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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ungdomar formar sin identitet/er i den virtuella 
världen med avgränsning till Facebook. Vi har valt att utgå från postmodern teori med fokus 
på det moderna samhället, tid och rum, identitetsutveckling samt ett dramaturgiskt perspektiv. 
Dessa begrepp förklaras och relateras till ungdomar på Facebook. Uppsatsen består av fyra 
djupintervjuer och även av tidigare undersökningar. Kvalitativa metoder har varit involverade 
i vårt tankesätt under behandling av data med sociologiska teorier.  
Resultatet i vår studie visar att ungdomar istället för att träffa sina vänner på fritidsgårdar och 
caféer faktiskt föredrar kommunicering och möte via Facebook. På Facebook måste man ange 
sitt riktiga namn men hur man definierar eller beskriver sig för andra väljer man utifrån sin 
egen vilja och önskan. Genom Facebook kan de välja att visa upp olika mycket av sig själv 
eller helt och hållet ta bort vissa personliga element. Detta tror vi är en viktig del för 
identitetsutvecklingen. En generell slutsats i vår studie är att nätverkssamhällen påverkar 
ungdomarna i fråga om identitet, men om det anses vara positivt eller negativt får framtiden 
avgöra.  
 
 
Nyckelord: Facebook, nätverksamhällen, identitet, ungdomar 

 
 
Abstract  
 
The aim of this study is to analyze how youth build or shape their identity in the cyberspace 
and in particular on Facebook. We have chosen a postmodern theory with focus on de modern 
society, time and space, identity development and a dramaturgic perspective. These concepts 
explain and relate to youth active on Facebook. This work contains of four interviews and 
even prior research. Qualitative methods have been our guide via explanation and 
interoperation of the data. The results in our study show that youth instead of meeting face-to-
face prefer to communicate via Facebook or cyberspace. The result of our study shows that 
youth instead of meeting in recreating centres and coffee shops actually prefer communicating 
through Facebook.  On Facebook you must state your real name but how the youth identify 
and describe themselves for other members they can choose according to their own wish. 
They can through communities such as Facebook choose to show a lot of or less of 
themselves or take away some personal elements. A general conclusion is that cyberspaces 
have effects on how youth shape their identities, but if those effects are positive or negative 
the future will show. 
 
 

Keywords: Facebook, cyberspace, identity, youth  
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1. Inledning 
 
 
Att studera ungdomar är inget nytt, de har länge varit ett intressant studiefenomen då man 

under ungdomstiden utvecklar och skapar sin identitet. I grund och botten har barn och 

ungdomar samma grundbehov som de alltid har haft - det är bara lösningarna som varierat 

med tiden. De använder de tillgängligaste leksakerna som finns – oavsett om det är år 1620, 

1920 eller 2008. Förr var det kottar, dockor, rullbandspelare och leksaker som gällde. Idag är 

det mobiltelefoner, Internetanslutna datorer och spelkonsoler som gäller (Erlandsson 2006:8). 

Dator och Internetanvändandet ökar kraftigt och i en rasande takt och upptar en stor del av 

ungdomars liv. Statistik från statistiska centralbyrån visar att hela 90% av svenska ungdomar 

mellan 16-24 har tillgång till Internet i hemmet och satt uppkopplade minst en timme om 

dagen  (www.scb.se).  

 

På Internet finns det stora möjligheter och när du sitter bakom skärmen finns möjligheten att 

vara anonym. Populärt bland unga är att besöka så kallade nätverksamhällen. Ett community 

eller nätverksamhälle är en webbsida som fungerar som en virtuell ungdomsgård. Det är en 

”gemensam mötesplats” som skiftar i utseende, innehåll och funktionalitet beroende på vilken 

målgrupp den vänder sig till, vad den syftar till och vilka som står bakom själva sidan 

(Erlandsson 2006:47). Mötesplatsens syfte är vanligtvis att användarna skall kunna komma i 

kontakt med varandra oavsett geografiskt avstånd. Genom nätverksamhällen kan användarna 

själva skapa sin egen presentation där de sedan kan kommunicera med andra registrerade 

användare av forumet (www.internet-beroende. se).  

 

 Sociologen Vygotskij menar att människor alltid använder sig av hjälpmedel. Medierande 

artefakter som verktyg och tecken hjälper oss när vi försöker lösa ett problem efter 

(Strangberg L. 2006: 11). Mediering innebär att människans relation till omvärlden är 

indirekt. Den sker med hjälp av verktyg, tecken, språk, andra människor. Det finns något 

mellan världen och människan. Relationen är medierad. (Strandberg L. 2006: 206). Vi 

använder oss av begreppet mediering för att komma vidare med förklaringen av den virtuella 

identiteten på ett nätverksamhälle. Som medlem kan man själv välja vad man vill presentera 

eller dölja. Ett exempel på detta är det Vygotskij kallar för remediering av individen, där man 

laddar upp en redigerad bild av sig själv eller förfinar sin presentation med hjälp av 

redigerande program som t.ex. Photoshop. 
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Vår studie skall både belysa och studera hur ungdomars identitetsskapande påverkas av 

nätverksamhället Facebook. Orsaken till att vi valt just nätverksamhällen Facebook är på 

grund av dess enorma popularitet och snabba användarökning på totalt 150 miljoner 

användare världen över (Facebook.com).  

 

Vidare har vi valt att studera ungdomar då vi anser att de är intressanta 

undersökningspersoner på grund av två skäl. De befinner sig i en känslig fas i livet där 

identitetsutvecklandet utgör en viktig del. Ungdomar är också den grupp som idag klassas 

som den mest datoriserade åldersgruppen. Dagens barn och ungdomar är den första generation 

som är både födda och uppvuxna i ett redan existerande informationssamhälle där datorer och 

informations och kommunikationsteknik finns överallt som en naturlig del av vardagen. 

Denna informationsteknik är inte alls ny för dem och de sägs dessutom ha utvecklat en 

speciell relation gentemot den. (Södergård 2007:4).  

 

Vår uppsats riktar sig till alla som är intresserade av ungdomars användning av Facebook 

samt dess påverkan i ungdomars process i sitt identitetsskapande.    

 

 
1.1 Problemformulering 

 
 
Omkring år 1990 började det sakta smyga in datorer i vart och vartannat svenskt hem. Enligt 

Statistiska Centralbyrån har idag över 80 procent av alla svenskar i åldern mellan 16 och 74 år 

tillgång till Internet i hemmet och siffran bara ökar (www.scb.se). Vidare redovisar samma 

källa att över 80 procent av alla svenskar i åldern 16–24 år är uppkopplade via bredband.  

Det är ytterst intressant att se på datorn och Internets betydelse för dagens ungdomar. Att 

surfa på nätverksamhällen såsom Facebook har idag för många unga blivit ett fritidsintresse 

och en samlingsplats där man delar åsikter, tankar och bilder. Att bli medlem i något 

nätverksamhälle är för många ungdomar viktigt eftersom det skapar en gemenskap och typ av 

bekräftelse på att man existerar. 

 

Varför just ungdomar kan man fråga sig?, Jo för att ungdomar befinner sig i ett 

”ingenmansland” mellan barndom och vuxen ålder. Oftast har ungdomars olika intressen setts 

som ett problem t.ex. när olika bruk leder till riskbruk eller missbruk, jazzmusik, våldsfilmer 

etc. Men idag är det datorn och dess olika funktioner som står i fokus.  I de flesta länderna 
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växer ungdomar i snabbt föränderliga samhällen där datorn, Internet och medlemskap på ett 

nätverksamhälle är en del av vardagen. De fysiska gränserna har mer eller mindre suddats ut, 

de kulturella och fysiska nätverken har fått konkurrens med datoriserade nätverk. Och i dessa 

nätverk är ungdomar den gruppen som är snabbt på plats för att skaffa sig mer kontakt eller 

öka sitt inflytande över omgivningen. Vår avsikt är inte att kritisera ungdomskulturen utan 

snarare förklara hur ungdomarna skapar sin identitet via nätverksamhällen  som exempelvis 

Facebook.       

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
 
 
Målet med denna uppsats är att studera hur ungdomar i åldrarna 16-18 år skapar sin identitet i 

den virtuella världen och varför de är medlemmar. Vi vill analysera vilka de personliga 

konsekvenserna blir av skapandet av virtuella identiteter. Genom denna studie skall det 

studeras hur ungdomars identitetsskapande ser ut på ett nätverksamhälle och vilken roll 

kommunikationssajten Facebook har i denna process. Vår mer övergripande frågeställning 

lyder som följande:  

 

Vilken betydelse har Internetsidan Facebook för ungdomars identitetsskapande samt hur 

beskriver de sig själva på den virtuella arenan jämfört med deras beskrivning i en 

intervjusituation. 

 

För att lättare kunna bevara den övergripliga frågeställningen har vi delat in den i ytterligare 

tre underfrågor som skall besvaras under studiens gång.  

 

• Varför är ungdomarna medlemmar på Facebook?  

• Vilka betydelser har Facebook i ungdomarnas identitetsutvecklingsprocess?  

• Var befinner sig ungdomarna när de är uppkopplade utifrån Goffmans 

dramaturgiska perspektiv? 
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1.3 Vad är Facebook? 
 
Facebook startades i februari 2004 av en avhoppad Harvard-student vid namn Mark 

Zuckerberg. Från början var kommunikationssidan endast avsedd för Harvard studenter men 

växte till övriga universitet i både USA och Kanada. I december 2006 kunde alla 

Internetanvändare med email adress skapa ett eget konto och i mitten av 2007 hade Facebook 

över 150 miljoner medlemmar varav 1 miljon svenskar. I och med att Facebook ständigt växer 

är det svårt att få tag på mer exakta siffror kring medlemsantalet. År 2008 har Facebook 

(enligt tidningen e24.se) nått över 100 miljoner medlemmar (2008-11-17) och med detta blivit 

största nätverkssamhället i världen med ett värde på 15 miljarder dollar. 

 

Facebook är ett nätverksamhälle där man kan hålla kontakt med vänner och familj, dela 

bilder, skapa nya kontakter genom t.ex. att skicka text, virtuella gåvor eller digitala vykort etc. 

Som medlem i Facebook kan man finna gamla och nya vänner. Varje medlem har en egen 

profil där han eller hon kort presenterar sig själv och där han eller hon kan ladda upp bilder. 

Varje användare har också en ”wall” som fungerar som en gästbok där medlemmar kan posta 

meddelanden till varandra. Vill man inte att alla användare skall se på ens privata bilder eller 

gå in på ens profilsida kan man ”låsa” sitt konto och bara göra det tillgängligt för användare 

som är ”godkända” av en själv.  

En skillnad mellan andra nätverksamhällen och Facebook är att de flesta användarna väljer att 

använda sig av sitt riktiga namn och inte ett påhittat användarnamn. Anledningen till detta är 

främst för att gamla bekanta eller vänner skall kunna hitta varandra och kanske återuppta 

kontakten. 

 

1.3 Dispositionen  
 
 
I kommande kapitel tidigare forskning beskrivs olika teorier där liknande uppsatser 

presenteras för intresserade läsare som rör ämnet Internet, ungdomar, virtuellgemenskap. I 

kapitlet teoretiska ansatser inleds denna del utifrån förklaringar av viktiga teorier som 

Goffman, Mead och Giddens har utvecklat i relation till ungdomars sociala utveckling och 

identitetsskapande. Dessa teorier relateras till medlemskapet på Facebook. I avgränsningen 

förklaras orsaken till varför uppsatsen ska just handla om ungdomar och Facebook.  I 

metoddiskussionen förklarar vi valet av kvalitativ metod och genomförandet av studien. I 
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nästkommande kapitel resultat och analys presenteras en kort beskrivning av 

intervjupersonerna sedan redovisas resultat och slutsatser där intervjuerna analyseras och där 

teorier läggs in för att få en bättre förklaring av tolkningarna. Studien avslutas med 

sammanfattning och diskussion, här sammanfattas studiens centrala delar och slutsatser i 

förhållande till studiens frågeställningar. Även diskussion om förslag kring vidare forskning 

och vad uppsatsen kan användas till i framtiden.  
 

1.4 Tidigare forskning  
 
Här kommer att presenteras den tidigare forskning som gjorts kring ungdomars 

identitetsskapande med koppling till Internet. Vi är medvetna om att det finns en del forskning 

kring ungdomars identitetsskapande och nätverksamhälle. Dock har vi framför allt tittat 

närmare på två uppsatser och en doktorsavhandling som belyser liknande forskningsproblem 

som vårt. Detta för att samla tankar och teorier som kan berika vår egen uppsats. Vidare anser 

vi att de har inspirerat oss och varit en bra grund för vår studie. 

  

Sarah Malm Andersson ( 2006 ) skrev en C-uppsats i sociologi om ungdomar och Internet. 

Hennes övergripande syfte var att studera hur ungdomar använder sig av Lunarstorm som en 

del av sin vardag och hur de med hjälp av detta nätverksamhälle skapar en egen identitet. 

Anderssons resultat visar att vännerna är den viktigaste delen i unga människors skapande av 

identitet. Omedvetet och utan att riktigt veta om det menar Andersson att ungdomar tycks 

sträva efter nya kontakter med människor som de inte har träffat tidigare.  

 

“Kära blogg” är namnet på den D-uppsats i Fritidsvetenskap som är skriven av Caroline 

Svensson Blomst (2006). Hennes syfte är att undersöka hur unga tjejers mening och identitet 

kan formas genom att de bloggar. Blomsts resultat visar att hennes respondenter anser att 

bloggandet blivit en del av deras identitet och deras identitet slutar aldrig att omskapas och 

utvecklas. Vidare menar hon att bloggen i sig fått ett eget liv och kan sägas påverka unga 

tjejers mening och identitetsskapande.  

 

Pia Södergård (2007) har skrivit en doktorsavhandling i informationsförvaltning 

som handlar om hur ungdomars användande av nätverksamhälle  såsom Lunarstorm ser ut. 

Hennes grundläggande frågeställning är att studera varför ungdomar deltar i virtuella 
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gemenskaper samt om deras engagemang i nätverksamhällen har någon påverkan på deras 

vardagsliv (Södergård 2007: 5-6). Södergårds resultat visar att virtuella gemenskaper såsom 

Lunarstorm skildrar ungdomarna sitt verkliga jag då de känner att de inte behöver spela någon 

roll för att passa in. Hon menar alltså att ungdomar är uppriktigare på Lunarstorm än vad de är 

i verkligheten (Södergård 2007: 199). Södergårds avhandling om Lunarstorm är en intressant 

bakgrund till vår studie då den behandlar ett liknande fenomen, Lunarstorms funktioner 

påminner mycket om Facebook där fokus ligger på virtuella gemenskaper.    

 

2. Teoretiska ansatser  
 
Vi har valt att hålla oss till några postmoderna teoretiker eftersom vi anser att dess teorier kan 

ge oss en klarare bild och förklara vårt fenomen men också belysa viktiga faktorer som 

påverkar identitetsskapandeprocessen.   

 

De huvudsakliga teorierna är bland annat Giddens teorier kring det moderna samhället 

eftersom dessa fokuserar på samhället, individen samt identiteten. Meads teorier kring självet, 

den generaliserade andra och socialisation är viktigt i vår studie då den förklarar den process 

individen går genom för att förstå sig själv vem han/hon är i relation till omgivningen. 

Goffmans teorier kring den främre och bakre regionen samt definition av situationen ska 

hjälpa oss att se hur ungdomarna beskriver sig själva när de är uppkopplade. De skall även 

förklara hur de interagerar med olika användare beroende på relationen mellan de dvs. om de 

endast har kontakt via nätet eller även fysisk kontakt. 

 
 2.1 Det moderna samhället – tid och rum, identitet och livsstil  
 
Giddens menar att det moderna samhället är ett ”skenande samhälle” en värld som 

kännetecknas av nya risker och osäkerheter. Dagens samhälle utvecklas med snabba 

förändringar och livet i ett mer globaliserat samhälle bidrar till att individerna ibland påverkas 

av människor de aldrig sett ansikte mot ansikte och som kan leva på andra sidan jordklotet. 

Giddens menar att leva i en informationsålder innebär en ökad social reflexivitet. Social 

reflexivitet står för det faktum att människorna konstant måste tänka på eller reflektera över 

de omständigheter som de lever i (Giddens 2003:548).  

 

Idag kan vi se en förändring i hur processen för skapandet av identitet ser ut i jämförelse med 

det traditionella samhället, då fasta och nedgrävda faktorer tidigare styrde 
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identitetsbildningen. Individens identitet formades främst av deras medlemskap i generella 

sociala grupper sådana som exempelvis tillhörandet av nationalitet eller klasstatus. I dagens 

samhälle är identitetsskapandet mer mångfacetterat och mindre stabilt. Individerna bor inte 

alltid kvar där de alltid gjort och detta i samband med städernas tillväxt och 

industrialiseringen. Rent socialt och geografiskt sett har individerna blivit mer flyttbara. 

Genom förflyttande har individerna befriats från tidigare sammansvetsade och relativt 

homogena samhällen där mönster gick i arv från en generation till en annan. Idag spelar 

därmed andra meningskällor större roll för människans identitetsupplevelse.  I dagens 

moderna samhälle finns det många typer av möjligheter för individer att forma sig själva och 

sina identiteter människan har själv de bästa resurserna för att definiera vem hon är, vart hon 

kommit ifrån och vad hon vill bli (Giddens 2003:43). Till skillnad från det traditionella 

samhället har säkra vägvisare delvis försvunnit och istället ställer den sociala världen 

människan framför en rad olika val och beslut som skall tas. Vardagliga beslut som val av 

klädsel eller beteende bidrar till att forma individen till vem hon är och kommer att bli. Det 

moderna samhället och dess verklighet tvingar individen att hitta sig själv och detta framför 

allt på egen hand. Genom individens förmåga att vara en medveten varelse skapas och 

omskapas ständigt vår identitet (Giddens 2003:44).  

 

2.1.1 Tid och rum 
 
Modernitetens mest dynamiska aspekt utgör främst åtskiljandet av tid och rum. Tidigare var 

tid och rum starkt sammankopplade med varandra och det ena begreppet samspelade ständigt 

med det andra. Idag har den sociala och teknologiska förändringen påverkat det sociala 

samspelsmönstret. Detta innebär alltså att det konkret inte behövs någon fysisk kontakt vid ett 

möte. (Giddens 2003:328 ).  En stor anledning till detta är datorn och Internetutvecklingen. 

Internet är ett exempel på den nära kopplingen mellan olika former av socialt liv och vår 

kontroll över rum och tid. Ny teknologi så som exempelvis Internet, har möjliggjort det att 

samspela med personer som vi aldrig sett eller mött, oberoende av var någonstans de bor. 

Denna typ av teknologisk förändring har omorganiserat rummet. Giddens använder sig av 

begreppet “cyberspace” för att förklara hur individerna samspelar med varandra med hjälp av 

datorer utan att vara begränsade av fysisk närvaro eller nationsgränser 

 (Giddens 2003:552). Detta fenomen ser vi bland annat bland dagens ungdomar då de genom 

Internet har möjligheten att samspela i princip med vilken Internetanvändare som helst utan 

att de behöver lämna sin egen bostad. 
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Människans sociala relationer har alltså delvis ersatts av den moderna tekniken och gått från 

personlig till opersonlig. Den nya tekniken såsom Internet och telefoner bidrar till en indirekt 

kontakt människor emellan, nätverksamhällen så som Facebook är ett sådant exempel. 

Virtuella gemenskaper som Facebook ger också människor möjligheten att helt och hållet 

avstå från att träffa den/de personer de pratar med. Eftersom det inte sker en direkt kontakt där 

människor kan se varandra behöver man inte heller visa hela personligheten utan det går lika 

bra att konstruera en.  

 

2.1.2 Identitet  
 

Identitet kan sägas vara den självbild som vi människor har om oss själva i förhållande till hur 

vår omgivning ser oss. Giddens menar att i generell bemärkelse ”rör identiteten de 

uppfattningar människor har om vilka de själva är och vad som är viktigt och meningsfullt för 

dom” (Giddens 2003:43).  Vidare delar han upp identitetsbegreppet i två olika typer, 

nämligen social identitet och personlig identitet. Social identitet är de kännetecken eller 

egenskaper som andra människor tillskriver en viss individ.  En person kan identifieras genom 

en rad olika kategorier såsom kön, yrke, religiös bakgrund, etnicitet, civilstånd etc. Jag kan 

vara sociolog, muslim, arab och gift samtidigt. ”Om sociala identiteter markerar hur individer 

liknar varandra är den personliga identiteten något som skiljer individerna åt.” (Giddens 

2003:44) Den personliga identiteten är mer enskild och individuell eftersom här innefattas de 

speciella egenskaperna som en viss individ besitter. Denna identitetstyp är unik och är det 

som skiljer individen åt från andra människor med liknande sociala identiteter (Giddens 2003: 

44).  

 

Enligt Giddens konstruerar man sin identitet i ungdomsåren och självidentiteten måste tolkas 

som ett reflexivt projekt. Det reflexiva projektet står för att vi själva är det vi gör oss till. Hela 

vår tillvaro blir därför en fråga om att själva välja och att fatta egna beslut (Andersen & 

Kaspersen 2003:501 ). Självidentiteten är inte något speciellt som individen har utan något 

som rutinmässigt måste skapas och bevaras genom individens reflexiva handlingar. Inte heller 

är det en samling specifika drag som individen besitter. Mer konkret beskriver Giddens 

självidentiteten såhär: självidentiteten är självet så som det reflexivt uppfattas av personen 

utifrån hans eller hennes egen biografi (Giddens 1999:67-.68). Vidare menar han att vara en 

person är inte bara att vara reflexiv aktör utan också om att ha en uppfattning om vad en 
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person är i förhållandet till både självet och i förhållande till andra.  

 

Ytterligare en sociolog som intresserar sig för och försöker förklara barn och ungdomars 

identitetsutveckling är Jonas Stier. Han menar att barnet vid födseln är starkt beroende av 

föräldrarna. I och med att barnet går in i puberteten minskar föräldrarnas betydelse på den 

fronten. Tonåringen förflyttar sig från ett ”säkert ” fält till ett mer ”osäkert” och ”okänt” 

territorium. Han eller hon börjar ställa sig själva frågor som ”Vem är jag”?, ”När jag inte 

längre är barnet vad är jag då?” Tonåringen börjar söka efter sig själv, efter sina personliga 

drag och ställs inför en rad olika val och beslut ( Stier 2003:84 ). På Facebook kan användaren 

själv experimentera med sin identitet. Han/hon kan istället för att presentera sin egen 

personlighet framstå eller presentera en önskvärd person.  

 

I kontakt med andra människor på nätet utvecklar man kunskap om sig själv genom att ställa 

frågor om vem man själv är, vilka de andra är och vad/hur relationen är till de andra. Många 

ungdomar om de är yngre än tillåten ålder lägger till ett par år för att för det första bli 

accepterade och för det andra kunna bli deltagande. Den virtuella världen gör det möjligt att 

kunna dölja eller visa sin fysiska identitet (Stier 2003:83 ). 

 

Vidare menar Stier att unga människors identitetssökande ofta kan medföra känslor av 

identitetsförvirring. Frihet är ofta efterlängtat, trots att han eller hon ofta visar 

överensstämmelse. Det är vanligt att söka efter äventyr och ombyte och ofta känna sig rastlös. 

De unga är ofta väldigt upptagna av sin individualitet men likväl starkt fokuserade på sin 

grupp (Stier 2003:85). Identitetsförvirringen kan ibland bidra till en viss känsla av fientlighet 

gentemot vuxna och vuxenvärlden. Roller och beteende som de vuxna anser som passande 

anses inte längre som passande. Föräldrarna kan komma att fungera som ”negativa” 

identifikationsobjekt. Kompisar, idoler och vänner blir alltmer betydelsefulla. Stiers teorier 

kring hur identiteten formas är intressanta och fokuserar på en känslig period i ungdomars liv 

då deras identitet skapas.  
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2.1.3 Livsstil  
 
Människan ställs inför en hel del val om vad som bör och skall göras i samhället. Idag har 

livsstil i det moderna samhället fått en ny innebörd. Allteftersom fler traditioner bleks bort 

och nya gränser skapas och där det globala blir lokalt kan det bli jobbigare för individen att 

hitta en lämplig livsstil (Giddens 1999:13).    

 

Människans livsstil formar alltså vem man är och vad man vill göra och är idag väsentligare 

för individens självidentitet. Individuella identiteter utformas i större utsträckning utifrån val 

av livsstil- klädval, matvanor, hur man sköter sin kropp, handlingssätt och umgänge – och 

mindre utifrån traditionella klassindikatorer som anställning (Giddens: 2003:265 ).  

 

Vi har valt att inkludera Giddens teorier kring identitet och livsstil på grund av att de är 

viktiga för dagens moderna samhälle där teknologin utvecklas snabbt och fått en viktig roll. 

Människor kan genom virtuella gemenskaper såsom Facebook själva experimentera fram med 

olika livsstilar som är en del av identitetsskapandet.  

 
2.2 Individens identitetsutveckling 
 
Meads teorier om självet, socialisationsprocessen och den generaliserande andre är mycket 

viktiga för att förklara interaktionerna som sker via Facebook. På Facebook har man 

möjlighet att presentera sig själv och se andras presentationer. För att kunna förvränga eller 

förfina sin presentation lär man sig en del saker om vad man tycker om hos sig själv eller inte 

vilket blir till hjälp i individens utveckling. Att även veta om att man nästan hela tiden är 

bevakad eller besökt av andra som vill se ens profil/presentation är förmågan för att passa in 

eller inte en viktig del för hur man vill bli uppfattad som person. 

 
2.2.1 Självet  
 
Enligt Mead består Självet av två enheter det första är Jag eller ”I” och är den kreativa och 

fantasifulla delen av självet. ”I” är själva kärnan i självet som anpassar sig beroende på 

omständigheterna. Det är den individuella delen som värderar och granskar innehållet i ”me”.  

Den andra enheten är ”Me” : den medvetna sociala delen av självet. ”Me” är individens 

uppfattning om vem han eller hon är färgat av tidigare erfarenheter av olika roller, situationer 

och andras uppfattningar (Andersen & Kaspersen 2007: 102). Individen och hennes skapande 
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och syn på sin identitet är i fokus för vår studie. Medlemskapet i en kommunikationssida som 

Facebook eller liknande har nästan blivit ett måste för varje ungdom i dagens samhälle för att 

passa in eller accepteras av omgivningen. Utvecklingen av självet i interaktion med andra ger 

oss en övergripande bild av hur individen samspelar med omgivningen. Detta kan påverka hur 

han/hon formar sin identitet anpassad till situationen för att bli uppfattad på ett visst sätt som 

han/hon själv önskar och hur individen ser på sig själv i förhållande till den tillskrivna eller 

förväntade rollen.   

 

2.2.2 Den generaliserande andre 
 
Den generaliserade andre är också en del av individen som handlar utifrån uppfattningar om 

det generella, typiska och dominerande sättet som andra ser på henne. Individen sätter sig in i 

andras synsätt och roller vilket är möjligt på grund av de gemensamma ”signifikanta 

symboler” vi använder oss av (Cuff & Payne 1996:126). Individen anpassar sig efter det som 

är allmänt accepterat och moraliskt rätt i just det samhälle hon lever i. Detta medför en 

försiktighet för individen då hon ska presentera sig själv för andra om hur hon/han vill bli 

uppfattad som ”normal” eller ”onormal” för andra användare på Facebook. 

 
2.2.3 Socialisation  
 
Den process som går ut på att barn eller andra nya samhällsmedlemmar lär sig den livsstil 

som tillhör samhället kallas socialisation. Många sociologer har inkluderat 

socialisationsbegreppet i sin forskning. Eftersom denna process är en viktig väg för 

människans identitetsskapande i förhållande till omgivningen. Genom socialisationsprocessen 

får man uppfattning om omgivningens beteende, handlingar och detta kan i sin tur påverka 

individens utformning av identitet exempelvis att man imiterar sina föräldrar eller vänner. 

Denna sociala process går speciellt barn igenom och de utvecklar därigenom en medvetenhet 

om sociala normer. Dock är det viktigt att understryka att socialisationen inte innebär någon 

”kulturell programmering” där individen helt förlorar sin egna fria vilja. Socialisationen gör 

det snarare möjligt och är grunden för varje individs fria vilja och individualitet. Sociologerna 

menar ofta att socialisationen sker i två faser. Den första fasen är den primära socialisationen 

som inträffar under barndomen och det är under denna period som den mesta kulturella 

inlärningen sker. Redan i denna fas utvecklar barnet dess viktigaste beteendemönster och 

familjen är den viktigaste socialisationsagenten. Den andra fasen är den sekundära 

socialisationen. Detta är perioden efter barndomen och helt enkelt framåt i livet. Då är inte 
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familjen den enda socialisationsagenten utan här kommer också skola, kamrater, grannar, 

organisationer och massmedia och senare även arbetsplatser att bli viktiga delar för individen.  

Det sociala samspelet mellan dessa hjälper individen att lära sig de normer, värderingar och 

de uppfattningar som är viktiga i kulturen (Giddens 2003: 42-43). 

 
 
2.3 Goffmans teorier om det dramaturgiska perspektivet  
 
I presentationsdelen på Facebook ska man uppge vem man är. Vi använder oss av Erving 

Goffmans teorier om det dramaturgiska perspektivet då människor på ett nätverksamhälle  har 

stora möjligheter till att kunna presentera sig på ett valfritt sätt. Vi vill analysera var 

individerna befinner sig i denna värld dvs. i främre eller bakre region när de är uppkopplade 

eller inloggade i en sådan sida.  

 

Med hjälp av E. Goffmans teori om att interaktionerna människor emellan kan liknas som en 

teater med olika roller ska vi ta reda på om hur man förhåller sig till nät-vänner och ”verkliga” 

vänner i relation till presentationen av sig själv på Facebook dvs. vilka roller ungdomar åtar 

sig och hur de praktiserar dem. Goffman vill undersöka hur en individ presenterar sig själv i 

vanliga arbetssituationer. Om han/hon kan styra den uppfattning som de andra har bildat om 

honom medan han genomför sitt framträdande inför dem. Likt Goffman vill vi se om 

Facebooks medlemmar har kunskap om andras beskrivning av sig själva.   

Goffmans uppdelning av ”scenen” till en främre och en bakre region ger en tydlig bild av det 

dramaturgiska perspektivet (Hughes & Månsson 1988: 98).  

 

Region kan definieras som vilken plats som helst, som till viss grad är avgränsat av 

perceptions barriärer. Regionerna varierar beroende på kommunikationsmedium där 

uppträdanden sker. Den bakre regionen eller bakom kulisserna definieras som en plats där 

framträdanden bestäms eller förbereds. Illusioner och ord uttrycks fritt.  Rollgestalter och 

fasader föds här för att sedan praktiseras. Ett framträdandes hemlighet är öppen för insyn 

bakom kulisserna eftersom de agerande lägger av sig rollen. Den främre regionen är den plats 

där framträdandet äger rum. På en sådan plats är fasaden en del som utgör inramningen. 

Exempel på skiljelinjer mellan den främre och bakre regionen är: är publik, iakttagelser och 

interaktioner.  I badrum, sovrum, där iakttagelser och publik inte är närvarande kan platsen 

definieras som bakre region (Goffman 1988:  97-103) 
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Fasaden utgör en del av individens framträdande. Fasaden är den uttrycksfulla utrustning av 

standardtyp som avsiktligt eller omedvetet används av individen under hans/hennes 

framträdande. ”Enligt Goffman består verkligheten av ”ramar” som vi fogar ihop för att skapa 

en känsla av sammanhang och ordning i vardagslivet.” . (Hughes och Månsson 1988:109). 

Fasadens standardingredienser är många men viktigt för oss är inramningen där Facebook blir 

en del av den. Inramningen inbegriper bakgrunds inslag som tillhandahåller sceneriet och 

utrustningen för den ström av mänsklig aktivitet som utspelas framför eller inom en scen 

(Goffman 1988: 28-29).  

 
2.3.1 Definition av situation  
 
Goffman använder sig av begreppet definition av situation. Vilket innebär att individer 

emellan har en gemensam uppfattning om den allmänna situationen (Goffman 1998:77-78). 

Detta kan igenkännas på Facebook då detta hjälper deltagarna till att gemensamt ha en allmän 

definition av situationen. De använder sig av strategier i framträdanden för att kunna behålla 

sin roll eller ändra på den vid önskan om annan uppfattning om sig själv. Där behöver 

deltagarna inte vara överens om något utan det handlar bara om tillfällig konsensus dvs. 

medlemmarna accepterar och upprätthåller den situation som råder. De förbiser om t.ex. 

självpresentationen är verklig eller inte eller om man verkligen ser ut som den bild man har 

laddat upp.  

 

3. Avgränsningar  
 
I vår studie skall vi enbart fokusera på ungdomar. Begreppet ungdom eller ung i vår studie 

innefattar unga människor mellan åldern 16-18 år. Vi menar att det är i denna ålder som man 

befinner sig i ett ”ingenmansland” där man varken är barn eller vuxen och är enlig svensk lag 

omyndig tills man har fyllt 18 år. Detta bidrar till att möjligheten för en förvrängd 

självpresentation kan vara möjlig. Man står med ena foten i ungdomen och andra mot 

”vuxenlivet”. Vi är medvetna om att det finns ett flertal andra kommunikationsnätverk på 

Internet men vår studie avgränsas till att endast handla om kommunikations sidan Facebook. 

Vi avser inte att studera nätverksamhällen i sig eller dess koncept utan det viktigaste för oss är 

att vi studerar Facebooks betydelse för ungdomars identitetsskapande. 
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4. Metoddiskussion  
 
När samhällsvetenskaplig metod diskuteras handlar det ofta om vilka/vilken teknik som är 

den lämpligaste. Vanligtvis sker en uppdelning av tekniker i kvalitativa eller kvantitativa 

metoder (Olofsson m.fl.: 2005:16). För att veta vilken metod som är lämplig att använda har 

vi testat intervjufrågorna på varandra för att se hur ett möjligt svar skulle kunna se ut 

(Olofsson m.fl. 2005:24). Först då blev det klarare om vilken metod som var lämplig och 

vilken typ av data som skulle samlas in. För att få en djupare förståelse för ungdomars tankar 

kring sin identitet och identifiering på Facebook har vi beslutat oss för att använda oss av ett 

kvalitativt angreppssätt.  

Forskare som tillämpar kvalitativa metoder hävdar bland annat att de kan få en djupare 

förståelse av sociala fenomen än vad man kan få från kvantitativa data (Ryen 2004:16). 

Enkätundersökningar kan ha många felkällor, till exempel att man ibland svarar för snabbt för 

att bli färdig. Vi menar att hade vi istället använt oss av ett kvantitativt angreppssätt vilket 

innebär datainsamling genom bland annat enkäter tror vi att insamling av våra data som 

innehåller delar av tankar, känslor och åsikter hade uteslutits.  

 

4.1 Intervjuer  
 
Som det nämndes tidigare har vi använt oss av kvalitativt angreppssätt där vi sammanlagt 

genomförde fyra intervjuer. Även om intervjun bara är en av flera kvalitativa metoder har den 

alltid varit och är än idag den mest användbara (Ryen 2004:29). Genom att intervjua vill vi gå 

in på djupet och fånga den enskilda personens vision. Vi ville att intervjupersonerna skulle 

känna sig bekväma och försökte under intervjuns gång bygga upp en tillit mellan våra 

informanter och oss själva. Detta genom att i intervjuns början ”småprata” lite med 

informanten om allmänna ämnen. Tillit och intervjueffekt är nära förbundna med varandra 

och det är lättare att skapa tillit när man inte provocerar (Ryen 2004:64). Det var för oss också 

viktigt att vi innan intervjun kunde garantera intervjupersonens anonymitet, detta för att 

informanten inte skall känna att den inte kan vara helt ärlig eller behöver undergömma 

information.  

Den kvalitativa intervjun kännetecknas av närhet samtidigt som det kan finnas behov av 

distans. Genom att skapa närhet kan forskaren komma åt fältet men samtidigt måste han/hon 

upprätthålla en viss distans för att inte förlora rollen som forskare (Ryen 2004:66).   
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Vi valde att använda oss av en halvstrukturerad intervjuguide som kännetecknas av att man på 

förhand har ställt upp huvudfrågor och viktiga teman men utan i detalj strukturera frågornas 

formulering eller ordningsföljd. Den halvstrukturerade intervjun är ett samtal med bestämda 

avsikter. Detta eftersom en sådan informell intervju rymmer i sig delar av ett vanligt samtal, 

men där det finns ett antal frågor som intervjuaren har i avsikt att ställa till informanten (Ryen 

2004:46).  Genom att använda oss av denna typ av intervjuguide kunde vi emellanåt ställa 

följdfrågor. Vi kände inte heller någon bundenhet att hålla oss till en klart strukturerad 

intervjuguide utan frågorna fick även utrymme till att styras och ändras under intervjuns gång. 

 

Intervjuerna har förstås berört dessa områden som vi har varit intresserade av för att besvara 

de frågorna vi har haft som t.ex. upplevelsen av att vara uppkopplad, anledningen till att man 

är uppkopplad, vänner, tillhörighet etc. Vi ville genom intervjuerna testa om våra valda teorier 

kring ungdomars identitetsskapande och dess påverkan av Facebook var applicerbara på våra 

intervjupersoner. För att underlätta de intervjuades förståelse har vi förklarat de teoretiska 

begrepp vi använt oss av.  

 

 Genom intervjuerna har vi fått ihop en hel del information som vi sedan har förtydligat och 

analyserat. Vårt intervjumaterial omvandlades därefter till vetenskapliga data eller med andra 

ord lekmannaspråket förvandlades till ett vetenskapligspråk (Hughes 1988: 24). 

 

4.2 Alternativa metoder 
 
Ett eventuellt alternativ skulle kunna ha varit att komplettera våra intervjuer med deltagande 

observationer där vi under en period observerat ungdomars användning av Facebook. Dock 

tror vi att vårt närvarande hade kunnat uppfattas som obehagligt och ungdomarna skulle inte 

kunna vara ”sig själva” framför datorn. Vidare är deltagande observationer mer tidskrävande 

och vi känner att både intervjuerna och studerandet av aktuell litteratur räckte som metod.   

 

4.3 Urval   
 
I och med att vi genomför en kvalitativ studie finns det inget skäl att göra slumpmässiga urval 

där urvalets sammansättning styrs av principen att urvalet skall vara en ”minivärld” av 

populationen (Ryes 2004:77). Vi har själva valt ut undersökningspersonerna och dessa ingår i 

vårt sociala nätverk. Våra undersökningspersoner är fyra ungdomar i åldrarna 16-18 år och vi 
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har valt att intervjua två tjejer och två killar. Anledningen till att vi begränsat oss vid denna 

ålder är att ungdomarna befinner sig oftast på gymnasiet och är oftast ett eller fler steg iväg 

från arbetslivet. Vi kontaktade själva informanterna då dessa var personer vi kände direkt eller 

indirekt genom bekanta. Intervjupersonernas namn är i uppsatsen påhittade för att kunna 

garantera dem anonymitet.  

 

4.4 Genomförande och databearbetning 
 
När vi bestämde möte med informanterna valde ville vi ha en neutral plats. Vi ville inte 

komma till deras skola och/eller sitta i ett tomt klassrum då uppfattningen om att vi var lärare 

och de var elever kunde skapas. Istället föreslog vi att vi träffades vi på ett centralt café när de 

slutat skolan vilket alla gånger gick bra.  

 

Intervjuerna pågick mellan 30 till 45 minuter där endast en av oss deltog och intervjuade en 

ungdom i taget. Anledningen till att vi båda inte närvarade vid intervjun var delvis på grund 

av att vi inte ville att informanten skulle känna sig nervös. Vi valde också att låta bli att spela 

in intervjuerna då vi inte ville att intervjupersonen skulle tänka på sitt ordval eller språk. Vi 

antecknade endast och kunde därför få värdig information från alla. Fördelen med att 

anteckna var att vi under intervjuns gång förutom att anteckna det som sades också notera de 

egna reflektioner och associationer såsom datamaterial eller begrepp (Ryes 2004:69). 

Nackdelen var dock att vi var tvungna att anteckna snabbt och använda oss av förkortningar 

för att inte missa något som sades (Ryes 2004:69). Hade vi istället använt oss av 

bandinspelning hade vi garanterat fått med allt under intervjun men risken för att 

intervjupersonen skulle bli nervös genom en inspelning av samtalet fanns. Efter intervjuns slut 

överlämnades en lapp där det stod att de deltagit i vår studie och med vårt mobilnummer som 

de kunde lämna över till sina föräldrar.  

 

Redan i början av vår studie kategoriserade vi teorierna vilket innebär att vi hade relevanta 

teman som hjälpte oss under intervjuernas gång. Under intervjutillfällena försökte vi så gott 

det gick att associera till både teorier och teman. Efter intervjuerna skrev vi ut vårt insamlade 

datamaterial på datorn och klistrade in det under flera kategorier (Ryen 2004:106). När vi 

skrev ut varje intervju gjorde vi även små noteringar vid varje kategori. Detta bidrog till att vi 

samtidigt började göra inledande tolkningar. Detta blev första steget mot att analysen och 

tolkningen av vårt material.    
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4.5 Studiens reliabilitet och validitet  
 
I och med att denna studie är en kvalitativ är vi medvetna om att resultaten inte kan 

generaliseras. Det finns en stor risk att en annan forskare med precis likadana frågor som våra 

skulle få ett resultat olikt vårt. De ungdomar som ingått i vårt undersökningsurval är inte 

representativa för hela den totala ungdomsgrupp som existerar. Generaliseringen har inte varit 

vår prioriterande fokusering då vi vet att den är svår att nå inom ramen för en c-uppsats. 

Ytterligare en skevhet vi vet existerar i vår studie är reliabiliteten då mätnoggrannheten hos 

intervjuerna då vi innan vi började intervjua ungdomarna kort förklarade studiens syfte kring 

identitetsskapande och Facebook. Detta tror vi har bidragit till att ungdomarna kanske visade 

sig vara mer medvetna om Facebooks påverkan än vad de egentligen var. I och med att vi 

uteslöt användandet av en bandspelare är vi dessutom medvetna om en skevhet gällande 

mätnoggrannheten. Under intervjutillfället tycker vi att det var svårt att helt vara neutral och 

det är lätt att gå in för rollen som respondent. Trots att vi garanterade intervjupersonerna 

anonymitet kan detta ha bidragit till att de ibland svarat det som de trodde vi vill höra, snarare 

än vad de egentligen tycker.  

 
5. Analys och resultat 
 
Nedan kommer studiens resultat och analyser att presenteras. Resultaten kommer att kopplas 

samman med de teorier som presenterades under teoridelen. Vi har delat in resultatet i tre 

olika teman som skall svara mot våra frågeställningar. Det första temat är Facebooks 

betydelse för ungdomarna, det andra är analysering av identitetsutvecklingen och det tredje 

och sista temat presenterar ungdomars placering i den främre respektive bakre regionen. Våra 

informanter är två killar och två tjejer i åldern 16-18 år. För att bevara deras anonymitet har vi 

valt att kalla dom Anna, Nisse, Fatima och Ali. Alla är medlemmar på kommunikationssidan 

sedan minst sex månader tillbaka. 

 

 Samtliga informanter bor hemma hos båda föräldrarna och studerar på gymnasiet i 

Stockholms området. 
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5.1 Facebooks betydelse för ungdomarna  
 
Vi har konstaterat att Facebookfenomenet har idag fått ett extra liv. Genom ett medlemskap 

på Facebook känner våra tillfrågade ungdomar en viss samhörighet med andra medlemmar. 

Alla intervjupersoner svarade att de besökte Facebook dagligen och ibland flera gånger om 

dagen. Facebook är inte bara en Internetsida utan är också en mötesplats. Istället för att träffa 

sina kompisar på fritidsgårdar eller caféer föredrar våra informanter istället att träffas ute i den 

virtuella världen och två av våra fyra intervjupersoner menade att de ibland faktiskt föredrog 

att skriva ett gästboksinlägg på Facebook framför att ringa eller skicka ett sms. Samma 

personer menade att de kunde skicka ett gästboks inlägg vid födelsedagar utan att det skulle 

uppfattas som något konstigt. Den nya virtuella livsstilen har bidragit till en ny praktik då den 

delvis har kommit att konkurrera med brevkommunikationen.  

 

Ett av våra undersyften var att studera varför ungdomarna var medlemmar på Facebook. Att 

hålla kontakten med vänner och bekanta var den största anledningen till att informanterna 

besökte Facebook. Ali kunde med hjälp av Facebook hålla kontakten med släktingar och 

vänner utanför Sverige trots att de aldrig träffats. Cyberspace världen möjliggör det för 

honom att samspela med människor med hjälp av datorer utan att vara begränsade av fysisk 

närvaro eller nationsgränser (Giddens 2003:552). Giddens talar om samspelet mellan tid-rum 

och hur teknologisk utveckling påverkar vårt sociala samspelsmönster. Detta ser vi som viktig 

del av vår studie då vi menar att all kommunikation på nätverkssamhällen existerar i takt med 

tid och rum. Facebook är ett ställe där våra informanter aldrig behöver känna sig ensamma. 

Det finnas alltid någon vän eller bekant uppkopplad där man kan dela bilder eller tankar med. 

Behöver man en plats för att bara koppla av eller fördriva tid är det bara att koppla upp sig på 

Facebook. Avlägsna vänner och bekanta känns plötsligt närmare och detta tack vare 

kommunikationsmöjligheterna som finns tillgängliga via Internet. Facebook är den typen av 

elektroniskt torg för umgänge där man varken behöver röra sig i tid eller förflytta sig rumsligt 

för att kunna kommunicera med andra, som sagt oberoende av var den andre man 

kommunicerar med befinner sig geografiskt. 

 

Ali- ”Hade det inte varit för Facebook tror jag inte vi hade haft samma kontakt som vi har nu, det är 

så dyrt att ringa”   
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Under våra intervjuer framkom det att våra informanter såg Facebook som ett fritidsintresse 

där man kan träffa vänner och bekanta. När ungdomarna ombads svara på varför de var 

medlemmar på Facebook valde de att svara att de var för att hålla kontakten med vänner, ha 

roligt eller för att känna samhörighet med sina vänner. Anledningen till att ungdomarna är 

aktiva medlemmar är framförallt på grund av att deras vänner vännerna prioriteras i högre 

grad än att lära känna nya människor. När informanterna tillfrågades varför de blev 

medlemmar i Facebook svarade samtliga att det var vännernas förtjänst. Informanternas citat 

nedan visar att även kontakt via den virtuella världen är viktigt då dem. Dock är det oklart om 

vännerna föredrar fysisk kontakt framför virtuell med de vänner man redan har.   

 

Nisse- ”Hade det inte varit för mina vänner hade jag nog inte blivit medlem”.  

Anna- ”Jag blev mest medlem för mina vänners skull, de tjatade om att jag skulle bli medlem” 

 
5.2 Analys av identitetsutvecklingen  
 
 Identitetsutvecklingen är en ständigt pågående process tills det att individens unika ”jag” 

formats. Fritidsintressen, individens omgivning och individuella val är bara tre av flera 

faktorer kan som påverka individens unika identitetsutveckling. Utifrån vad våra informanter 

har sagt har det konstaterats att omgivningen så som föräldrar och vänner har en central del 

för deras unika identitetsskapande. Ingen individ föds med en bestämd identitet eller 

personlighet utan den konstrueras och utvecklas framför allt under barn och tonårstiden. 

Under barndomstiden är föräldrarna den viktigaste socialisationsagenten men framöver 

minskar föräldrarnas del och andra socialisationsagenter som vänner upptar en större 

betydelse i individens liv. Den primära socialisationen är således basen för individens unika 

identitet och personlighetsutveckling men skjuts undan och minskar i betydelse då den 

sekundära socialisationen träder fram. Kombinationen av de båda socialisationsprocesserna 

bidrar till att individens unika identitet skapas. Som ung kan det även vara skönt att vara på ett 

ställe utan någon vuxens eller föräldrarnas städiga kontrollerande. Ingen av våra respondenter 

skulle vilja att någon förälder satt bredvid när man var uppkopplad på Facebook men skulle 

inte ha något emot att sitta uppkopplade på sidan tillsammans med en vän. Detta bekräftar det 

Stier säger då han menar att föräldrar kan komma att fungera som ”negativa” 

identifikationsobjekt.  
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Anna- Jag skulle inte vilja att min mamma läste det jag skrev 

Fatima- Nej, det skulle kännas  konstigt   

Ali- Nej fan, men polarna är inga problem då kan man kolla på bilder och sånt tillsammans, blir till 

och med roligare då.  

 

Som det nämndes tidigare separerar Giddens på den sociala och den personliga identiteten. 

Trots att denna studie handlar om skapandet kring ungdomars personliga identitet kan den 

sociala identiteten inte ignoreras. Våra intervjuer visade att ungdomarna tyckte att de var 

viktigt att de blev tillskrivna positiva kännetecken eller egenskaper kring dem själva. Detta 

bidrar till att övriga medlemmar på Facebook får betydelse för den personliga 

identitetsutvecklingen.  

 

Anna- Jag läste min kompis (presentation) och gjorde sedan om den till min egen.  

 

Innan konstruerandet av egen presentation på Facebook valde ett några av våra informanter att 

läsa eller inspireras av andras självpresentationer. Mead menar att imitation är en del av 

socialisationsprocessen. Genom att imitera eller inspireras av andras presentationer innan man 

själv utformar sin egen kan tolkas som en viss osäkerhet att inte passa in. Vidare menar Mead 

om ”de generaliserade andra” där individen agerar utifrån hur omgivningen vill att man 

agerar. På frågan om man skulle kunna ”hitta på” för att passa in på Facebook svarade 

samtliga att det var angeläget att inte sticka ut för mycket.    

 

Fatima- - Ja det är klart, jag vill inte sticka ut för mycket, vem orkar med kommentarer? Man kan 

ibland få jobbiga kommentarer om man typ har konstiga presentationer eller så.  

Ali- Fett mycket, varför inte, alla ljuger ju på Facebook.  Tror du alla är helt ärliga eller?  

Nisse- Man kanske inte ska hitta på för mycket men om man gör det är det ju fan inte hela världen  

Anna- Kanske, man vill typ inte att folk ska tro att man är knäpp, då kan man säga saker som låter 

bra. Men ens kompisar vet ju vem man är typ så man kan ju inte hitta på allt.  

 

Att passa in bland övriga Facebookmedlemmar är ytterst intressant då ungdomarna kan välja 

hur mycket av sin personlighet de vill avslöja. De kan välja att förvränga, ändra eller lägga till 

det sidor som de vill visa upp. Medlemskapet på kommunikationssidor såsom Facebook 

bidrar det till att man själv kan mixa och matcha med sin presentation och kan till och med 

välja hur man vill bli uppfattad. 
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Dock utformar och skapar intervjupersonerna sin presentation kring den allmänna 

uppfattningen kring presentationer ser ut. Rädslan för att uppfattas som ”knäpp” eller 

”annorlunda” av andra medlemmar är starkare än behovet av att vara helt ärlig. Att bli 

uppfattade som alla andra och inte alltför ”annorlunda” är lika viktigt på Facebook som 

utanför den virtuella världen.  ”De generaliserade andre” blir i denna virtuella värld den 

allmänna uppfattningen kring hur en presentation ska se ut. För att få en bredare bild över den 

gemensamma attityden på Facebook frågade vi ungdomarna om det fanns ett uppträdande 

som inte var accepterat på Facebook. Samtliga svar innefattade trakasseri av andra, mobbning 

och spridandet av sexuella bilder. Det finns en allmän uppfattning om vad som får och inte får 

göras och intervjupersonerna ser inga problem med att hålla sig inom dessa gränser. Anna 

menar att det måste finnas gränser om vad man får och inte får göra annars skulle det utbryta 

kaos på sidan.  

 

Behovet av att det finns en fungerande kommunikationssida där ens vänner är samlade är 

stort. Anna och Ali uttrycker sig likt om vad de skulle göra om Facebook lades ner.  

 

Anna “Om Facebook lades ner skulle jag skapa ett nytt och finare konto på en annan sida” 

Ali- ”Jag skulle bara fixa ett annat konto någon annanstans” 

 

Skulle exempelvis en annan kommunikationssida dyka upp som var mer populär än Facebook 

skulle våra intervjupersoner överföra eller skapa ett nytt konto där.  Som tidigare definierat är 

”jag” eller ”Me” enligt Mead kärnan i självet som anpassar sig efter omständigheterna. Denna 

teori bekräftas genom att medlemmarna är anpassningsbara efter omständigheterna. “De 

vänder kappan efter vinden” enligt klassiskt ordspråk. Att inte längre vara medlem i Facebook 

eller någon annan kommunikationssida är inte än så länge aktuellt för någon av våra 

medlemmar. Skulle Facebook läggas ner skulle de helt enkelt leta upp en annan liknande  

kommunikationssida.  

 

Enligt Turkle är Internet ett annat inslag i datorkulturen som har bidragit till att man betraktar 

identiteten som en mångfald. Där kan människor forma ett jag genom att växla många ”jag” 

(Turkle, 1995:219). Turkle menar att i postmodern tid är multipla identiteter inte längre någon 

marginell företeelse. Vidare menar hon att många människor upplever identiteten som en 

uppsättning av roller som kan blandas och passas ihop (Turkle1995: 220).  
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” Där vi kliver in igenom skärmen in i virtuella gemenskaper omformar vi våra identiteter på 

andra sidan spegelglaset” (Turkle 1997:217) 

  

Det är dock svårt att förklara ungdomars identitet då den ständigt förändras. Vid nya intressen 

eller i olika åldrar och situationer identifierar sig inte bara ungdomar även vuxna som någon 

annan än de kanske har angett tidigare. Genom Facebook kan ungdomarna välja hur de vill bli 

uppfattade, de behöver inte nödvändigtvis förvränga hela sin självpresentation för att bli 

uppfattade annorlunda. De räcker med att de väljer att visa upp vissa delar eller olika mycket 

av sin personlighet. Detta bidrar till att de kan testa sig fram och vara till stor hjälp för 

identitetsutvecklingen. Stier menar ett identitetssökande kan medföra olika känslor av 

identitetsförvirring. Våra intervjupersoner visade sig vara väldigt anpassningsbara efter 

situationen och följde den allmänna uppfattningen som fanns på Facebook.  

 

En viktig del av vårt övergripande syfte var att ta reda på hur ungdomarna beskrev sig själva 

på den virtuella arenan jämfört med deras beskrivning i en intervjusituation. Genom 

intervjuerna har vi fastställt att trots att Facebook existerar bortom tid och rum och det inte 

finns någon identitetspolis som kontrollerar vem man påstår sig vara, väljer våra 

intervjupersoner att inte ”spela någon annan”. Dock kan de förfina och presentera skönmålade 

egenskaper av sig själva. På frågan om hur de vill bli uppfattade svarar samtliga informanter 

att de inte vill bli uppfattade som någon helt annan utan ”som de är”.  Dock skulle det inte 

skada om man uppfattades och framstod som ”bättre” än vad man var.   

 

Anna- Jag vill bli uppfattad som Anna, och ingen annan 

Fatima- Som jag själv är, snäll, social, omtänksam och glad 

Nisse- En coolare version av mig själv, rätt trevlig och rolig att umgås med.  

 

När de tillfrågade sedan ombads beskriva sig själva för oss som inte kände dom, var det 

egenskaper som snäll, trevlig och social som dominerade. Genom intervjuerna konstaterades 

det att ingen ville bli uppfattad som en helt annan person utan menade att det var angeläget att 

fortfarande vara sig själv. Överdrift och försköning var accepterat men inga överdrivna 

lögner.  

 

Ali- Vill inte att vänner ska tro att man är schizofren.  
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Utifrån Giddens teori om självidentitet kan det konstateras att ungdomarnas val att försköna 

och förbättra bilden av sig själva påverkar deras identitetsutveckling. Trots att de konkret inte 

väljer att skapa en ny identitet kan den ”förskönade” sidan av de själva tolkas som ett sätt att 

testa olika identiteter och vara till hjälp i identitetsskapandet.  

 

5.3 Ungdomarnas placering i den främre respektive bakre regionen 
  
Goffmans studier kring det dramaturgiska perspektivet är ytterst intressant då vi utifrån denna 

vy även ville studera var ungdomarna befinner sig när de är uppkopplade. Med detta avsågs 

att studera närmare på ungdomarnas interagerar med olika användare beroende på relationen 

mellan alltså om ungdomarna endast har kontakt via nätet eller även fysisk kontakt. Goffman 

menar att interaktioner människor emellan kan definieras vid en teater, man åtar sig olika 

roller och praktiserar de bäst i olika situationer för att bli betrodd. Detta kan bekräftas med två 

av informanternas svar i fråga om ”skulle du vilja träffa alla du har på din vänner lista?”.  

 

Fatima- ”Nej faktiskt inte, tror inte man har mycket gemensamt” 

Nisse- ”Nej vill inte träffa alla mina kontakter men skulle det är kul att hålla kvar kontakten” 

 
I och med att medlemmarna avstår att faktiskt träffa alla vänner de har på sin lista kan det 

liknas vid en teaterspelning. Det finns en typ av dubbelmoral där man mer än gärna delar med 

sig av sin presentation och sina bilder för alla ens vänner bilder, men gränsen går där. Att 

träffa alla vänner på sin lista är inte av ett intresse. Medans den ena personen på ens ”vänner 

lista” kanske hemskt gärna skulle vilja träffa en själv, kanske, man själv inte alls har det 

intresset. Gränsen vid den virtuella mötesplatsen är för våra informanter tydlig. Här skulle 

Goffman konstatera att det framstår en typ av dubbelmoral där individerna spelar roller. 

Individen tar i samband med rollspelandet på sig en mask där man uppträder som en ”gammal 

vän” men i själva verket inte vill vara mer än en bekant.  Man accepterar varandra på 

”vännerlistan” men har inget intresse av att träffas. För att bekräfta vårt påstående var vi helt 

enkelt tvungna att ställa en följdfråga där informanterna ombads besvara om de trodde alla på 

ens vänner lista skulle vilja träffa dom.  

 

Ali- A, annars hade de ju inte frågat om jag vill bli deras vän  

Anna- jag vet inte, tror inte man har så mycket gemensamt  
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Användarna på Facebook är antingen aktörer eller åskådare trots att det inte sker någon verbal 

kommunikation. Efter en lång analys har vi konstaterat att det ständigt sker ett växelspel där 

individen befinner sig mellan den främre och den bakre regionen. Som användare full 

anonymitet utan namn befinner han/hon sig i den bakre regionen men så fort bilder och 

videoklipp läggs upp på en själv förvandlas den bakre regionen till en främre. Aktören kan 

inte kontrollerna vem som tittar på hans eller hennes bilder om det inte är låst och alla som 

besöker dennes personliga sida blir publik.  

 

Som vi nämnde i metoddiskussionen förklarade vi för intervjupersonerna om teorin kring 

scenen samt den främre och bakre regionen. Därefter blev de tillfrågade om vart de trodde sig 

uppträda. Här var informanterna oense om vilken region de befann sig i.  

 

Anna- ”Då är väl hela Internet bakre region, för ingen ser vad man gör” 

Fatima- ”Jag vet inte, främre kanske eftersom alla ser vad jag gör, för att jag lägger upp fina bilder 

på mig själv, Jag skulle bli galen om någon la upp en bild på mig som inte var bra” 

 

 Det blir svårt att fånga ungdomarnas känslor just när de är uppkopplade och i vilken region 

de är. Men ungdomarna vill definitivt göra intryck på publiken, och detta genom att lägga upp 

bilder på sig själva och skriva vad de senaste fritidsaktiviteterna varit. Teammaskopi är 

benämning på varje form av hemlig kommunikation som överförs med försiktighet så att den 

inte utgör något hot mot den illusion som har skapats. (Goffman 1998: 157) 

 

Ali- ” Med mina vänner brukar jag oftast prata om tjejer. Vi brukar  imponera på brudar via 

Facebook, om tjejen är fin och inte visar intresse tillbaka till mig brukar jag skicka inlägg till mina 

kompisar om henne”  

 

Och spelet fortsätter, vännerna hjälper varandra i hemlighet om att någon av de ska få kontakt 

med en tjej. Cirkeln går runt och temmaskopin ”fullbordas”.  Facebook är en sådan illusions 

plats eller scen där ungdomar i scensätter sig själva. De agerar på en stor scen, men ej är 

närvarande kroppsligt. De åtar sig olika roller och identifierar sig själva som de önskar. Om 

självbeskrivningen är riktig eller icke riktig kan endast ungdomarna själva bestämma och 

avgöra. Konsekvenserna med agerandet på Facebook är att ungdomarna är oroliga av att 

framträdandet blir alltför offentligt.    
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6. Sammanfattning  
 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats var att studera ungdomarnas identitetsskapande i 

nätverkssamhällen med fokus på Facebook. En genomgång av liknande studier har varit till 

stor hjälp. För att stärka syftat och problemformuleringen har vi använt olika sociologiska 

begrepp som kan kopplas till detta område. Internet är stort och omfattas av många funktioner 

och sådant är även ett nätverkssamhälle som Facebook. Därför har vi framför allt lagt fokus 

på självpresentationen. Många ungdomar på Facebook har möjlighet att inta olika roller och 

ändra självpresentationen som de önskar. Att inte sticka ut från mängden på ett negativt sätt 

eller inte få ”dåliga” kommentarer är målet för de flesta ungdomarna. Att ändra och 

experimentera med självpresentationen påverkar identitetsutvecklingen då ungdomarna blir 

”tvungna” för tillfället att inta den rollen som publiken dvs. tittarna förväntar sig av 

henne/honom. En viktig del i syftet var att ta reda på om hur ungdomarna beskriver sig själva 

på den virtuella arenan jämfört med deras beskrivning i en intervju situation. Vi har fastställt 

att det är mer angeläget att försköna bilden av sig själv än att ljuga och konstruera en helt ny 

identitet. Anledningen till att många ungdomar är medlemmar på Facebook är på grund av att 

man vill bibehålla och finna gamla och nya kontakter. Facebook är en mötesplats utan gränser 

för alla åldrar. Utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv kan vi konstatera att det sker en 

växelverkan mellan ungdomarnas befinnande av främre respektive den bakre regionen. Så fort 

användaren väljer att dela med sig av personliga bilder och texter för allmänheten förflyttar 

han/hon sig till den främre regionen. Reliabiliteten i denna uppsats är svår att uppnå likt 

många andra kvalitativa studier då vi har använt oss av att intervjua fyra specifika ungdomar. 

Med begränsning till endast fyra ungdomar blir även validiteten i denna studie minimal, det 

finns hundra miljoner medlemmar på Facebook därför blir generaliseringar som har gjorts i 

denna studie intressant för fortsatt forskning eller uppsats. 
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7. Avslutande diskussion och förslag på vidare forskning  
 
Ungdomar tillbringar alltmer tid framför datorn medlemskapet på Facebook är mer än ett 

fritidsintresse och har blivit en del av deras vardag. Att studera ungdomar och deras 

identitetsskapande i den virtuella världen har varit väldigt givande då vi lärt oss applicera 

sociologiska teorier i praktiken samt ungdomars Internet vanor. Det har varit väldigt intressant 

att intervjua ungdomarna då vi fått ta del av deras åsikter och påverkan gällande identitet och 

Facebook. Vi tror att detta bara är början på nätverksamhällenas utveckling och att dem 

kommer att växa i en rasande takt framförallt med ungdomar som användare. Anledningen till 

detta är för att ungdomar befinner sig i en känslig period där de försöker identifiera sig med 

en viss livsstil. Vi alla är eller har varit ungdomar och därmed extra mottagliga för 

experimenteringar i fråga om skapandet av identitet.  

 

Det vore ytterst intressant att i framtiden kombinera kvalitativa och kvantitativa angreppssätt 

för att studera ungdomars identitetsskapande i nätverksamhällen. Detta skulle underlätta 

generaliseringen eftersom den skulle innefatta en större grupp respondenter. Vidare skulle det 

vara intressant att inkludera hälsans påverkan av ungdomars sittande framför datorn.  
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Bilaga 1  
Intervjuguide  
 

Allmän information (ingång) 

 

1. Kön 

2. Ålder 

3. 3)Vad läser du på gymnasiet?  

4. När brukar du koppla upp dig på nätet?  

 

Identitet  

 

5. Hur skulle du beskriva dig själv som person?  

 

6. Hur vill du bli uppfattad på Facebook?  

 

7. Vilken del av Facebook använder du mest? 

 

8. Hur viktig tycker du att självpresentationen är på Facebook?   

 

9)Spelar det någon roll om självpresentationen stämmer med vem du verkligen är?  

 

10) Använder du ditt riktiga namn på Facebook?  

 

11) Hur verkliga tror du andras självpresentationer är?  

 

12) För vem gör du presentationen?  

 

13) Är du medlem i andra virtuella sidor förutom Facebook- om ja vilka? 

 

14) Finns det saker man inte borde göra på Facebook, om ja vilka?  

 

15) Vad brukar du göra när du ser att en kompis är online?  
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16) Har du varit med om något otrevligt på Facebook?  

 

17) Skulle du tycka att det var ok att skriva i någon annans närvaro?  

 

Om Facebook 

 

18) När och varför blev du medlem? 

 

19) Vad är Facebook för dig?  

 

20) Hur ofta är du inne på Facebook?  

 

20) Läste du andras självpresentationer innan du gjorde din egen?  

 

21) Varför är du medlem på Facebook?  

 

22) Är du med i någon grupp på Facebook?  

 

23) Om du inte var medlem hur skulle dina vänner reagera på det?  

 

24) Pratar du och dina vänner ofta om Facebook?  

 

25) Vad skulle du göra om Facebook lades ner?  

 

26) Vad är det bästa med Facebook? 

 

27) Finns det några fördelar med att kommunicera med människor genom Facebook 

istället för ”i det verkliga livet”?  

 

28) Har du någon gång skrivit till dina vänner i deras gästboksinlägg istället för att ringa 

eller smsa dem?  

 



 

 
 
 

33

29) Vilka lärdomar kan du dra utav Facebook?  

 

30) Är det att din presentation passar in bland andras?  

 

31) Skulle du kunna ”hitta på” saker på din presentation för att framstå som alla andra? 

 

32) ( Förklaring av främre respektive bakre regionen). Vart befinner du dig som 

uppkopplad? I den främre eller den bakre regionen?  

 

 

Relationer 

 

33. Hur många av dina vänner är medlemmar på Facebook? 

 

34. Umgås du privat med några ”på dina vänner lista”, hur ofta?  

 

 35. Har du många vänner utanför Facebook?  

 

36) Finns det någon som du har en bra relation med som du aldrig har träffat? 

 

37. Skulle du vilja träffa alla som du har på din lista? 

 

38. Tror du alla på din vänner lista skulle vilja träffa dig  

 

39) Vad vet du om människorna du pratar med ?  

 

Avslutning  

 

40) Finns det något viktigt som gäller Facebook som vi har glömt att ta upp?  

 

41) Får jag använda din presentation, med omformulering, anonymt?  

 

42) Vill du se intervju svaren? 




