressant att inkludera en variabel som tar reda på hur ofta 

respondenterna går in på Facebook. Det hade då kunnat ställas emot resultatet från hur ofta 

de publicerar eget innehåll samt beskriva hur stor närvaro Facebook har i personernas liv.  

 
När jag började analysera den empiriska data som samlats in insåg jag relativt snabbt att det 

hade varit intressant att ta med variabeln kön i undersökningen. Detta är något som jag skulle 

rekommendera framtida forskare att inkludera då jag i efterhand anser att det hade öppnat 

upp för fler möjligheter, och hade kunnat skapa en ännu tydligare bild över hur resultatet ser 

ut i urvalsramen och även populationen.  

 

7 Implikationer	för	samhället	och	arbets-/yrkesliv		
Sociala medier är ett medium som ständigt ökar i popularitet och öppnar upp nya möjligheter 

till interaktion och kommunikation mellan människor. Det som denna studie undersökt är 

just hur personer upplever den här typen av interaktionsmöjligheter när det handlar om att 

bjuda in arbetsrelationer till sin privata Facebookprofil. Denna studie har fungerat som en 

förstudie inom ämnet. Som jag tidigare nämnt anser jag att den öppnat upp för många nya 

intressanta frågeställningar som jag hoppas att framtida forskare kan utveckla och studera på 

en högre nivå. Människor har av naturliga skäl olika inställning och känslor inför att öppna 

upp för interaktion med en chef via Facebook, och maktrelationen dem emellan kan påverka 

den anställdes beslut om att acceptera förfrågan eller inte. Denna studie visade att det fanns 

många respondenter i dess urvalsam som inte skulle kunna tänka sig att ta bort en chef från 

Facebook. Om denna ”vänskapsrelation” då inletts genom att den anställde inte kände att 

hen hade något annat val än att acceptera, kan man fråga sig om företag inte bör införa en 

policy för denna typ av situationer? En policy som bestämmer, eller ger riktlinjer, för hur 

överordnade bör/får göra när det kommer till att interagera med anställda via sociala medier.  

 
Studiens resultat visar att många respondenter inte anser att deras självpresentation och 

närvaro på Facebook skulle förändras eller minska i och med att deras chef kan ta del av 

innehållet. Jag skulle eventuellt kunna tänka mig att det på lång sikt kunde vara något positivt 

för samhället och organisationer om anställda och överordnade skulle ingå i närmare 
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vänskapsrelationer med varandra. Detta skulle möjligtvis kunna leda till ett ledigare 

arbetsklimat där kommunikationen och interaktionen på arbetsplatsen påverkas positivt av 

en vänrelation via sociala medier. Då parterna på ett sätt kan lära känna varandra, utan att 

nödvändigtvis behöva umgås på fritiden (vilket inte är självklart att man vill med sin chef). 

Detta skulle eventuellt på sikt då kunna leda till en mer avslappnad miljö där personer, som 

visar upp olika personligheter onstage respektive backstage, kan känna en minskad stress 

inför en eventuell exponering av innehåll på sociala medier. Och skillnaden mellan onstage 

och backstage skulle kanske tack vare det minska.  

 

En av anledningarna till varför unga vuxna i tidigare studier uppvisat en vilja att interagera 

med sin chef via sociala medier var just för att detta skulle kunna ge dem chansen att få 

handledning, och genom det vidare möjlighet till utveckling. Detta är en inställning som är, 

som jag ser det, positiv för samhället. Men då min studie bekräftade det som tidigare studier 

visat på, används inte Facebook som en plattform för att nätverka utan används främst för 

att underhålla vänskapliga relationer och socialisera med vänner och familj. Endast 9 

respondenter angav i denna studie att stärka arbetsrelationer är en av deras främsta anledningar 

till att använda Facebook. Ett allmänt känt problem som vårat samhälles upplevt under 2000-

talet är, och har varit, att många människor är stressade, och går in i väggen etcetera. Vilket 

skulle kunna ha att göra med alla valmöjligheter som idag, dagligen, finns runt omkring oss. 

Vi lever i en stressande samhällsstruktur med en många gånger hög förväntan på ett socialt 

engagemang från familj, vänner, privatliv och arbete. Jag tror att många människor kan 

uppleva en stress på grund av att de aldrig riktigt känner att de får, eller kan koppla av. Detta 

ser jag då som en anledning till varför man inte bör interagera med sin chef via Facebook, 

eftersom man då aldrig får slappna av och helt vara sig själv. Som impression management 

och teorin och självpresentation visat spelar många människor dagligen ett skådespel, där de 

uppvisar olika personligheter, eller olika delar av sin personlighet, beroende på vilken publik 

de har. Den kommentar som i enkäten lämnades från respondent ID 61 tyder på att detta 

skådespel även kan ske omedvetet: ”[…] Jag har trott att jag inte visar upp en annan person men 

samtidigt sker ofta interna skämt och tagande av olika filmer och bilder […]”.  En vänrelation med en 

chef på Facebook skulle kunna bidra till människors redan stressade vardag, eftersom 

personen i fråga då alltid måste vara på sin vakt för att se till att inget innehåll kommer ut 

som eventuellt kan skapa en negativ bild av hens personlighet.  
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Som jag tidigare nämnt är jag medveten om att denna studie inte kan beskriva hur det ser ut 

för en större population. Men det jag vet, som är allmänt känt, är att Facebook och sociala 

medier idag är en stor del av många unga människors liv. Precis som arbete och 

arbetsrelationer ofta blir en stor del av livet och vardagen. Och att då få en inblick i, och 

uppfattning om, vad som händer när de här två arenorna möts är betydelsefullt. Då jag kan 

anta att både sociala medier och arbetsrelationer kommer att finnas i unga vuxnas liv en lång 

tid framöver.  
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8 Bilaga	1	–	Enkät	
	
	

1. Vill du fortfarande ställa upp? 

§ Ja 
§ Nej 
§ Vet ej 

 
2. Markera de svarsalternativ som passar bäst in på dig i påståendet: Jag använder Facebook främst för att: 

§ Hålla kontakten med vänner 
§ Hålla kontakten med familj 
§ För att stärka arbetsrelationer 
§ I underhållningssyfte 

§ För allmänbildning 
§ Annat 
§ Jag har inget konto på Facebook 

 
 

3. Hur ofta publicerar du eget innehåll på Facebook? (inlägg, bilder)

§ Dagligen 
§ Någon gång i veckan 
§ Någon gång i månaden 

 

§ Mer sällan 
§ Aldrig 

 
 

4. I vilken utsträckning instämmer du med följande påstående:  
Jag har en vänskaplig offline-relation med min chef. 

 
Instämmer      Instämmer Vet ej 
inte alls     helt 
1                      2 3     4 

 
 

5. Har du någon gång mottagit en vänförfrågan från en chef via Facebook?  
(Vid svar Nej alternativt Vet ej förflyttas respondenten direkt till fråga 15) 

§ Ja 
§ Nej 
§ Vet ej 

 
6. Har du någon gång ignorerat en vänförfrågan från en chef via Facebook?  

(Vid svar Nej alternativt Vet ej förflyttas respondenten direkt till fråga 9) 

§ Ja 
§ Nej 
§ Vet ej 

 
7. Har du efter att du ignorerat en vänförfrågan från en chef märkt någon positiv förändring av er offline-relation 

på arbetsplatsen? 
 
§ Ja 
§ Nej 
§ Vet ej 

 
8. Har du efter att du ignorerat en vänförfrågan från en chef märkt någon negativ förändring av er offline-relation 

på arbetsplatsen? 
 

§ Ja 
§ Nej 
§ Vet ej 
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9. Har du någon gång nekat en vänförfrågan från en chef via Facebook?  
(Vid svar Nej alternativt Vet ej förflyttas respondenten direkt till fråga 12) 

§ Ja 
§ Nej 
§ Vet ej 

 
10. Har du efter att du nekat en vänförfrågan från en chef märkt någon positiv förändring av er offline-relation på 

arbetsplatsen? 
 

§ Ja 
§ Nej 
§ Vet ej 

 
11. Har du efter att du nekat en vänförfrågan från en chef märkt någon negativ förändring av er offline-relation på 

arbetsplatsen? 
 
§ Ja 
§ Nej 
§ Vet ej 

 
12. Har du någon gång accepterat en vänförfrågan från en chef via Facebook? 

(Vid svar Nej alternativt Vet ej förflyttas respondenten direkt till fråga 15) 

 
§ Ja 
§ Nej 
§ Vet ej 

 
13. Har du efter att du accepterat en vänförfrågan från en chef märkt någon positiv förändring av er offline-relation 

på arbetsplatsen? 
 

§ Ja 
§ Nej 
§ Vet ej 

 
14. Har du efter att du accepterat en vänförfrågan från en chef märkt någon negativ förändring av er offline-

relation på arbetsplatsen? 
 

§ Ja 
§ Nej 
§ Vet ej 

 
 

15. I vilken utsträckning passar följande påstående in på dig:  
Det jag skriver på Facebook speglar mitt verkliga jag. 
 
Instämmer      Instämmer Vet ej 
inte alls     helt 
1                     2 3     4 

 
16. Har du innehåll på din Facebookprofil som du inte vill att din chef ska ta del av?  

 
§ Ja 
§ Nej 
§ Vet ej 
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17. I vilken utsträckning passar följande påstående in på dig:  
På Facebook skriver jag saker som jag inte skulle säga när min chef hör. 

 
Instämmer      Instämmer Vet ej 
inte alls     helt 
1                     2 3     4 

 
 

18. Tror du att din chef skulle få en annorlunda uppfattning av dig genom att gå igenom dina bilder på Facebook? 
 

§ Ja 
§ Nej 
§ Vet ej 

 
19. Tror du att din chef skulle få en annorlunda uppfattning av dig genom att gå igenom dina publicerade inlägg på 

Facebook? 
 

§ Ja 
§ Nej 
§ Vet ej 

 
20. Markera det svarsalternativ som passar bäst in på dig i påståendet:  

Om min chef hade tillgång till min Facebookprofil skulle jag: 
 

§ Radera ett fåtal av mina publicerade inlägg 
§ Radera majoriteten av mina publicerade inlägg 
§ Inte radera något av mina publicerade inlägg 
§ Vill inte svara 
§ Vet ej 

 
21. Markera det svarsalternativ som passar bäst i på dig i påståendet:  

Om min chef hade tillgång till min Facebookprofil skulle jag: 
 

§ Radera ett fåtal av mina publicerade bilder 
§ Radera majoriteten av mina publicerade bilder 
§ Inte radera någon av mina publicerade bilder 
§ Vill inte svara 
§ Vet ej 

 
 

22. Markera det svarsalternativ som passar bäst i på dig i påståendet:  
Om min chef hade tillgång till min Facebookprofil skulle jag: 

 
§ Ta bort/dölja något av det innehåll som jag blivit taggad i 
§ Ta bort/dölja majoriteten av det innehåll som jag blivit taggad i 
§ Inte ta bort/dölja något av det innehåll som jag blivit taggad i 
§ Vill inte svara 
§ Vet ej 

 
23. Skulle du kunna tänka dig att ta bort en chef från din vän-lista på Facebook? Om du inte är vän med din chef på 

Facebook, vänligen svara utifrån hur du tror att du skulle ha gjort om ni hade varit det. 
 
§ Ja 
§ Nej 
§ Vet ej 
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24. I vilken utsträckning instämmer du med följande påstående:  
Jag tror att min offline-relation med min chef skulle påverkas negativt av att jag tar bort hen från min vän-lista 
på Facebook. 
 
Instämmer      Instämmer Vet ej 
inte alls     helt 
1                     2 3     4 

 
25.  I vilken utsträckning stämmer följande påstående in på dig:  

Det är viktigt för mig att hålla isär privata relationer och arbetsrelationer. 
 
Instämmer      Instämmer Vet ej 
inte alls     helt 
1                     2 3     4 
 

26. Tror du att du skulle publicera eget innehåll mer sällan om du visste att din chef kunde se innehållet? 
 

§ Ja 
§ Nej 
§ Vet inte 

 
27. I vilken utsträckning stämmer följande påstående in på dig:  

Jag skulle tänka mig för en extra gång innan jag publicerade ett inlägg eller en bild på Facebook om jag visste att 
min chef skulle se innehållet. 
Instämmer      Instämmer Vet ej 
inte alls     helt 
1                     2 3     4 

 
28. Vilken typ av anställning har du nu /eller har du haft tidigare? (Om flera svarsalternativ passar in, vänligen välj 

den som har störst omfattning för dig just nu) 
 

§ Fast /tillsvidareanställd 
§ Volontär 
§ Praktikant 
§ Annan anställning 
§ Vill inte svara 
§ Vet ej 

 
29. Vilket år är du född?  

 
19 ___  

 
 

30. Önskar du tillägga någonting eller har du någon synpunkt på någon av frågorna så skriv dem gärna här: 
 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan! 
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9 Bilaga	2	–	Missivbrev	
	

Inledningstext: 
 
Hej,  
 
Denna enkät handlar om Facebook och vänförfrågningar. Syftet är att samla in data till en c-uppsats 
inom Medie- & Kommunikationsvetenskap och enkäten skickas ut till studenter vid Karlstads 
universitet. Det tar max fem minuter att delta och du svarar helt anonymt. Det finns inga rätt eller fel 
svar och du kan när som helst avbryta om du skulle vilja. Ett krav för att delta är att du har, eller någon 
gång haft en anställning (Anställningens omfattning har ingen betydelse för deltagande). 
 
Om du har någon synpunkt eller fundering kring enkäten är du välkommen att kontakt mig 
(sara.prieditis@hotmail.com) eller min handledare (eliscouv@kau.se). 
 
Bra att veta: Det är inte möjligt att backa tillbaka i formuläret. 
 

//En evigt tacksam student 

 

Tack-meddelande: 

Det var alla frågor :) 

Kom ihåg att du gärna får höra av dig om du har någon fundering eller synpunkt på enkäten. 

Tack igen för din medverkan!  
 
 
 
	


