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Abstract 

Målet med vår uppsats är att undersöka och analysera hur en individ presenterar sig på den 

virtuella arenan Facebook. Utifrån intervjuer och deltagande observation ska vi beskriva hur 

identitetsskapande uttrycks i förhållande till en social omgivning. Vidare ska vi visa hur 

värderingar och normer i samhället påverkar aktiviteter på Facebook. För att förklara detta 

utgår vi från valda delar av interaktionismen samt teorier om det postmoderna samhället. De 

begrepp vi använder oss av för att uppnå vårt syfte är roller och identiteter i anknytning till 

den virtuella världen samt att dessa formas och omformas i relation till ett socialt 

sammanhang. Vi har kommit fram till att Facebook är ett uttryck för det postmoderna 

samhället där identitetsskapandet är en process som sker beroende av omgivningen. 

Nyckelord: Facebook, interaktionism, postmodernitet, identitet, gemenskap, internet 
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1 Inledning och bakgrund 

1.1 Bakgrund 

Loggar in på Facebook. I högra hörnet står det ”4 new notifications”: 

 

> You have a new friend request 

 

> Ana has thrown a sheep at you 

 

> Anders has invited you to take the  

Misadventures in Sex-Quiz 

 

> Sofia has wrote a message on your wall 

(Exempel på hur det kan se ut vid inloggning på Facebook) 

 

Facebook är en virtuell community där syftet är att medlemmarna ska kunna finna vänner, 

arbetskamrater samt personer ur sitt förflutna. Det var en Harvard-student som startade 

communityn år 2004. Från början var Facebook bara öppet för studenter på universitetet men 

senare blev den tillgänglig för alla som har en e-postadress. Idag har communityn över femtio 

miljoner medlemmar varav hälften loggar in dagligen. Sidan är den tredje största i Sverige, 

endast Google och YouTube är större (www.e24.se 2007-10-22, www.facebook.com 2007-

10-22). Det senaste halvåret har Facebook ofta omnämnts i svensk media, där talar man om 

det nya fenomenet som något alla bör känna till. Communityn beskrivs som ett 

samhällsproblem, en lekplats och som en plattform där man kan väcka en opinion. Facebook 

är uppbyggt så att man som medlem får en egen sida vilken man kan fylla med olika 

applikationer. Dessa främjar en kommunikation medlemmar emellan både av lekfull och av 

allvarlig karaktär. Vissa av applikationerna används som mallar för att berätta något på den 

egna sidan, till exempel ”What’s Your Stripper Name?”. Andra applikationer bygger på 

avsikten att skicka en hälsning till en annan medlem, till exempel genom att sända virtuella 

gåvor. Vidare kan man gå med i olika grupper och nätverk, lägga till foton på den egna sidan 
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samt skicka en vännerförfrågan till andra medlemmar. Personen man vill lägga till måste dock 

först godkänna denna förfrågan. 

Internet och framväxten av virtuella communitys har vidgat möjligheten för 

identitetsbygge och skapat nya platser för att ta del av en bredare social gemenskap på en 

global nivå. Informationsflödet sker mycket snabbare och påverkar en större grupp 

människor. Det är upp till individen att engagera sig i den omfattningen han/hon själv väljer. 

Eftersom Facebook är ett aktuellt och omtalat ämne tycker vi det är intressant att analysera 

fenomenet på en djupare nivå.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Vårt syfte är att undersöka hur en medlem på Facebook presenterar sig i förhållande till de 

andra medlemmarna. I relation till detta ska vi både se på hur identitetsskapandet yttrar sig 

samt på vilket sätt det är en process som, medvetet eller omedvetet, sker utifrån behovet att 

vara en del av en social gemenskap. 

 

Vi tycker att det är spännande att ställa frågan varför en virtuell mötesplats som Facebook 

har blivit så aktuell och populär i dagens samhälle. Vi ska undersöka Facebook som ett 

fenomen och därmed också som en spegelbild av det postmoderna samhället. I vår analys ska 

vi se på en medlems individuella agerande på Facebook samt hur detta sker utifrån att relatera 

till en social gemenskap. Eftersom datorns existens och internets framväxt har framkallat nya 

tillvägagångssätt för kommunikation och umgänge har också möjligheten för en lek med 

identiteter nått nya nivåer. Det vi är intresserade av är att analysera hur detta går till på 

Facebook, en plats där människor interagerar bortom tid och rum. Med andra ord menar vi att 

människan inte längre är beroende av tiden för att resa i rummet. Utöver detta ser vi på 

Facebook som en arena där individen är produktiv och skapar en bild av sig själv i mötet med 

andra medlemmar. Vi vill ta reda på hur en medlem uttrycker sin identitet på Facebook 

genom sättet att exponera sig. Med denna uppsats vill vi belysa Facebook som en aktivitet, en 

gemenskap och som ett samhällsfenomen där normer och värderingar uttrycks.  
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1.3 Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

1.3.1 Teori 

Vi utgår från en teori som grundas på att samhället befinner sig i ett postmodernt tillstånd där 

faktorer som identitet, personlighet och handling påverkar individers tänkande och 

uppfattning om dem själva i deras vardag. Vi kommer att använda oss av sociologen Mike 

Featherstones syn på det postmoderna samhället som ett konsumtionssamhälle. Han refererar 

till litteraturteoretikern Fredric Jameson som påstår att det postmoderna samhället präglas av 

bilder och symboler som uppgår till helt nya dimensioner. Det är ett konsumtionssamhälle 

som kännetecknas av tecken och bilder framför mer påtagliga händelser. Människan är i 

konstant kontakt med andrahandsupplevelser till exempel då hon sitter framför datorn eller ser 

på tv. Dessa upplevelser har suddat ut distinktionen mellan det verkliga och det imaginära. 

Denna konsumtionskultur ser Featherstone som en ytlig kultur då han påpekar att konsten har 

segrat över verkligheten (Featherstone 1994:70). Detta blir användbart i det avsnitt där vi ska 

analysera bilder på Facebook. Vi ser på det postmoderna fenomenet Facebook som en 

mötesplats för konstruktion och upprätthållande av identiteter. Denna arena är också en 

spegelbild av det postmoderna samhället med de tillhörande kulturella normer och värderingar 

som vi oreflekterat praktiserar i våra vardagliga aktiviteter. Dessa aktualiseras i mötet med 

andra. Den postmoderna interaktionen sker på en mer ytlig nivå då det vuxit fram 

kommunikationsmedel som möjliggör nya sätt att uttrycka identiteter.  

Vi har valt att använda oss av teser inom interaktionismen. Socialpsykologen och 

socialfilosofen George H. Mead beskriver och förklarar hur det medvetna jaget växer fram i 

en social process. Interaktionismen som teori utgår från idén om att människan är en 

handlande individ där den sociala verkligheten skapas i mötet med andra. Fokus ligger på 

människans medvetande där hon som ett aktivt och socialt subjekt skapar sin verklighet 

genom språk och handlingar. Här blir samhället och människan en process där människan 

både formar samhället och formas inom detsamma. Människans beteende och handlingar 

konstrueras i samspelet med andra aktörer i egenskap av de materiella förhållanden som hon 

lever inom. Det väsentligaste inom interaktionismen är människans språklighet som gör henne 

till en social varelse (Mead 1995). Professorn i antropologi och sociologi Erving Goffman har 

utvecklat Meads teorier med sitt dramaturgiska perspektiv. Goffman talar om det sociala jaget 

i termen av aktör som gör ett rollframträdande framför en publik. Rollen som agerande 

 3



subjekt eller publik är inte på något sätt statisk utan pendlar hela tiden mellan olika aktörer. 

Det agerande subjektet är ingen färdig och given gestalt. Utifrån hur aktören presenterar sig 

själv kontrollerar och påverkar han/hon situationen och de uppfattningar som bildas om 

personen i fråga. En aktör befinner sig på en scen eller arena som innehåller rekvisita, vilket 

är de redskap som finns tillgängliga runtom aktören. Scenen och rekvisitan blir en slags 

inramning, vilket Goffman kallar för setting (Goffman 2004). 

Utifrån ovanstående definition ser vi på fenomenet Facebook som en arena där det 

konstant sker en interaktion mellan olika aktörer. I anknytning till detta menar vi att 

Facebook, i egenskap av att vara en scen med dess rekvisita, begränsar aktörens handlande 

både fysiskt och psykiskt. Publiken utgör en väldigt viktig roll då aktören antingen får 

publikens godkännande eller underkännande utifrån den roll han/hon spelar. Här träder också 

den psykiska begränsningen in. Aktören skulle i teorin kunna agera på ett opassande sätt 

utifrån gällande samhällsnormer och underförstådda regler. Detta sker dock inte generellt sätt 

eftersom publiken skulle underkänna aktörens framträdande. Samspelet mellan aktör och 

publik är väldigt viktigt eftersom de båda är beroende av varandra. Goffman ser på människan 

som en produkt av en given situation och det sociala samspelet som hon är en del av. Han 

menar att det är individens handlingar samt hur de andra upplever och reagerar på dessa som 

bestämmer hur personen kommer att uppleva sig själv (Goffman 2004). 

Vi kommer att utgå från ovannämnda interaktionistiska teser eftersom vi anser att de är 

tillämpningsbara på Facebook då denna virtuella arena bygger på ett upprätthållande av 

bekantskaper och vänskapsband. Den grundläggande aktiviteten på Facebook innebär 

kommunikation riktad till andra personer antingen genom skrift eller genom bilder. Teserna 

inom interaktionismen är vidare relevanta då vi ska analysera ett antal individers 

självpresentationer. Vi ska tillämpa Goffmans teori på en virtuell arena eftersom vi anser att 

hans dramaturgiska perspektiv inte nödvändigtvis behöver grundas på ett möte ansikte mot 

ansikte. Vidare har vi valt att se på Facebook som ett fenomen kring vilket människor samlas. 

I och med att vi delar en medvetenhet om fenomenet leder detta till en grund för 

kommunikation (jfr Schütz 2002:77). Denna kommunikation menar vi sker både innanför och 

utanför Facebooks ramar. Det fenomenologiska begreppet livsvärld blir här aktuellt eftersom 

vi kommer att förklara distinktionen mellan verklighet och cyberspace. I detta sammanhang 

kommer vi att använda oss av sociologerna Peter L. Berger och Thomas Luckmann samt 

etnologen Jonas Frykman och professorn i kulturvetenskap Nils Giljes definitioner av 

livsvärlden (Berger & Luckmann 1991, Frykman & Giljes 2003). Livsvärlden förknippas ofta 
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med det konkreta påtagliga i vår vardag medan vi menar att den numera sträcker sig in i 

cybervärlden. Interaktionismen och fenomenologin ser på människan som ett tänkande och 

handlande subjekt.  

1.3.2 Identitet och postmodernitet 

Sociologen Anthony Giddens beskriver hur det i ett postmodernt samhälle växer fram nya 

processer för skapandet av identiteter. Dessa formar och formas av de normer och värderingar 

som präglar detta samhälle. Han menar att man inte kan se på jaget som passivt eftersom 

individen skapar en självidentitet som färgas av och samtidigt färgar världen på en global 

nivå. Självidentiteten bygger på att individen berättar för sig själv och andra genom bild, 

skrift och tal vem hon är. Det existerar också en reflexivitet där individen ifrågasätter vem 

hon är, var hon är på väg samt hur hon vill bli uppfattad av andra. Dessa frågeställningar 

besvaras på olika sätt, antingen via dagliga sociala handlingar eller genom diskurser. Vidare 

använder Giddens sig av begreppet livsstil där han menar att det har blivit viktigt för 

individen att visa vem hon är genom just valet av livsstil. I sin analys av 

individualiseringsprocesser fokuserar Giddens på reflexivitet och självständighet som uttrycks 

genom formandet av livsstil, handling samt upprätthållandet av jaget. Självidentiteten är 

därmed något som hela tiden skapas och upprätthålls rutinmässigt genom de reflexiva 

handlingar individen utför (Giddens 1999). När Giddens vidare talar om identitet så skiljer 

han på social och personlig identitet. Den sociala identiteten menar han är den identitet som 

omgivningen tillskriver individen och som innebär att individen innehar flera roller samtidigt. 

En person kan med andra ord vara mor, muslim och lärarinna. Den sociala identiteten är ett 

uttryck för en större gemenskap som markerar en global tillhörighet. Den personliga 

identiteten är istället det som skiljer oss åt. Individens personliga identitet formas i den 

kulturella och sociala omgivningen men det är individens sätt att uttrycka sig genom eget 

agerande som är det väsentliga. Giddens hävdar att de val människan gör i sin vardag formar 

och gör henne till det hon är eller blir. Det sker ett kontinuerligt skapande samt omskapande 

av den egna identiteten (Giddens 2007). 

I det postmoderna samhället, som kännetecknas av globaliseringen, har förhållandet 

mellan tid och rum upplöst. Sociala relationer behöver inte längre en lokal förankring utan 

kan istället ske oberoende av det fysiska mötet. Dock är interaktionen nödvändig för att 

upprätthålla världen som förklarlig (Giddens 1999). Facebook är en del av det globala rummet 

som existerar inom en virtuell sfär i vilken det ej går att kliva in fysiskt. Eftersom människor 
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möts och kommunicerar genom sitt Facebook-användande innebär det endast att interaktionen 

har förflyttats inte att den är mindre verklig. 

1.3.3 Virtuell identitet 

Psykoanalytikern Sherry Turkle skriver om den virtuella världen och de möjligheter som 

denna innebär för formandet av identiteter. Internet har bidragit till att skapa en arena där man 

kan forma ett flertal identiteter friare än i vardagslivet. Eftersom individen sitter bakom en 

datorskärm och kommunicerar främst genom bild och skrift finns det ett stort utrymme att 

välja vad man vill avslöja om sig själv. Då det fysiska är dolt innebär det en frihet för 

skapandet av en eller ett flertal bilder som ska föreställa jaget. En man kan till exempel välja 

att presentera sig som kvinna och få en annan persons godkännande vilket han inte skull få i 

mötet ansikte mot ansikte. Beroende på var en person befinner sig på internet, det vill säga 

vilken community eller sida han/hon är på, kan personen också välja en roll att kliva in i 

(Turkle 1997). Den roll man går in i baseras på de olika intentionerna för framträdandet, en 

dejtingprofil skiljer sig till exempel från en presentation som skapats i jobbrelaterade 

sammanhang. Goffman beskriver att en aktörs roll utsätts för en kritisk granskning av 

publiken. Då framträdandet i vårt fall utspelas i cyberspace där individens rollutövande 

baseras på det skriftliga samt de stillastående bilderna personen väljer att visa, så 

kategoriseras också individen därefter. Publiken godkänner eller förkastar aktörens mask om 

den inte överensstämmer med de kulturella föreställningarna relaterade till framträdandet och 

scenen (jfr Goffman 2004). 

Turkle skriver att internet har öppnat möjligheten att i större utsträckning laborera med det 

egna jaget. Allt fler människor ser identiteten som ett flertal olika roller vilka skiftar beroende 

av tid och rum. Dessa roller flyter in i varandra samt så förändras de utifrån förhandlingsbara 

krav. I interaktionen människor emellan formas och upprätthålls dessa krav (Turkle 1997). Ett 

exempel på detta är att en person under en och samma dag samtidigt kan vara inloggad på en 

sexcommunity som fotfetischisten Långben, på skolans hemsida som studenten Niklas samt i 

onlinespelet som krigaren Zeus. Turkle tolkar förhållandet mellan människa och dator och 

undersöker hur vår upplevelse av den digitala världen ser ut, med andra ord vilka egenskaper 

och möjligheter som väcks inom oss när vi sitter bakom skärmen. Hon menar att datorn kan 

ses som en förlängning av jaget där en person kan uttrycka sig själv på samma sätt som hon 

gör i sin vardag när hon startar ett företag, målar en tavla eller leker i sandlådan. Vidare menar 

Turkle att man under 1900-talet såg identiteter och sociala roller som mer oföränderliga och 
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begränsade jämfört med idag då man ser på identitet som en mångfald. Detta innebär att man 

kan skifta mellan flera olika jag. I olika situationer aktualiseras olika roller. I och med denna 

mångfald har man möjlighet att växla mellan rollerna. Genom att befinna sig på internet kan 

man ta del av olika virtuella världar som man är intresserad av. I interaktionen online får 

individen en bild av självidentiteten (Turkle 1997).  

Vidare påpekar Turkle att datorn med internets framväxt är ett konkret uttryck för den 

postmoderna tiden. Hon relaterar till Jameson när hon förklarar hur datorn kännetecknar just 

det postmoderna, yta går framför djup, lek går framför allvar och simulering går framför 

verklighet. Datorns plats i människans liv har fått en sådan framträdande roll att gränsen 

mellan föremål och människa har blivit otydlig. Människan är medveten om att det som finns 

på datorn och internet befinner sig i en annan sfär än det man erfar i den konkreta 

verkligheten. Trots det är denna gräns otydlig idag eftersom datorn har en given roll i de flesta 

människors liv (Turkle 1997). Detta ska vi utveckla när vi analyserar distinktionen mellan 

verklighet och cyberspace. Turkles studier blir även användbara som en länk mellan 

Goffmans modell och den virtuella världen. 

1.4 Vetenskapligt förhållningssätt 

Som forskare är vi alltid delaktiga i situationen där kunskap produceras. Eftersom vår analys 

bygger på kvalitativa metoder betyder detta att vi har använt oss av intervjuer och deltagande 

observation, samtidigt har vi också reflekterat över våra egna roller inom dessa situationer. Vi 

är båda en del av en forskningsprocess samtidigt som vi ska vara betraktare och tolka det vi 

ser och hör. Varje verklighetsbeskrivning är färgad av observatören samt dennes kulturella 

repertoar. Som forskare vars empiri är teoriimpregnerad blir också resultatet en sanning 

bunden till rummet och tiden där den utspelar sig (jfr Öhlander 1999). Det är vidare viktigt att 

poängtera att vi har en gemensam förförståelse kring det fenomen som vi ska analysera. Då vi 

formulerade vårt syfte hade vi redan en tanke om att Facebook är en arena för 

identitetsskapande och att fenomenet i sig är en spegling av det övriga samhället. Faktumet att 

vi är två som analyserar detta anser vi enbart har varit positivt då det kontinuerligt förekommit 

en dialog mellan oss. Vi har formulerat tankar högt inför varandra innan dessa skrivits ned, i 

denna process har vi båda haft möjligheten att påverka samt uppmärksamma andra vinklar. Vi 

tycker att Facebook är ett intressant forskningsobjekt eftersom vi båda är aktiva medlemmar 

på communityn. Därmed har vi en förkunskap knuten till fenomenet vilket innebär att vi vet 
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hur man kan agera och kommunicera inom dess ramar. Denna kunskap är dock bara ett 

fragment då vi omöjligtvis kan ta del av hela Facebook. I denna analys ska vi söka efter 

förklaringar relaterade till vårt syfte och valet av teorier. Det vi vill göra är att utifrån våra 

teoritillämpningar analysera och beskriva hur Facebook fyller en funktion både på en 

individuell och på en kollektiv nivå. Det är en virtuell arena där man kan vara kreativ, leka, 

kommunicera och så vidare. Vi menar att man kan se på Facebook som en scen där det sker 

ett identitetsskapande som är präglat av det övriga samhället. 

Vi utgår i huvudsak från det hermeneutiska vetenskapsidealet som är en tolkningslära 

vilken baseras på förståelse och förförståelse då vi vill tolka ett för oss intressant samhälleligt 

fenomen. Utifrån detta vill vi få fram en tids- och rumsbunden kunskap om vårt studieobjekt, 

eftersom sociala förhållanden ständigt är i rörelse och förändring. Vi vill finna faktorer som 

ska hjälpa oss att förstå, förklara och därmed ge oss en bild av fenomenet. Universitetslektorn 

Jan Hartman menar att den hermeneutiska teorin gör ett försök att skildra en individs eller en 

grupps livsvärld (Hartman 2004). Som forskare och Facebook-användare delar vi våra 

informanters upplevelser av communityn. Vi är medvetna om att vi vid intervjutillfällena har 

haft en påtaglig roll i skapandet av den information som samlats in (jfr Ehn & Klein 1994). 

Bara i egenskap av vårt syfte ställer vi automatiskt ledande frågor men samtidigt har vi 

uppmuntrat informanterna till egna funderingar och infallsvinklar. Vi har i största möjliga 

mån fört en bred och öppen diskussion som bidragit till nya frågeställningar, dock i 

förhållande till det syfte vi har med uppsatsen. Vidare har vi varit medvetna om 

maktrelationen mellan intervjuare och informant och därför försökt skapa en avslappnad 

stämning. 

I egenskap av att vi och våra informanter är medlemmar på Facebook och även delar en 

viss kunskap kring fenomenet i fråga kan detta leda till att vissa saker tas för givet och därmed 

inte behöver sägas högt. Det är här vi måste träda in som forskare och distansera oss från de 

förkunskaper vi besitter. Vi ser samarbetet som en tillgång eftersom vi har uppmärksammat 

varandra på reflexivitetsaspekten. Denna C-uppsats är färgad av att vi ser på Facebook som en 

positiv del av den virtuella världen vilken inbjuder till kreativitet, lek och socialt umgänge på 

en global nivå. 
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1.5 Metod och material 

Den metodologiska utgångspunkten för denna analys är av kvalitativ karaktär. Eftersom vi är 

intresserade av hur Facebook-medlemmar interagerar och presenterar sig själva har det i detta 

sammanhang varit relevant att använda oss av intervjuer och deltagande observation. Vi vill 

nå en förståelse om den livsvärld som människor lever inom, det sätt vi ser på oss själva och 

vår omgivning (jfr Hartman 2004). Vi vill gå på djupet med att se på hur en medlem på 

Facebook tänker och handlar utifrån andra medlemmar i förhållande till fenomenet ifråga. Då 

vi i denna uppsats fokuserar på hur identitetsskapande sker i förhållande till andra på 

Facebook har vi valt att fokusera på de kommunikationsmedel där detta bäst kommer till 

uttryck. Därmed lägger vi störst vikt vid våra informanters val av foton, grupptillhörighet, 

förhållningssätt till vänner samt på likheterna gällande uppbyggnaden av deras Facebook-

sidor i stort. Denna analys kommer inte att beröra genus-, makt- eller beroendeaspekter 

eftersom vi är tvungna att göra en avgränsning i förhållande till vårt syfte. 

1.5.1 Val av informanter 

I vårt urval av informanter vill vi fokusera på individerna som Facebook-användare. Därmed 

har vi valt att bortse från faktorer som informanternas ålder, kön, etniska bakgrund, utbildning 

och så vidare då vi istället ska inrikta oss på andra aspekter. Det vi anser vara primärt är vilka 

intressen och intentioner som ligger bakom användandet av Facebook. Vi har totalt utfört nio 

intervjuer. Informanterna kontaktades via telefon och responsen var positiv från alla. Av de 

intervjuade är fyra tjejer och fem är killar som vi fått kontakt med genom vänner, bekanta och 

deras vänner. Personerna i fråga är mellan femton och trettiotre år gamla. Vid valet av 

informanter ansåg vi att empirin nödvändigtvis inte skulle bli bättre av att intervjua personer 

som ingen av oss kände. Detta eftersom alla våra informanter har olika relationer till oss båda 

i intervjusituationen. Ett exempel på detta är att en informant har varit bekant med Tove 

medan Nathalie aldrig träffat personen tidigare. Därmed ses Nathalie som enbart intervjuare 

medan Tove ses som både vän och intervjuare. Detta innebär att informanten alltid förhåller 

sig annorlunda till en av oss vilket vi ser som positivt. Vidare skulle det ha inneburit mer 

ansträngning i sökandet efter informanter, vilket hade varit tidskrävande. Vi är inte 

intresserade av att producera en övergripande sanning utan istället vill vi med vår empiri ge en 

inblick i identitetsskapandet knutet till Facebook.  
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1.5.2 Intervjusituation 

Vid valet av intervjuplats var tanken att våra informanter skulle känna sig avslappnade och 

trygga i situationen, detta på grund av vårt antagande att en situation av denna karaktär inte är 

något som gemene man upplever varje dag. Alla intervjuer ägde rum i Stockholmsområdet. 

Fyra av intervjuerna utfördes på olika caféer, en av informanterna besökte vi på hans 

arbetsplats, en annan intervjuade vi på Södertörns högskola och resterande intervjuer 

genomfördes hemma hos Nathalie. Platserna valdes med hänsyn till informanternas 

synpunkter. Vi har utgått från en grundfrågelista som vi sammanställt med tanken att utveckla 

frågorna i förhållande till informanternas svar. Frågelistan bygger på de frågor vi anser har 

kunnat ge oss svar på grundläggande information om hur en individ förhåller sig till Facebook 

och dess medlemmar (se bilaga 2). Vidare har vi gett informanterna utrymme att tänka högt 

och reflektera vidare i ämnen där vi har märkt att de velat utveckla sina svar. Detta har 

medfört att intervjuerna har olika karaktär dock utifrån generellt överensstämmande åsikter. 

Vi har båda varit delaktiga i varje intervjusituation där vi också anser att vi kompletterat 

varandra i fråga om förtydligande om detta varit nödvändigt. Intervjuerna har dokumenterats 

på band samt i skrift vid inspelningstillfället. I efterhand har vi lyssnat igenom alla intervjuer 

och gjort ytterligare anteckningar för att reflektera över det material vi samlat in i förhållande 

till uppsatsens syfte. Vid intervjutillfällena presenterade vi uppsatsens tänkta ändamål och gav 

informanterna möjlighet att kontra med frågor under samtalets gång. Vi tog också upp 

konfidentialitetsaspekten där vi frågade om de ville vara anonyma. En av våra informanter har 

valt att vara anonym.  

1.5.3 Deltagande observation 

Den deltagande observation vi har genomfört anser vi har varit det bästa sättet att få en inblick 

i den aktivitet som sker på Facebook. Detta eftersom vi vill komma åt den virtuella 

interaktionen medlemmarna emellan. Vi har då observerat medlemmars handlingar och 

analyserat vad som ligger till grund för detta. Då vi båda är medlemmar på Facebook är det 

svårt för oss att avgränsa vår observation till en bestämd tid. Därför har vi valt att göra 

observationerna löpande under arbetet med uppsatsen. Vi har begränsat den deltagande 

observationen till våra informanters Facebook-sidor eftersom vi bygger vår analys på deras 

aktivitet. Utöver detta har vi heller inte tillgång till allt som sker eller finns på Facebook. 
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För att ge läsaren en inblick i hur en Facebook-sida kan vara uppbyggd har vi lagt till en 

bilaga som ska illustrera detta. Denna bilaga innehåller de applikationer som är bärande i vår 

analys.  
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2 Analys 

2.1 Identitetsprocesser 

2.1.1 Inledande beskrivning 

I detta kapitel ska vi analysera hur ett identitetsskapande sker på den virtuella arenan 

Facebook. Vi utgår från den individuella nivån när vi ser på hur en identitet formas i 

förhållande till en social community på internet, med tillhörande möjligheter och 

begränsningar. Vi kommer främst att fokusera på kommunikation och kategorisering som sker 

utifrån visuella intryck samt betydelsen av en motpart i konstruerandet av det egna jaget. 

2.1.2 Roller och identiteter 

För människan karakteriseras den postmoderna tiden av utrymmet att skapa ett flertal rörliga 

identiteter. Det är med datorns och internets framväxt som en ny arena vuxit fram där vi kan 

omforma våra identiteter. En möjlighet uppstår att växla mellan de olika jagen genom att träda 

in i olika roller. Utanför datorn är den egna rollen mer bunden till kroppen medan det fysiskt 

påtagliga upplöses i cyberspace (Turkle 1997:217ff). Utifrån deltagande observation samt 

som internetanvändare kan vi hävda att det finns en större frihet att laborera med olika jag 

eftersom det fysiska är avskalat. Det har dock visat sig att kroppen är betydelsefull som 

identitetsmarkör vilket vi kommer analysera mer ingående i avsnittet om bilder. Kevin 

Robins, professor i kulturgeografi, menar att den virtuella verkligheten utmärks av att jaget är 

mer formbart i förhållande till arenan där det vill förverkligas samt till de andra som befinner 

sig inom denna. Identitetsbytet sker mycket snabbare och en individ kan samtidigt bära flera 

masker. Detta är beroende av hur många roller denne utövar parallellt i förhållande till var 

personen befinner sig i cyberspace. En viktig del av framträdandet är publiken då dessa i 

egenskap av sin existens också påverkar rollframträdandet (Robins 1996:138, Goffman 2004). 

När man väl är uppkopplad på internet finns möjligheten att befinna sig på olika communitys. 
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Individens frihet att laborera med den egna rollen styrs av hur en community är formad. 

Utifrån våra informanters utsagor kan vi konstatera att den personliga profileringen på 

Facebook sker genom att man använder sitt eget namn och illustrerar den egna sidan främst 

med hänsyn till att majoriteten av de man har på sin vännerlista vet vem man är. Den bild man 

förmedlar på Facebook är inte en helhetsillustration av den man är det är istället en del av det 

egna jaget. Detta för att den rekvisita som är tillgänglig på Facebook inte anses vara tillräcklig 

för individen att presentera den hela personligheten. Vidare kan man också spekulera om det 

någonsin är möjligt att visa hela det egna jaget för personer i sin omgivning oavsett om detta 

sker på internet eller i mötet ansikte mot ansikte. Detta på grund av att individen träder in i 

olika roller beroende på sammanhang och situation, vilket Dennis exemplifierar nedan. 

 
Dennis: Man väljer ju vilka sidor man ska visa, jag tänker ju inte fläka ut hela mig där.   

/…/ 

Det är min bild av internet över huvud taget, det är inte bara Facebook. Du skapar inte 

en ny identitet, utan du väljer att plocka bort delar av din förra identitet och belysa en 

annan del starkare. Man omformar inte utan man väljer vilken del som ska vara 

tydligast. Man gör om sig själv till den man egentligen vill vara. 

/…/ 

Man väljer vem av sig själv man vill vara. Nu säger jag som att alla är schizofrena för 

att alla har flera olika lager eller flera olika delar av sig själv och man väljer vilka man 

publicerar. 

(Intervju med Dennis 2007-11-13) 

 

Våra identiteter reduceras till ord och bilder på skärmen samtidigt som vi vill tolka och 

komma åt den andres identitet. Därmed är de som interagerar, både rollinnehavare och publik, 

lika delaktiga i formandet av varandras jag (jfr Goffman 2004). Vid intervjutillfällena talade 

våra informanter om ett medvetande av de andras bedömning utav egna aktiviteter på 

Facebook. Detta menade de påverkade det egna förhållningssättet till hur mycket av sig själv 

man vill visa. Det här vill vi relatera till Meads teorier om krav på individens förverkligande 

av jaget. För att en person ska uppfatta sig själv som lyckad finns ett behov av att få 

bekräftelse av omgivningen. Det finns vidare ett annat slags krav där en person vill visa sig 

som överlägsen gentemot sin omvärld då den egna prestationsförmågan utsätts för ett konstant 

ifrågasättande. Mead menar att människan njuter av att se andra misslyckas, inte genom att 

vara ond utan det handlar istället om att jämföra sin egen bedrift gentemot de andra. En 

individ identifierar sig med den andra personen och hennes situation. Individen får därmed en 
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känsla av överlägsenhet gentemot den andra personen i ett socialt sammanhang (Mead 1995). 

Alla våra informanter uttryckte en nyfikenhet och ett behov av att se hur personer på deras 

vännerlista presenterat sig själva på sina Facebook-sidor. Detta utifrån att Facebook 

automatiskt förser dig med uppdateringar av dina vänners aktiviteter samt utifrån behovet att 

jämföra sig med andra. En av våra informanter uttryckte det genom att jämföra Facebook med 

en skvallerblaska som till exempel tidningen Se & Hör (Daniel 2007-11-13). Vi vill påstå att 

Facebooks uppbyggnad i detta sammanhang bidrar till en nyfikenhet medlemmar emellan 

vilket också är exemplifierat i nedanstående citat. Vi anser att syftet bakom den här 

nyfikenheten inte är av ond karaktär. Det handlar istället om att man får ut en viss 

tillfredställelse av att följa de andra medlemmarnas livssituationer och berättelser som de 

delar med sig av inne på Facebook (jfr Mead 1995:153). Citatet nedan är en illustration av 

detta. 

 
Rasmus: Jag tror att det är väldigt många som faktiskt lägger ner mer tid än dom 

nånsin egentligen skulle behövt göra eller egentligen har möjlighet att göra, på att sitta 

och snoka på hon som var snyggast i klassen förut, ifall hon fortfarande är snygg eller 

ifall hon förhoppningsvis har gått och blivit ful!                                                                 

(Intervju med Rasmus 2007-11-23) 

 

Som vi nämnt tidigare konstruerar varje medlem sin egen sida på Facebook. Detta sker 

utifrån en redan färdig mall med ett flertal applikationer som man kan välja att lägga till själv. 

Den färdiga mallen innehåller en ruta där man kan lägga upp en presentationsbild samt så 

finns utrymmet att skriva några rader om olika intressen. Vidare finns en tom vännerlista och 

en gästbok. Eftersom individen väljer hur denna sida sedan ska byggas upp menar vi att detta 

ger en bild av den egna identiteten. Utifrån vårt intervjumaterial har det också visat sig att alla 

informanter genom liknande utsagor påstod detsamma. 

 
Dennis: Jag skapade ju den här presentationen utifrån vad jag anser är stilrent, jag har 

ju valt bort applikationer också, för att jag inte tänker använda dom. Men även om 

kompisar säger att jag ska ta den här applikationen för att gynna deras lilla 

vampyrrörelse, den är ful! Jag vill inte ha med den! Utifrån mitt estetiska tycke och 

tänkande så har jag valt att det ska se ut så här. Nånstans har jag ju också gjort det för 

att jag vill visa upp mig så här. Hur mycket jag än kan säga ”nej det är så här jag 

tycker om det” så är det ju nånstans också det är så här jag vill visa mig. 

 (Intervju med Dennis 2007-11-13) 
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Charlotta: På något sätt försöker man ju ändå göra en profil som är så pass personlig 

som möjligt. Man har det här: tv-serier addicted to, jag har Sex and the City, Gilmore 

Girls och Simpsons. Då leker man ju med det, så får man välja vilka fina bilder man 

vill ha på Facebook-sidan, vilka quotes och sådär. Då har man ju ändå det ganska långt 

upp, så det ska bli så personligt som möjligt, utan att det blir för personligt men ändå 

för att försöka få fram en personlig sida.                                                          

(Intervju med Charlotta och Sofia 2007-11-16) 

 

Som man kan läsa ur ovanstående citat finns det en tanke bakom konstruktionen av en 

medlems sida samt en generell medvetenhet kring uppfattningen om den personliga 

integriteten. Goffman beskriver en allmän problematik i anknytning till rollframträdandet. Det 

finns ett behov från individens sida att kontrollera den information som framträdandet 

avslöjar för publiken. En medlem på Facebook vill kunna styra hur de andra medlemmarna 

definierar dem. Goffman menar att personen vill bevara sina hemligheter eftersom avslöjandet 

av dessa kan utgöra ett hot för framträdandet. Till detta hör också faktumet att en individ 

undanhåller information medvetet vilket innebär att personen vill skydda sig från att bli 

misstolkad eller dömd av andra (Goffman 2004). En av våra informanter uttryckte denna 

försiktighet. Daniel sa följande: ”Man vill vara synlig men man vill inte bjuda på sig själv för 

mycket. Man vet inte för vem man gör det” (Daniel 2007-11-13). Goffman förklarar vidare att 

det finns en medvetenhet i individens presentation om att det måste vara förenligt med det 

intryck som han/hon vill förmedla. Därmed menar vi att försiktigheten i medlemmarnas 

uppbyggnad av deras profiler på Facebook inte alltid innebär en vilja att hemlighålla 

information istället handlar det om ett behov att uppfattas på rätt sätt (jfr Goffman 2004). 

2.1.3 Den kategoriserande kommunikationen 

Goffman ser på varje social situation som en scen vilken innehåller tillhörande rekvisita samt 

omges av regler och normer för framträdandet. Inom en sådan inrättning finns ett antal aktörer 

som interagerar och därmed definierar situationen samt upprätthåller ett visst agerande inom 

den sociala ramen. Det finns en uppfattning om det egna jagets förhållande till publiken 

utifrån gemensamma tolkningar och förhållningssätt. Dessa värderingar är knutna till 

moraliska samt etiska normer som upprätthålls i mötet med andra individer (Goffman 2004). 

När vi applicerar detta påstående på Facebook, vilket vi ser som ett givet ramverk visar det sig 

att medlemmarna agerar genomtänkt då de kommunicerar sinsemellan. Det framkommer 
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delade meningar om att det finns påtagliga gränser för hur man kommunicerar samt med vem. 

Det som sker på Facebook är också påverkat av de beteendenormer som människan har med 

sig från det övriga samhället. Viktigt att påpeka är dock att den kommunikation som skapas 

och används inne på Facebook är laddad med tillhörande symboliska betydelser utifrån 

intentionerna. Med hänsyn till detta dömer också medlemmarna varandras virtuella 

framträdanden. En av våra informanter uttryckte detta tydligt då hon sa: ”Om min 

gymnasielärare kastar toapapper på nån femtio gånger så kommer jag tappa respekten för 

honom” (Sofia 2007-11-16). Därmed finns också en påtaglig kategorisering om vem som får 

göra vad utifrån den roll individen förknippas med i det övriga samhället. Som vi ser ovan 

dömer Sofia sin gymnasielärarelärare utifrån den auktoritära rollen som han har haft i hennes 

liv, hon dömer utifrån den sociala identitet läraren har. Därmed synliggörs också befintliga 

samhällsnormer och värderingar inne på Facebook. 

 
Sofia: Om det skulle vara något riktigt stötande så skulle jag nog ta bort det /från min 

sida/. Någon personlighetskränkning eller om det går över gränsen. Om nån skulle 

skicka porr till mig till exempel så hade jag tagit bort det.                                                

(Intervju med Charlotta och Sofia 2007-11-16) 

 

Vi menar att Facebook är ett kommunikationsmedel där en medlems sida kommunicerar 

ut ett budskap samt att man genom valet av applikationer också förmedlar tankar och känslor. 

Alla applikationer på Facebook är rekvisita och finns till för att medlemmarna ska kunna 

utnyttja dem i konstruerandet av den egna profilen samt som underlag för det sociala 

samspelet. I och med detta samtalar och interagerar medlemmarna genom att till exempel 

skicka en kram, kasta ett får eller slicka på någon. Som man kan utläsa ur dessa handlingar så 

speglar denna symboliska kommunikation det virtuella samtalet samt de olika innebörderna i 

de valda handlingarna. Exempelvis innebär det att en kram kan vara laddad med en 

vänskaplig ton medan att slicka på någon innebär en mer förförisk och flörtsam handling. 

Men det väsentliga i detta sammanhang blir hur framträdandet tas emot av mottagaren 

och/eller publiken. Vidare kan man även jämföra sig själv med sina vänner samt jämföra 

vänner sinsemellan. Det sker genom att man kan bjuda in de man har på sin vännerlista till att 

acceptera förfrågningar om att genomföra personlighetstester. Dessa kan till exempel vara 

uppbyggda med syftet att avslöja individens sexuella lust, musiksmak, prioriteringar i livet 

och vika superkrafter man skulle vilja ha. Då man genomfört ett test visas ett resultat samt så 

jämförs du automatiskt med de av dina vänner som också har gjort samma test. Vi hävdar att 
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det här sker ett synliggörande av identitetsbygget i förhållandet till andra. Detta visar också 

det närvarande behovet av att jämföras som ligger till grund för den individuella 

kategoriseringsprincipen. 

 
Rasmus: Vissa applikationer är skitroliga. Man får veta hur sexig man är, hur ond man 

är, vad ens namn innebär på hebreiska, hur man skulle se ut som en Kalle Anka-figur. 
Det jag faktiskt gillar mest, jag tycker det är skitkul med den här möjligheten att kunna 

jämföra sina vänner faktiskt, jag är jävligt missnöjd med att vara second best singer i 

mitt nätverk. 

(Intervju med Rasmus 2007-11-23) 

 

Behovet av att jämföras med andra kan relateras till Meads påstående om ”den 

generaliserade andre”. Begreppet innebär allt som en individ blir påverkad av och förhåller 

sig till medvetet eller omedvetet. I detta sammanhang blir individen både subjekt och objekt 

(Mead 1995). Följer man detta resonemang kan man förstå Dennis åsikt nedan där han 

betonar betydelsen av publikens eller medaktörernas respons på rollframträdandet. Vi menar 

att denna bedömning sker i anknytning till de normer och värderingar som situationen är 

laddad med. Varje interaktion är laddad med inlärda mönster för handling och 

kommunikation, detta upprätthålls också på Facebook med tillhörande symbolik. 

 
Tove: Hur viktiga är då dom som iakttar den roll du träder in i?  

Dennis: Viktigare än varenda människa är villig att erkänna, viktigare än man kan 

förklara antagligen också. /…/ Publiken för stunden definierar situationen.  

(Intervju med Dennis 2007-11-13) 

2.1.4 Bilder 

Featherstone menar att det har skett en estetisering av verkligheten som betonar meningen 

med att ha en stil. Människan blir kontinuerligt matad med information om hur hon ska 

förbättra både sin insida och utsida. Detta ska hon sedan visa upp för sin omgivning som då 

skapar sig en uppfattning om vem hon är. Det är främst genom materiella ting som man 

kommunicerar vem man är, där dessa ting är laddade med symboliska innebörder som förnyas 

och förändras i anknytning till tid och plats. Kommunikationen av den egna personligheten 

sker dock alltid i förhållande till en social situation där förutsättningen är att individens 

budskap är legitimerat samt igenkännbart (Featherstone 1994:69ff). Communityn Facebook är 
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en arena som bygger på kommunikation via visuella intryck. Utifrån deltagande observation 

samt våra informanters utsagor kan vi konstatera att de mest populära aktiviteterna är av 

visuell karaktär. Vid intervjumomenten visade det sig att alla betonade betydelsen av bilder. 

Man poängterade att det handlade om att titta både på videoklipp samt på andra medlemmars 

foton.  

 
Sofia: Fotoalbumen är det roligaste när jag är inne och snokar hos folk. Jag är ytlig. 

Nathalie: Kan det vara så att du tycker att bilden berättar mer än ord?  

Sofia: Det finns inga ord på Facebook, det är inga riktiga beskrivningar av sig själv. 

Det är mer grejer som ska beskriva personer, det är inga presentationer som säger ”hej 

jag gör det här och det här”… 

Nathalie: …det är ytligt?  

Sofia: Det är knappt det, det är bara en massa ”hitta på-saker”. /…/ Det är mer att det 

står att du har kastat toapapper på nån femtio gånger men det säger ju egentligen 

ingenting om personen. 

(Intervju med Charlotta och Sofia 2007-11-16) 

 

Bredvid det riktiga namnet som står längst upp på en medlems sida finns också ett färdigt 

fönster där man kan lägga upp en bild på sig själv. Detta är inget tvång men ändå är det något 

som de flesta medlemmarna gör vilket vi sett under vår deltagande observation. Utöver denna 

möjlighet finns även utrymmet att lägga upp egna fotoalbum. Det är heller inget man behöver 

göra men även här finns en tendens, vilket tydligt märktes både utifrån vår deltagande 

observation samt våra informanter, att vilja visa sig själv och sitt liv. 

De foton individen väljer att visa på sin Facebook-sida menar vi synliggör normer och 

värderingar i samhället. Personen förmedlar en bild av det liv han/hon vill visa upp. Vi vill 

påstå att det därigenom sker en uppbyggnad av den egna identiteten i förhållande till ett ideal. 

Idealet förhandlas fram i interaktionen och det bygger på viljan att visa upp en hög social 

status. Detta dels utifrån individens självuppfattning samt i förhållande till vetskapen om att 

de andra medlemmarna ser det jag man presenterar för publiken och medaktörerna. 

Featherstone kallar den postmoderna individen för ett ”uppträdande jag” då denna konstant 

bedöms utifrån hur han eller hon visar upp sig samt hur väl presentationen och uppträdandet 

sker på den offentliga arenan (Featherstone 1994). Vi tolkar våra informanters utsagor utifrån 

denna tes eftersom de alla på diverse sätt uttryckte en medvetenhet om att bilder berättar en 

historia och att det påverkar tolkningen av rollframträdandet på Facebook. 
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Daniel: Man lägger väl upp bilder på sina vänner och det är väl lite för att visa vad 

man har gjort.  Man vill gärna visa att man varit ute och rest att man varit på mycket 

fester. /…/ De vill väl visa att de har ett roligt liv, visa upp sig. /…/ Det viktiga är inte 

att ha ett roligt liv, det viktiga är att andra tror att man har det. 

(Intervju med Daniel 2007-11-13) 

 

Tove: När du sa att det är lättare att förställa sig själv /på internet/. Dom då som lägger 

upp bilder på när dom reser eller vad det nu är.  Tror du att dom förställer sig själva 

eller? 

Henrik: På ett sätt ja. Dom som har sånna bilder dom har ju ingen bild på sig själv i en 

vardagssituation. Bilden dom förmedlar, vet inte om det är med vilja eller inte, bilden 

dom förmedlar är ju att dom lever jetset-liv och åker på resor jämt och ständigt. Sen är 

det inget som säger att dom tre bilderna kan vara tio år gamla.  

(Intervju med Henrik 2007-11-15) 

 

Giddens menar att jaget uttrycker sig kroppsligt. För att interaktionen med andra ska 

kunna ske på lika villkor så måste individen lära sig att bli en kompetent aktör. Detta innebär 

ett kontinuerligt medvetande om sin kropp, en person måste kunna kontrollera kroppen 

eftersom den ska uttrycka det som inte sägs med ord. Giddens hänvisar till Goffmans 

påstående om att kroppskontrollen förekommer i alla typer av interaktion samt att vikten 

ligger på att de andra ser denna kontrollutövning. En kompetent aktör är en sådan när han/hon 

uppfattas så av sin omgivning. I bevarandet av jagets självbiografi krävs det att man förhåller 

sig till kroppsliga normer och regler. Detta är dock inte det lättaste eftersom jaget måste 

förkroppsligas för att sända ut ett budskap till publiken (Giddens 1999:71ff). I anknytning till 

detta och utifrån våra informanters utsagor vill vi konstatera att det finns en gemensam 

medvetenhet om hur viktig kroppen är som kommunikationsmedel inne på Facebook. När 

medlemmarna lägger upp foton på sig själva synliggörs normen av att ha ett händelserikt och 

roligt liv. Jaget visas upp i det rätta sociala sammanhanget med kroppen som uttrycksmedel 

för status, glädje, rikedom, frihet, social acceptans och så vidare. Då vi frågat våra 

informanter om det finns några normer kring vad man som Facebook-medlem inte ska visa 

upp genom bilder svarade flertalet att man inte bör lägga upp nakenfoton (Caroline 2007-11-

09, Charlotta & Sofia 2007-11-16, Carina 2007-11-16). Detta talar tydligt om hur laddat det 

är med framställandet av den nakna kroppen i vårt samhälle.  

Featherstone menar att människan idag beundrar den ytliga kroppssymboliken. I den 

rådande samhällskulturen ser man upp till kändisar som praktiserar frihet och njutning 
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framför arbete och disciplin. I detta samhälle som är präglat av bilder med syftet att påverka 

konsumtionen återkommer vissa teman där det postmoderna idealet synliggörs. Individen ska 

sträva efter ungdom, frihet, skönhet, lyx, njutning, glädje med mera. Ju mer kroppen liknar 

dessa idealiserade bilder desto högre blir bytesvärdet. Vidare presenterar detta bildspråk en 

värld av välbehag och komfort, en gång elitens privilegier, som nu är inom räckhåll för alla. 

En personlig konsumtionsideologi, där man uppmanar individen att förverkliga sig själv, talar 

till individerna som fria att skapa en egen värld (Featherstone 1994:106ff).  

Vi menar att de ovannämnda idealen är tydliga även på Facebook. Eftersom det är en 

community präglad av samhällskulturen upprätthålls också dessa ännu mer i en virtuell värld. 

Samtalet genom bilder medlemmar emellan är en av de viktigaste mallarna för 

kategoriseringar då Facebook bygger på visuella intryck. I förhållande till det Featherstone 

säger ser vi en medlems Facebook-sida som ett försök att konstruera en egen värld. I och med 

att individen väljer de bilder som visas upp styr han/hon publikens uppfattning av det liv man 

lever i det övriga samhället. Utifrån intervjuerna samt vår deltagande observation har det visat 

sig att så är fallet. Vi menar att en individ genom Facebook-presentationen också marknadsför 

sig själv genom sina foton. Här ser man tydligt att kroppen har ett bytesvärde (jfr Featherstone 

1994). Facebook uppfattas också av vissa som en arena för marknadsföring av personliga 

intressen som citatet nedan också illustrerar (Dennis 2007-11-13, Charlotta & Sofia 2007-11-

16, Rasmus 2007-11-23).  

 
Rasmus: Jag har en vän som har ett mäklarbolag som han marknadsför genom där. 

Och det är ju superbra dock till vänner och folk som han har hjälpt med lägenheter och 

så. Jag kommer själv att använda som marknadsföringskanal i framtida satsning just 

för att man når ut till så många. Det är jättebra för kommersiellt syfte också. 

(Intervju med Rasmus 2007-11-23) 

 

Featherstone skriver om hur gränsen mellan vardagslivet och konsten har suddats ut 

(Featherstone 1994:98). Konsten tolkar vi som det privilegierade som bara ett antal har haft 

tillgång till tidigare. Vi menar att internet i stort har skapat en möjlighet till ett medialiserande 

av jaget. Detta eftersom utrymmet till att träda in i olika roller och nå en stor publik är 

utförbart i och med alla communitys, bloggar och portaler som till exempel Facebook. Bara 

genom att finnas på en virtuell arena blir till en marknadsföring av jaget. Denna 

marknadsföring profileras av den roll man vill förmedla genom de åsikter personen skriver 

ner och av de bilder han/hon väljer att visa. Möjligheten att medialisera jaget vill vi här knyta 
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an till Featherstones påståenden om att den vanliga människan har fått tillgång till den sfär 

som tidigare tillhörde eliten (jfr Featherstone 1994) Individen får den dagliga medvetenheten 

om sitt utseende genom att jämföra sitt yttre med de idealiserade bilder som hans/hennes 

vardag är präglat av samt foton från det förflutna. Bilderna finns där som påminnelser om vad 

vi har varit, vad vi är samt vad vi kan bli om vi bara kämpar tillräckligt mycket. Han talar om 

människan i termer av aktör med publik och menar att människan söker bekräftelse på sin 

förmåga att påverka samt göra intryck på sin omgivning. Det sker en konstant självrannsakan 

hos individen med syftet att hitta och åtgärda brister i framträdandet (Featherstone 1994:113–

125). Som vi tidigare har nämnt tyckte alla våra informanter att det var kul att se på andra 

medlemmars foton. Vi vill hävda att detta också är en del av individens identitetsbygge då det 

är i jämförandet med andra som individen ser sig själv.  

Som Mead också påstår så innebär jagets reflexivitet en förmåga att betrakta sig själv 

utifrån den andres perspektiv. På detta sätt anpassar sig individen till en kontext som han/hon 

befinner sig inom. Här utvecklas förmågan hos den enskilde att interagera i ett kollektivt 

sammanhang (Mead 1995). Vi menar att när en person befinner sig i ett socialt sammanhang, 

som i vårt fall är Facebook, så sker en medveten eller omedveten kategorisering av de andra 

med syftet att reflektera över den egna rollens överensstämmelse eller avvikande. Detta 

reflexiva granskande kan innebära allt från att individen ifrågasätter sitt utseende till att 

han/hon rannsakar sitt inre i förhållande till en idealbild. Vidare vill vi hävda att 

kategoriseringen sker i förhållande till en idealbild som, oavsett hur denna yttrar sig, påverkar 

alla identitetsformationer. Vid intervjutillfällena sa våra informanter att det fanns en 

underförstådd samstämmighet om vilka bilder man visade på sin Facebook-sida. Alla menade 

att de inte ville visa upp ett tråkigt liv. De bilder som man lägger upp ska visa ett händelserikt 

socialt liv.  

 
Tove: Hur skulle man visa upp ett tråkigt liv? Vilka bilder skulle få symbolisera det? 

Daniel: Inga bilder kanske? Nej men vem vill visa upp ett tråkigt liv, vill man det? 

Tove: Det är intressant att se hur man definierar vad som är lycka och vad som är 

framgång. 

Daniel: Ja det är också rätt kul, det ser man ju ganska mycket vad personen är genom 

att kolla på bilderna, vad som är viktigt för den personen. 

(Intervju med Daniel 2007-11-13) 
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2.2 Gemenskap  

2.2.1 Inledande beskrivning 

I detta kapitel ska vi utveckla identitetsbygget och knyta an det till betydelsen av att tillhöra 

en social gemenskap. Vi kommer att förklara hur ett delat medvetande om Facebook mellan 

dess medlemmar också är en förutsättning för att en gemenskapskänsla ska uppstå. Som 

internetanvändare är man en del av ett större sammanhang samtidigt som det också yttrar sig 

genom att man befinner sig eller tillhör olika grupper. Vi lägger stor vikt på en individs 

vänner samt hur denna sociala tillhörighet både är en byggsten för individens självuppfattning 

och för upprätthållandet av en gemenskap. 

2.2.2 Verklighet och cyberspace 

För att en gemenskapskänsla ska kunna vara möjlig krävs dels en samexistens i tiden samt ett 

delat medvetande om det fenomen vi samlas inom. Det är irrelevant hur varje enskild individ 

tolkar Facebook, det viktiga är istället att medlemmarna upplever att de talar om Facebook. 

Redan här befästs en ”vi-relation” (jfr Schütz: 2002:145f). I vår analys är det 

fenomenologiska begreppet livsvärld relevant då vi vill förklara och komma åt en 

förutsättning och en av grundpelarna för en Facebook-gemenskap. Livsvärlden hänvisar till 

människans vardag och inom den agerar man oftast oreflekterat eftersom den består av inlärda 

rutiner som inte ifrågasätts. På grund av att livsvärlden är konstant närvarande tas den för 

given. Den du är påverkas av var du befinner dig samt av tillhörande omgivning. Man kan 

enligt detta synsätt inte ta sig ur livsvärlden, den finns istället internaliserat inom oss, vi 

tänker med den, inte om den (Frykman & Giljes 2003).  

Livsvärlden innehåller också flertalet objekt som redan har en viss plats och en viss 

funktion. I och med språket så blir dessa objekt till och därmed får de en funktion i våra 

vardagsliv. Språket är en viktig del av fenomenologin och livsvärlden, det är på så sätt vi kan 

dela det vi ser och upplever med andra. Genom att vi kommunicerar så går vi från att vara 

enskilda subjekt till att dela en social situation med en annan person. Livsvärlden 

kännetecknas av att den är intersubjektiv, det vill säga subjektet står i centrum men runt om 

finns andra människor som också delar den verklighet subjektet upplever. Så länge vi delar ett 

gemensamt medvetande om verkligheten och objekten i den leder detta till en grund för 

kommunikation (Berger & Luckmann 1991). I förhållande till föregående resonemang menar 
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vi att upplevelsen av Facebook blir verklig genom samtalet, oavsett om kommunikationen 

sker på eller utanför arenan. Vi har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat olika diskussioner 

om Facebook utanför dess ramar. Detta sker både i offentliga samt i privata sammanhang. 

Distinktionen mellan verklighet och cyberspace bygger främst på avsaknaden av det 

fysiska mötet. Kommunikationen sker med verkliga personer inne i en virtuell värld där det 

bland annat existerar miljontals communitys med syftet att skapa en arena där man kan möta 

andra människor. Det är en ny teknologi interaktionen bygger på. Människan har alltid lekt 

och lyft fram olika identiteter beroende på situation och sammanhang (Robins 1996). Vi 

tolkar detta som att en person under sin livstid har agerat olika roller beroende på scenen, till 

exempel när man som barn satt i sandlådan och lekte sjörövare och pirater. Denna möjlighet 

att gå in i en roll har alltid funnits i en persons livsvärld nu utspelar sig detta dock i en annan 

sfär som är baserad på nya teknologiska framsteg. Att möta andra människor har alltid varit 

en del av en individs liv. Det som sker i cyberspace handlar istället om ett virtuellt möte med 

därtill tillhörande sätt att kommunicera och kategorisera. Som vi tidigare också har nämnt 

handlar det främst om en visuell kommunikation genom röster, bilder och ord på en skärm. 

Utifrån vår deltagande observation kan vi konstatera att den skriftliga kommunikationen 

som sker på Facebook är kortfattad, men därmed uppfattas den inte som mindre verklig. 

Samtalet är anpassat till den rekvisita som finns tillgänglig på Facebook. Det som skiljer 

interaktionen i den virtuella sfären från den som utspelas i mötet ansikte mot ansikte är att den 

är depersonifierad. Trots detta har det visat sig utifrån våra informanters utsagor att 

verklighetskänslan är påtaglig eftersom interaktioner främst sker med vänner man har utanför 

den virtuella världen. Vidare är interaktionen också delokaliserad och ej tidsbunden då 

cyberspace är en värld utan geografisk förankring. De kontakter som skapas och upprätthålls 

på internet idag är en naturlig del av det samhälle vi lever och kommunicerar inom. Eftersom 

det finns en relation mellan personer som interagerar i cyberspace bör de också ses som 

verkliga menar vi och våra informanter, oavsett det medium relationen bygger på. 

 
Nathalie: Vad är verkligt och inte verkligt? 

Johan: Men varför ska man sätta en etikett på det? Det händer ju, allt är ju verkligt i 

nån mån. Det blir som en länk mellan oss, mellan olika verklighetspunkterna i 

rummet. Det blir ju verkligt, det är väl inte mer, om man jämför med telefonsamtal o 

sådär. Då är det ju också massa teknik som är mellan. Då kan vi ju gå upp i rymden 

med satteliter och så. Jag vet inte, jag tycker inte det är nån skillnad. 

(Intervju med Johan 2007-11-07) 
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Eftersom det fysiska kravet försvinner möjliggör detta ett formande av gemenskaper på en 

global nivå. Nya varianter av social gemenskap uppstår till vilka individen inte är bunden 

genom plats eller tid. En individ blir istället del av sådana sociala sammanhang utifrån egna 

och kollektiva intressen. Den virtuella världen är så mångfasetterad att oavsett aktivitet 

formas och existerar olika varianter av tillhörighet. En individ kan både vara en del av en 

personlig gemenskap och samtidigt vara medlem i ett globalt nätverk (jfr Giddens 1999). 

Detta har vi också fått bekräftat i samtalet med våra informanter där vänskapskretsen på 

Facebook är ett bevis på den personliga gemenskapen, medan Facebook-medlemskapet i stort 

innebär ett globalt nätverk.  

2.2.3 Vänner  

Turkle skriver om internets framväxt och hur detta möjliggör nya gemenskaper samt låter dem 

växa och utvecklas i den virtuella världen. Hon menar vidare att tidigare var en person 

tvungen att gå till lokala mötesplatser för att integreras i ett socialt sammanhang och uppleva 

känslan av tillhörighet. I detta sammanhang hänvisar hon till antropologen Ray Oldenberg 

som skriver om ”den goda platsen” som var betydelsefull för individens sociala integration. 

Dessa platser kännetecknas av att vara samlingspunkter för upplevelsen av gemenskap och 

var oftast förlagda till individens grannskap. Två exempel på sådana platser är ett café eller en 

sportklubb. Globaliseringen har medfört större rörlighet vilket i sin tur har resulterat i att 

sammanhållningen mellan invånarna i ett grannskapsområde har minskat och lösts upp. 

Turkle menar att konsekvenserna av denna utveckling är att ”den goda platsen” har förflyttats 

till internets olika arenor (Turkle 1997:287).  

När vi talar om Facebook menar vi att det är en sådan ”god plats” som Turkle beskriver. 

Detta eftersom det på Facebook finns ett utrymme för interaktion genom lek, kreativitet, 

allvar, skriftlig och visuell kommunikation. Det är en community som inbjuder och lockar 

med möjligheter att återuppta gamla kontakter, upprätthålla befintliga samt knyta nya om man 

så vill. Alla våra informanter uttryckte att de blev medlemmar på Facebook på grund av deras 

vänner. Med andra ord är intentionen med medlemskapet av social karaktär. Facebook 

innehåller miljontals nätverk som yttrar olika gemenskaper. Samtidigt som alla dess 

medlemmar delar en övergripande samhörighet eftersom de befinner sig inom Facebook är de 

också en del av en större virtuell kontext. Individen väljer i vilka sammanhang han/hon vill 

synas samt med vilka andra personer man vill associeras med. Det vi beskriver i ovanstående 
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meningar har vi bevittnat utifrån deltagande observation. De vänner en medlem har på 

Facebook spelar en övergripande roll i formationen av den identitet som byggs upp i 

interaktionen medlemmar sinsemellan. Som vi tidigare har nämnt förekommer det ständigt 

olika sätt att kategorisera andra samtidigt som det påverkar individens självuppfattning (jfr 

Mead 1995:149ff). En av dessa kategoriseringsprinciper utgår både från antalet samt vilka 

personer en medlem har på sin vännerlista.  

 
Sofia: /En person/ letade upp mig på Facebook och ville bli vän med mig och jag hade 

inte hjärta att säga nej. Hon hade bara fyra vänner. En var /Erik/ Segerstedt, en var 

Darin (kända tonårsidoler, författarnas anm.) och en var jag. Hon hade en IRL*-vän. 
Jag kategoriserar verkligen folk efter hur många vänner dom har på sin lista. Jag 

dömer totalt. 

Tove: Hur går den bedömningen till? 

Sofia: Jag tror att det finns vissa fördomar. Han har så många vänner, han är nog ute 

och festar jämt. Det kan nog vara därför. Och med vissa är det, men gud vad fånigt 

dom har blivit kompis med den bara för att få fler vänner.  

*In real life (Intervju med Charlotta och Sofia 2007-11-16) 

 

Antalet vänner står tydligt på varje medlems sida i form av en siffra. Denna siffra vill vi 

påpeka är en tydlig markör för den postmoderna ytligheten (jfr Turkle 1997:54). Antalet 

vänner går framför den relation man har till de individer som finns på den listan. Kvantitet går 

före kvalitet, vilket vi fått bekräftat vid varje intervjumoment. Siffermarkören anser vi är ett 

resultat av den visuella kommunikationen som sker inom den virtuella ramen. Vidare menar 

vi att en person i mötet ansikte mot ansikte med sina vänner och bekanta inte lyfter fram en 

siffra som ska spegla individens sociala status.  

 
Tove: Finns det några som du inte vill ha på din vännerlista? Rangordnar man på nåt 

sätt? 
Caroline: Jag tycker det är kul att ha många, jag bryr mig inte. Det finns ju sånna på 

min Facebook som jag hatar i min klass. Sen kanske hon inte vet om det, men det är 

alltid kul att ha fler vänner, många kontakter. Jag kan ha jättemånga, jag tycker bara 

det är kul. 

(Intervju med Caroline 2007-11-09) 

 

Informanterna berättade också att det fanns en kategorisering inom den egna vännerlistan, 

vilket exemplifieras i Carolines citat. Vissa såg man som ytligt bekanta medan andra ansågs 
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vara nära vänner. Utifrån intervjuerna framkom det även att antalet vänner förknippades med 

en social status. Alla våra informanter påpekade att det förekom en statusjakt på Facebook, då 

genom att medlemmar aktivt söker upp andra medlemmar bara för att utöka sin vännerlista. 

Dennis uttryckte detta genom ironi då han sa: ”Flest vänner innan man dör vinner” (2007-11-

13). Däremot ville ingen av våra informanter förknippas med detta synsätt och handlande. 

Detta tror vi kan bero på att det finns ett förhållningssätt till ett sådant beteende som ytligt och 

på gränsen till hyckleri.   

Eftersom interaktionen sker inom en virtuell arena där man är dold bakom en datorskärm 

upplever våra informanter att det är enklare att ta kontakt med personer ur deras förflutna. Det 

finns en mer lättsam inställning till kommunikation på internet. Facebook är också uppbyggt 

för att man lätt ska kunna finna och ta kontakt med individer som man mött under sin livstid. 

Sociologerna Göran Ahrne och Mikaela Sundberg påstår att relationer i stort måste vara 

förankrade till en substans för att överleva. Med substans menas en viss plats som till exempel 

en skola eller en arbetsplats (Ahrne & Sundberg 2006). Eftersom Facebook är en knutpunkt 

av denna karaktär är det också legitimt och inte lika påtagligt att ta kontakt som det vore att 

ringa ett samtal. En av våra informanter uttryckte det genom följande mening: ”Det är en nivå 

mellan att inte göra nåt och ta verklig kontakt” (Johan 2007-11-07). Vi tolkar det som att han 

beskriver Facebook som en bubbla vilken har en viss verklighetsanknytning men ändå inte. I 

dagens samhälle är vänskapsrelationer viktiga för uppbyggnaden av en identitet. Vänner har 

tagit den plats som släkten en gång hade (jfr Ahrne & Sundberg 2006). Detta blir synligt på 

Facebook eftersom de man interagerar med där är personer som på olika sätt funnits i 

individens liv.  

2.2.4 Skapandet av historia 

I dagens samhälle baseras inte längre självidentiteten av stabilitet och kontinuitet istället 

handlar det om en mångfald rörliga identiteter där olika roller gör sitt framträdande i olika 

sammanhang. Denna fragmentering skapar osäkerhet och förvirring i konstruktionen av jaget 

och individen ifrågasätter vem den är och var den är på väg (Robins 1996:141f). Vi menar att 

den sökfunktion som finns på Facebook för att återfinna människor ur en medlems förflutna 

bidrar till att individen placerar sig själv i ett sammanhang. Här skapar medlemmen en 

berättelse utifrån en social tidslinje som förknippas med personer ur hans/hennes förflutna. I 

och med att individen strukturerar sin sociala biografi framkallar han/hon också en 

trygghetskänsla genom sin historiska förankring. Giddens hävdar att jaget är reflexivt och 
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påpekar att det handlar om individens reflexiva historicitet. Meningen med sökandet i det 

förflutna menar han är av vikt för att bygga upp och bevara en självkänsla. Det är också ett 

sätt att framhäva jaget då man interagerar med andra. Ett självförverkligande innefattar 

kontroll över tiden, som delas upp i olika tidszoner, vilket resulterar i ett jagets kontinuitet 

som motsats till det fragmenterade samhället (Giddens 1999:94ff). Här vill vi konstatera att de 

personer en medlem finner genom Facebook har en betydelse i hans/hennes 

identitetsskapande. De olika tidszonerna som Giddens talar om menar vi kan förknippas med 

personer som är bundna till olika viktiga perioder i en individs liv. En eller flera av de man 

har på sin vännerlista kan till exempel vara en medlems klasskompis från tio år tillbaka eller 

en gammal arbetskollega.  

Då man lägger till en person på sin vännerlista finns även utrymmet att skriva in i vilket 

sammanhang man träffat denna. Genom att knyta an personer med erfarenhet under en 

individs livshistoria så skapas en personlig berättelse.  Som vi tidigare har nämnt agerar också 

en individ utifrån en medvetenhet att det finns en publik som ifrågasätter och kategoriserar 

personens framträdande. Därmed blir denna personliga berättelse både en bekräftelse av den 

egna rollen i den andra personens liv och ett framträdande för alla de andra på vännerlistan. 

Eftersom en medlem på detta sätt kopplas samman med andra medlemmar växer samtidigt en 

gemenskap fram. Denna är då som vi tolkar det präglad av gemensamma erfarenheter, minnen 

och personliga relationer. Detta aktiva sökande i det förflutna menar vi erbjuder individen 

svar på frågor som till exempel vem man har varit, vem man är och var man är på väg. 

Giddens uttrycker detta genom att påstå att jaget skapar en framåtskridande process som 

bygger på det förflutna och sträcker sig till den förutspådda framtiden (Giddens 1999:95).  

2.2.5 Grupper, nätverk och causes 

Som vi tidigare har nämnt formas jaget eller individens identitet i en social process utifrån 

interaktion människor emellan. Mead menar att ett socialt jag förverkligas i förhållande till 

andra (Mead 1995). En viktig del i identitetsskapandet bygger på känslan av tillhörighet. 

Alberto Melucci, professor i sociologi, menar att en individ är en del i ett stort virrvarr av 

sociala grupper och nätverk. Utifrån mängden av sociala tillhörigheter skapar individen en 

bild av sig själv. Varje kollektiv påverkar individen genom vad diverse nätverk eller grupp har 

för syfte och budskap (Melucci 1997:61). Vid intervjumomenten berättade våra informanter 

att de var med i olika nätverk och grupper på Facebook. Detta såg vi också då vi genomförde 

vår deltagande observation eftersom det står tydligt på en medlems sida vilka grupper han/hon 
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är med i. Avsikten med att gå med i en grupp eller ett nätverk har för alla informanter handlat 

om antingen ett personligt intresse eller viljan att vara delaktig i ett vänskapssammanhang. 

Utifrån våra informanters utsagor förknippar vi det personliga intresset med att man går med i 

ett nätverk eller grupp oberoende av sina vänner. De nätverk som finns på Facebook är av 

globalt omfång, antingen kopplade till ett större geografiskt område (så som ett land eller en 

stat), en skola eller ett företag. De grupper som finns på Facebook är av mindre omfång och 

skapade av medlemmar, till skillnad från ett nätverk som skapas av Facebook. De diverse 

grupper är därmed av olika karaktär med titlar som till exempel ”Vi som har tråkigt nu istället 

för sen…” och ”Miljöpartiet de Gröna”. Det kan med andra ord handla om grupper och 

nätverk som individen identifierar sig med politiskt, geografiskt och socialt. En av våra 

informanter sa: ”Jag har Södermalm, sådana grupper har jag ju för att jag älskar ju 

Södermalm, det speglar i sånt fall mig” (Caroline 2007-11-09). Vi menar att Södermalm som 

plats har en betydelse i Carolines identitetsbygge. Eftersom hon väljer att gå med i den 

gruppen på Facebook samt visa detta på sin sida uttrycker hon sin sociala tillhörighet både för 

sig själv och för omgivningen.  

Utöver grupper och nätverk finns möjligheten att gå med i olika causes. Dessa är en annan 

variant av grupper i förhållande till de ovannämnda. De kännetecknas av att de har en 

anknytning till moraliska eller etiska ställningstaganden, till exempel ”Stöd munkarna i 

Burma” och “Stoppa mäns våld mot kvinnor”. Tanken är att medlemmarna ska kunna stödja 

både med sitt deltagande och med ekonomiska medel beroende på vilket syfte sakfrågan har. I 

egenskap av att en individ ansluter sig till olika causes så speglar valet en personlig åsikt som 

också har sin roll i individens identitetsbygge. Några av våra informanter talade om causes 

som markörer för en individs status som bra eller dålig människa (Dennis 2007-11-13, 

Charlotta & Sofia 2007-11-16). Vidare har vi också noterat att våra informanter antingen har 

en tendens att acceptera alla causes som de får av sina vänner eller avfärda dessa som 

irrelevanta då det speglar samma ytlighet som det vi tidigare beskriver i avsnittet om vänner. 

 
Dennis: En statussak som jag irriterar mig på, causes-applikationer. Den här 

människan är med i dom, det är en bra människa. Sen är frågan hur jävla aktiv man är 

eller om man bara har det där för syns skull. Ja det här är en bra sak det kan jag va 

med i. Och sen har man aldrig ens kollat upp innehållet i det, hur det stödjer den 

riktiga verksamheten från Facebook.  /…/ Jag ignorerar varenda en. 

(Intervju med Dennis 2007-11-13) 
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Avslutande resonemang 

Vi har utifrån teser inom interaktionismen analyserat hur individer formar och upprätthåller 

en identitet i förhållande till den virtuella arenan Facebook. Uppsatsens syfte har förändrats 

under tidens gång. Från början handlade det främst om ett identitetsskapande på en individuell 

nivå som sedan visat sig vara beroende av en social gemenskap där behovet av tillhörighet är 

av stor vikt. Vi trodde inte att en individs aktivitet på Facebook främst baserades på 

medaktörernas existens och agerande. Det har visat sig att en stor del av den tid en medlem 

lägger ner på Facebook handlar om att iaktta och förhålla sig till hur och vad de andra 

medlemmarna gör. Därför har vi också format vårt syfte därefter samt delat upp uppsatsen på 

en individuell och en social nivå där det ena förutsätter det andra.  

När en individ skapar en Facebook-sida visar denna profil en del av personligheten i 

anknytning till den rekvisita som finns tillgänglig. Utöver rekvisitan har vi också upptäckt att 

de övriga medlemmarna har en betydelsefull roll i formationen av det framträdande individen 

åstadkommer. Eftersom det finns en försiktighet i det budskap man vill förmedla resulterar 

detta i en medvetenhet kring den personliga integriteten. Anledningen till denna försiktighet 

är också att det förekommer en kategorisering medlemmar emellan, utifrån vad man säger, 

vem man är vän med, vilka foton man väljer att visa och så vidare. Dessa 

kategoriseringsprinciper är präglade av samhälleliga normer och värderingar. 

Kategoriseringen sker utifrån yttre symboler som blir extra betydelsefulla i den virtuella 

världen. Symbolerna är i sin tur relaterade till det konsumtionssamhälle vi lever i, där 

samhället talar till oss genom bilder och tecken istället för mer påtagliga händelser. I detta 

samhälle är kroppen en nyckelsymbol vilket även kommer till uttryck på Facebook. 

Medlemmar berättar om sig själva genom vilka foton de väljer att visa. Kroppen laddas 

med statussymboler så som lyx, frihet, njutning, pengar och så vidare. Det handlar om att visa 

upp sig själv och vem man är i ett socialt sammanhang. Eftersom Facebook är en sida som 

finns i cyberspace är man samtidigt en del av en större gemenskap. För att en individ ska 

kunna uppleva en gemenskap med andra personer krävs ett delat medvetande om fenomenet 

man samlas kring. Facebook blir en del av vår livsvärld och det har visat sig att användandet 

fyller en funktion för medlemmarna. Därmed uppfattas också Facebook som verkligt eftersom 
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communityn bygger på interaktion. De personer en medlem har på sin vännerlista har visat sig 

vara av avgörande karaktär gällande de flesta av individens aktiviteter knutna till fenomenet. 

Behovet av respons påverkar hur man profilerar sig. Facebook är en modern knutpunkt för 

upprätthållandet av vänskapsrelationer och hjälper individen att skapa sig en historia. 

Möjligheten att hitta vänner från förr bidrar till att en medlem kan konstruera en social 

tidslinje och sätta sig själv i ett större sammanhang. Detta är en bekräftelse för individen och 

en stöttepelare i uppbyggnaden av den egna identiteten. Gemenskap uttrycks även genom 

medlemskapet i grupper, nätverk och causes, därmed kan olika sociala tillhörigheter existera 

parallellt med varandra. Facebook är ett fenomen kring vilka individer samlas på grund av 

sina vänner, detta innebär att den sociala aspekten är en förutsättning för medlemskapet på 

Facebook.  

Vi påstår att Facebook i sin helhet är signifikativt för det postmoderna samhället där vår 

vardag till stor del kännetecknas av andrahandsupplevelser. Kommunikationen sker genom 

teknologi som reducerar det fysiska mötet till röster och bilder. Det visuella och ytliga 

umgänget har tagit större plats vilket Facebook är ett tydligt bevis på. Dagens samhälle är 

fragmenterat och fokuserar på det individuella självförverkligandet samtidigt som människan 

söker sig till olika gemenskaper. I denna tidsanda fyller Facebook en viktig funktion som en 

mötesplats för umgänge och tillhörighet inom ett socialt sammanhang. Det stora intresset för 

att tillhöra denna community menar vi visar på ett behov av att finna sig själv. Det innebär att 

få en plats i ett större sammanhang, att berätta en historia för andra och sig själv. Facebook 

står för en ytlig och global gemenskap som kan liknas vid en nationell gemenskap där det 

finns en känsla av samhörighet trots att individerna förmodligen aldrig kommer att träffas. 

Inom dess olika sfärer finns dock en mängd mindre gemenskaper som är uppbyggda kring 

mer personliga relationer och intressen, som till exempel en jobbrelaterad grupp där alla 

känner varandra.  

Även om Facebook är en virtuell arena är den en del av samhället vi lever i och präglas 

därmed av de normer och värderingar som är aktuella i vår vardag. Det som utmärker 

kommunikationen på Facebook är möjligheten att skapa och upprätthålla relationer oberoende 

av tid och rum. Communityn har marknadsfört sig med att betona möjligheten till att hitta 

människor från sitt förflutna. Det verkar dock som att det största intresset för Facebook 

handlar om att leka och bedöma de man har på sin vännerlista. Intresset för communityn växte 

fram utifrån att personer har blivit inbjudna av andra medlemmar. Användandet har utvecklats 

till ett behov av att vara uppdaterad om det som sker inom den egna vänskapskretsen eftersom 
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”alla” finns på Facebook. Vi och våra informanter upplever Facebook som en social arena där 

det finns utrymme för lek, identitetsbygge och upprätthållandet av vänskapsband.  

Vi påbörjade denna uppsats med en nyfikenhet om Facebooks popularitet i dagens 

samhälle. Vi har fått bekräftat att människors engagemang och intresse bygger på vänners 

medverkan. Populariteten handlar till viss del om att en individ kan visa sig själv genom att 

konstruera en identitet. I ett konsumtionssamhälle bjuder Facebook in till en lek och ett 

skapande av de ytliga symbolerna genom vilka dagens kommunikation sker. Det är en arena 

för marknadsföring av det egna jaget, för kreativa uttryck och det sker på en global nivå. 

Under det här uppsatsarbetet har funderingar kring olika infallsvinklar väckts. Till 

exempel tycker vi att man skulle kunna göra en egen fotoanalys utifrån genusperspektivet 

eller kring uppfattningar om ideal i samhället. I vår analys har vi berört individens 

framträdande via foton och hur det tolkas av andra, men detta kan säkert utvecklas ytterligare. 

Vidare anser vi att man kan analysera Facebook utifrån ett beroendeperspektiv då det är något 

som uppmärksammas i samhället genom olika medier. Då Facebook baseras på miljontals 

medlemmars aktiviteter finns det utrymme för nya frågor och infallsvinklar kring fenomenet. 

Vi ser fram emot att i framtiden läsa mer om detta postmoderna fenomen! 
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Otryckta källor 

Intervjuer 

1. Namn: Johan Karlsson (fingerat) 

Sysselsättning: Studerar 

Ålder: 24 

Kön: Man 

Intervjudatum: 2007-11-07 

Intervjuns längd: 60 min 

Intervjun utförd av författarna 

 

2. Namn: Caroline Lundin 

Sysselsättning: Studerar 

Ålder: 15 

Kön: Kvinna 

Intervjudatum: 2007-11-09 

Intervjuns längd: 40 min 

Intervjun utförd av författarna 

 

3. Namn: Dennis Dahlgren 

Sysselsättning: Studerar 

Ålder: 23 

Kön: Man 

Intervjudatum: 2007-11-13 

Intervjuns längd: 60 min 

Intervjun utförd av författarna 

 

4. Namn: Daniel Larsson 

Sysselsättning: Arbetar som styr- och övervakningskonsult 

Ålder: 27 

Kön: Man 

Intervjudatum: 2007-11-13 

Intervjuns längd: 40 min 
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Intervjun utförd av författarna 

 

5. Namn: Henrik From  

Sysselsättning: Arbetar som mäklare 

Ålder: 33 

Kön: Man 

Intervjudatum: 2007-11-15 

Intervjuns längd: 50 min 

Intervjun utförd av båda författarna 

 

6. Namn: Charlotta Gustavsson 

Sysselsättning: Arbetar som kassabiträde 

Ålder: 25 

Kön: Kvinna 

Intervjudatum: 2007-11-16 

Intervjuns längd: 75 min 

Intervjun utförd tillsammans med Sofia Lindblom 

Intervjun utförd av båda författarna 

 

7. Namn: Sofia Lindblom 

Sysselsättning: Studerar 

Ålder: 23 

Kön: Kvinna 

Intervjudatum: 2007-11-16 

Intervjuns längd: 75 min 

Intervjun utförd tillsammans med Charlotta Gustavsson 

Intervjun utförd av båda författarna 

 

8. Namn: Carina Berglund 

Sysselsättning: Studerar 

Ålder: 28 

Kön: Kvinna 

Intervjudatum: 2007-11-18 
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Intervjuns längd: 45 min 

 

9. Namn: Rasmus Biasi 

Sysselsättning: Egen företagare 

Ålder: 27 

Kön: Man 

Intervjudatum: 2007-11-23 

Intervjuns längd: 75 min 

Intervjun utförd av båda författarna 

 

Intervjumaterial förvaras hos författarna. 

 

 

Deltagande observation har skett på Facebook (www.facebook.com) löpande under hösten 

2007. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Facebook-sida 
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                                                                                                                          (Urklipp från Facebook 2008-01-03) 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

 
1. Hur fick du reda på Facebook? 

2. Varför blev du medlem? Utveckla beroende på svaret 

3. Hur länge har du varit medlem? 

4. Hur ofta loggar du in? 

5. Hur viktigt för dig är det att uppdatera din Facebook-sida och hur ofta känner du att du 

bör göra det? Varför? 

6. Vilen applikation tycker du är viktigast, roligast? Varför? 

7. Vilken använder du oftast? Varför? (kommunikation genom poke, inkorg, the wall 

osv.) 

8. Har Facebook tagit över sms:andet, mailandet osv.? 

9. Vilka vill du ha på din vännerlista? Nära vänner, bekanta, kändisar osv.? 

10. Hur många vänner har du? 

11. Hur kommunicerar du med dina vänner på Facebook? 

12. Lägger du upp bilder, vad för några? 

13. Vad bör man inte lägga upp för bilder och varför? 

14. Vad lägger medlemmar generellt sätt upp för bilder? Utveckla vad du tror det beror på 

15. Finns det några regler, normer man bör veta om? Underförstådda eller skrivna? 

16. Vad tycker du är bra med Facebook? Utveckla 

17. Vad är dåligt med Facebook? Utveckla 

18. Tar du Facebook-användandet på allvar eller ser du det som en lek? Utveckla! 

19. Är du med i någon grupp, causes? Varför? 

20. Skriverier i media om Facebook, påverkar det dig, varför och vad i detta fall? 
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