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Abstract 

Title: Identity Formation on The Internet- A Qualitative Study on The Social Network 

Facebook 

Keywords: Facebook, sociala nätverk, community, identitet, gemenskap 

 
As computerized communication and the Internet have evolved, the possibility to express and 

affirm one’s identity in new ways has also been created. Facebook, which has taken a leading 

role among the social fora on the Internet and succeeded worldwide, is my choice of study 

due to the number of people that actively choose to present themselves on it.  

   The purpose of this thesis is to study the identity construction on Facebook through the 

activities a member partakes in, as well as how the presentation of oneself is written and if it 

is a result of a self-reflective process of the individual.  

   The rationale for the qualitative study has been personal interviews in order to get an insight 

into how the individuals use and present themselves on Facebook and - in the interaction with 

others – how they construct their own identity. My hypothesis has been that we, in the 

interaction with others, have a great possibility to create and understand our own identities. 

   The study results show that identity formation is a constant process and that it is indeed a 

self-reflective project. It is through the interaction with others the possibility to affirm and 

strengthen the identity not only to oneself but also towards others is created. Individuals 

choose to show certain parts of one’s identity, which often gives a misleading and biased 

image of the individual in question. However, there seems to be a high awareness of what the 

presentation signals and to whom. The membership of this social forum is a consequence of 

the sense of being a part of a greater union with others.
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Inledning 

Internet och datormedierad kommunikation har skapat nya sätt för människan att uttrycka sig 

själv och bekräfta sin identitet. Jag vill studera och undersöka hur människor skapar sin 

identitet genom interaktion på nätet idag.  

   Framväxten av virtuella communities har vidgat möjligheten för identitetsbygge och skapat 

nya platser för social gemenskap. Jag har därför valt att inrikta mig på ett socialt forum på 

nätet som rönt stor framgång och popularitet världen över, Facebook, där medlemmar aktivt 

väljer att presentera sig själva och i kontakt med andra medlemmar kan konstruera identiteter.  

   Facebook grundades av Harvardstudenten Mark Zuckerberg i februari 2004 och blev 

tillgänglig för alla som hade en giltig e-postadress år 2006.1 I september 2009 uppskattades 

antalet medlemmar till 300 miljoner världen över.2 Facebook marknadsför sig på första sidan 

med att forumet ska hjälpa dig att hålla kontakten med vänner och familj, att det är gratis och 

att alla kan gå med.  

   Facebook är ett verktyg för att upprätthålla sociala relationer, hitta vänner från det förflutna, 

skapa nya kontakter och kommunicera på en mängd olika sätt, t.ex. genom chat, 

statusuppdateringar (som kan liknas vid en mikroblogg) eller privata meddelanden. Man kan 

kommunicera med både bild, text och videoklipp.  

   Det är också en plats där man kan hitta människor med samma intressen som man själv 

genom att man kan skapa eller gå med i så kallade ”grupper” som både kan vara seriösa eller 

av lekkaraktär. Facebook ger alltså individer stor möjlighet till att forma och omforma sin 

identitet i förhållande till andra. 

   Facebook fungerar också som en effektiv plats för marknadsföring för olika institutioner, 

företag och organisationer i samhället.  

   Innehållet och utseendet på Facebook har förändrats mycket sedan starten och det pågår en 

ständig utveckling av nya funktioner och applikationer, där även användarna har kunnat vara 

med och påverka. Facebook har i dagarna gjort en stor satsning på att förbättra och informera 

sina medlemmar via sin blogg om så kallade sekretessinställningar på efterfrågan av 

medlemmar världen över.3 Då jag i min studie är intresserad av att undersöka individers syn 

på den egna personliga integriteten gällande att lägga ut information om sig själva på 

Facebook, har det varit intressant att följa Facebooks utveckling av just dessa 

sekretessinställningar.  

                                                
1 http://blog.facebook.com/blog.php?post=2210227130  
2 http://www.metro.se/2009/09/16/92400/facebook-over-300-miljoner-anvandare/index.xml  
3 http://blog.facebook.com/blog.php?post=197943902130    
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Facebook är ett intressant socialt fenomen då det är tidstypiskt, mycket omtalat och har blivit 

en naturlig del av vår vardag.  

 

Bakgrund 

I denna del försöker jag att ge en problembakgrund och sätta in min frågeställning och syftet 

med min undersökning i ett större sammanhang.  

 

Individen i det senmoderna samhället 

Inom socialpsykologin har man under senare år bl.a. diskuterat och beskrivit framväxten av 

ett postmodernt samhälle, en narcissistisk kultur och en ökad globalisering.4  

   Forskaren Thomas Johansson menar att detta har medfört stora förändringar av formandet 

av identiteten.5 Han ser detta som en reflexiv process hos individen och menar att denna 

fungerar både som en estetisk och symbolisk varelse. Centrala komponenter i människors 

identitetsskapande har länge varit stil och smak, men denna estetisering av vardagslivet har 

ökat i och med framväxten av konsumtionssamhället. Detta har skapat en ökad medvetenhet 

om hur det egna självet presenteras i olika sammanhang och en ökad känsla för den egna 

individualiteten.6 Han tar upp kopplingen mellan estetiseringen och ett förhöjt intresse för 

kroppen och kroppsliga uttrycksmedel. Lycka i det moderna konsumtionssamhället är starkt 

kopplat till ungdom och skönhet. Att se bra ut har blivit en viktig faktor för att anses lyckad.7  

   Johansson talar också om att medieanvändning blivit en stor del av människors vardag och 

upptar mycket av vår tid och menar att detta har förändrat förutsättningarna för 

identitetsskapandet i den senmoderna kulturen. En av dessa förändringar som påverkats är 

privatiseringen av offentligheten.8 Han nämner här Joshua Meyrowitz studie kring 

elektroniska mediernas påverkan på människors beteende vilken visar att medierna hjälpt till 

att sudda ut gränserna mellan de bakre regionerna dvs. den privata sfären där människor 

blottar sina känslor, problem och begär och de främre regionerna där människor ofta visar upp 

ett mer kontrollerat beteende. Men detta, att det privata offentliggörs, talar också ofta för att 

                                                
4 Johansson, Thomas (1996) Socialpsykologi och modernitet. Lund: Studentlitteratur, s. 14. 
5 Johansson, Thomas (1996) Socialpsykologi och modernitet. Lund: Studentlitteratur, s. 15. 
6 Johansson, Thomas (1996) Socialpsykologi och modernitet. Lund: Studentlitteratur, s. 19. 
7 ibid. 
8 Johansson, Thomas (1999) Socialpsykologi-Moderna teorier och perspektiv. Lund: Studentlitteratur, s. 274. 
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innehållet som visas upp till stor del är regisserat.9 Han säger att ju mer människor blir 

medvetna om vikten av att presentera sig själva på ett tilltalande och vinnande sätt, desto mer 

tid lägger de ner på stil, språk, kläder osv.10 Meyrowitz menar att de elektroniska medierna 

förändrar de grundläggande förutsättningarna för identitetsskapande.11  

   Tidigare forskning kring massmedier handlade mycket om hur människor påverkades av sin 

mediekonsumtion, medan dagens forskning mer är inriktat på hur människan i stället 

interagerar och använder sig av medierna för att skapa identitet.12 Johansson menar också att 

struktureringen av vardagslivet i stor utsträckning sker i relation till massmedieanvändning 

och att det har skapats ett ökat beroende av medierna.13  

 

Identitetsskapandets möjligheter genom datormedierad kommunikation 

Internet kan ses som en av de mest betydelsefulla teknologierna idag och har naturligtvis 

bidragit mycket till den nu ökade forskningen inom nya medier.14  

    När det gäller forskning kring identitetsskapande genom datormedierad kommunikation på 

nätet, har jag funnit att man fokuserat på när användaren är anonym och på så sätt kan skapa 

sig en helt ny identitet. Anonymitet kan leda till ett experimenterande av roller och att man 

låtsas vara någon annan än den man är i den fysiska verkligheten. Men det kan också vara ett 

sätt att våga visa mer av sig själv och den man är. Men en stor del av den datormedierade 

kommunikationen sker öppet, där man väljer att exponera sig själv genom både text och 

bild.15 Då Facebook är en plats för detta är det framförallt det jag är intresserad av att 

undersöka, hur människor aktivt väljer att presentera sig själva. Jag kommer i min studie att 

titta på hur individer formar och skapar sig en identitet på nätet genom kommunikation med 

människor som de även träffar i verkliga livet.  

   Datormedierad kommunikation har medfört en ny form av intimitet, då människor snabbt 

och enkelt kan skapa nära relationer med andra som de normalt sett kanske inte ens skulle 

komma i kontakt med.16  

 

                                                
9 Johansson, Thomas (1999) Socialpsykologi-Moderna teorier och perspektiv. Lund: Studentlitteratur, s. 275. 
10 Johansson, Thomas (1999) Socialpsykologi-Moderna teorier och perspektiv. Lund: Studentlitteratur, s. 276. 
11 Johansson, Thomas (1996) Socialpsykologi och modernitet. Lund: Studentlitteratur, s. 154. 
12 Johansson, Thomas (1999) Socialpsykologi-Moderna teorier och perspektiv. Lund: Studentlitteratur, s. 284. 
13 Johansson, Thomas (1999) Socialpsykologi-Moderna teorier och perspektiv. Lund: Studentlitteratur, s. 292. 
14 Lievrouw A, Leah, Livingstone, Sonia (2002) Handbook of new media. London: Sage, s. 2. 
15 Lievrouw A, Leah, Livingstone, Sonia (2002) Handbook of new media. London: Sage, s. 68. 
16 Sveningsson, Malin, Lövheim, Mia, Bergquist, Magnus (2003) Att fånga nätet, kvalitativa metoder för 

Internetforskning. Lund: Studentlitteratur, s. 12. 
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Jaget i virtuella världar 

Psykoanalytikern Sherry Turkle har forskat kring bl.a. identitet på nätet. Hon säger att från 

början var datorn ett förhållande mellan en maskin och en människa. Det är långt ifrån hur vi 

ser på och använder oss av datorer idag. Internet, ett växande system av nätverk, har kopplat 

samman miljontals människor i nya rum som förändrar samhället, vårt sätt att tänka och våra 

identiteter. Hon beskriver datorn dels som ett redskap för att kommunicera med andra och 

dels för att t.ex. skriva, men menar att den blivit så mycket mer än så.  

   Vi lever i virtuella världar där vi pratar och utbyter idéer med andra och experimenterar med 

olika roller och identiteter. Turkle menar att Internet och cyberrymden har gett oss 

möjligheter att skapa nya typer av gemenskaper, virtuella samhällen, som vi deltar i 

tillsammans med människor från hela världen och i vilka vi skapar oss själva.17 Tidigare 

institutioner och platser som brukade föra samman människor har försvunnit. Allt fler 

människor tillbringar tid ensamma framför datorskärmen men samtidigt söker vi nya sätt att 

umgås och nya gemenskaper eftersom vi är sociala varelser.  

   Hon beskriver hur vi brevväxlar med varandra genom elektronisk post, medverkar i 

elektroniska anslagstavlor och går med i intressegrupper vars deltagare kommer från hela 

världen. Vi är alltså mindre bundna till fysiska platser. Turkle tar upp intressanta frågor som 

dessa förändringar väcker. bl.a. hur datormedierad kommunikation kommer att påverka vårt 

engagemang i andra människor. Och huruvida den fyller vårt behov av kontakt och socialt 

deltagande. En annan fråga som hon tar upp, gäller vilket ansvar vi kommer att ta för våra 

virtuella handlingar och hur vi står till svars för dem.18   

   Internet möjliggör snabba växlingar mellan olika identiteter och roller på ett annat sätt än 

tidigare. Turkle beskriver Internet som ett viktigt socialt laboratorium för experiment med de 

konstruktioner och omkonstruktioner av jaget som kännetecknar postmodernt liv.19  

                                                
17 Turkle, Sherry (1995) Leva Online. Stockholm; Norstedts förlag AB, s. 12. 
18 Turkle, Sherry (1995) Leva Online. Stockholm; Norstedts förlag AB. s. 218. 
19 Turkle, Sherry (1995) Leva Online. Stockholm; Norstedts förlag AB, s. 220. 
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Syfte och frågeställning 

Jag vill försöka förstå hur identitetskonstruktion på Facebook kan se ut genom att titta på 

vilka aktiviteter som utförs där, hur individer presenterar sig själva, samt i vilken utsträckning 

detta är en självreflexiv process hos individen.  

 

• Hur uttrycker en användare sin identitet på Facebook genom sin presentation och sina 

aktiviteter där?  

• Hur framställer individer sig själva på Facebook?  

• Vad kommunicerar de om sig själva?  

• Hur använder sig individer av Facebook? 

 

Teori 

Jag kommer här att beskriva relevanta teorier och tidigare forskning för mitt syfte med 

studien, nämligen att försöka förstå hur identitetsskapande på Facebook kan se ut. 

 

Identitetsbegreppet 

Identitet är ett begrepp som är omdiskuterat och svårdefinierat. Det har alltmer kommit att 

ersätta begrepp som roll, själv och spegeljag inom den samtida socialpsykologin. Det kan vara 

sociala kriterier såsom klass, kön, etnicitet, nationalitet eller psykologiska som t.ex. 

personlighetstyp eller begåvning som avgör en människas identitet. Men det har blivit alltmer 

problematiskt att på ett entydigt sätt slå fast sociala och psykologiska kriterier för identitet.   

Numera talar man ofta om identitetsskapande, som pekar på själva processen, snarare än om 

en fastställd, definitiv identitet.20 Jag har valt att inte fördjupa mig i psykologins olika teorier 

om identitetsbildning. 

   Gripsrud gör en uppdelning mellan vår sociala identitet och vår personliga identitet. Andras 

uppfattningar om oss som införlivas i vår egen självbild ligger under den sociala identiteten. 

Den personliga identiteten är det som är unikt hos oss själva, det som skiljer oss från andra.21  

   Richard Jenkins menar att identitet inte är något som vi ”har” utan som vi skapar i 

förhållande till något eller någon. Det är en ständigt pågående process.22  

                                                
20 Johansson, Thomas (1999) Socialpsykologi-Moderna teorier och perspektiv. Lund: Studentlitteratur, s. 167. 
21 Gripsrud, Jostein (2006) Mediekultur, mediesamhälle. Göteborg: Daidalos AB, s. 20. 
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   Den symboliska interaktionismen är en teoretisk riktning som intresserar sig för hur jaget 

ständigt utvecklas i relation till andra eller hur vi uppfattar att andra uppfattar oss.23  

   George Herbert Mead utvecklade en socialbehaviorism som präglades av en stark tilltro till 

människans resurser och förmåga att förändra nuet.24 Självet är i ständig rörelse och betraktas 

som ett objekt som granskas, reflekteras över och förändras. Människan rekonstruerar sin 

historia hela tiden och skapar nya berättelser om sig själv. Detta är grundförutsättningen för 

identitetsskapandet, förmågan att se sig själv med den andres ögon.25 Meads tankar om 

”jaget” (I) och ”självet” (me) innebär att när vi växer upp blir vi medvetna om oss själva som 

separata agenter genom att betrakta oss med andras ögon. Inom interaktionismen ser man inte 

att människan är utan hon blir till.26  

 

Det dramaturgiska perspektivet 

En sociolog som ofta förknippas med denna teoretiska inriktning är Erving Goffman. Han 

sägs bilda en bro mellan interaktionismen som utvecklades i början av 1900-talet till analyser 

av det moderna samhället som bl.a. Anthony Giddens och Zygmunt Bauman arbetade fram i 

slutet av 1990-talet som jag också kommer att nämna senare.27     

   Goffman lånar begrepp från teaterns värld och menar att människor på olika sätt 

upprätthåller en social identitet eller spelar en ”roll”. Han menar att detta sker genom en aktiv 

konstruktion av en personlig fasad. Individen styr sitt handlande så att omgivningen 

(publiken) ska få en speciell uppfattning om hans eller hennes identitet. Han analyserar hur 

människor försöker dölja vissa saker hos sig själva genom uppvisandet av dessa sociala 

fasader. Han skiljer på våra mänskliga jag och våra sociala fasader men menar att dessa 

fasader inte är mindre verkliga. Konstruktionerna leder i sin tur också till att vi förändrar våra 

identiteter. Han för en diskussion om hur människor skapar en image, dvs. hur de projicerar 

en bild av sig själva på omgivningen. Denna skapas i samverkan med andra individer och 

kräver att andra bekräftar dennes självbild. Genom social interaktion med andra omskapar vi 

våra identiteter.28 

                                                                                                                                                   
22 Jenkins, Richard (1996) Social Identity. London: Routledge, s. 4. 
23 Gripsrud, Jostein (2006) Mediekultur, mediesamhälle. Göteborg: Daidalos AB, s. 31. 
24 Johansson, Thomas (1999) Socialpsykologi-Moderna teorier och perspektiv. Lund: Studentlitteratur, s. 77. 
25 Johansson, Thomas (1999) Socialpsykologi-Moderna teorier och perspektiv. Lund: Studentlitteratur, s. 78. 
26 Johansson, Thomas (1999) Socialpsykologi-Moderna teorier och perspektiv. Lund: Studentlitteratur, s. 79. 
27 Johansson, Thomas (1999) Socialpsykologi-Moderna teorier och perspektiv. Lund: Studentlitteratur, s. 79. 
28 Johansson, Thomas (1999) Socialpsykologi-Moderna teorier och perspektiv. Lund: Studentlitteratur, s. 84. 
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   Det dramaturgiska perspektivet kan användas för att analysera socialpsykologiska fenomen 

i samhället idag menar Johansson.29 Även om Goffman framför allt studerar interaktionen 

mellan människor som sker ansikte mot ansikte menar Johansson att Goffmans idéer inte 

tappat sin betydelse men fått nya innebörder i och med den ökade elektroniska 

kommunikationen.30  

 

Det självreflexiva projektet 

Anthony Giddens menar att självet har blivit ett reflexivt projekt i och med det moderna 

samhällets ordning.31  Tidigare utgjorde yttre förhållanden och traditionen identiteten, såsom 

t.ex. släktskap, kön och social status, medan det i det högmoderna samhället handlar om att 

aktivt skapa sig en identitet. Vi är det vi själva gör oss till. Hela tillvaron blir en fråga om att 

välja och att fatta beslut, så att vi kan bevara och fortsätta det som Giddens kallar för en 

”självberättelse”.32  

   Giddens skiljer på självet och självidentiteten. Självidentiteten förutsätter en reflexiv 

medvetenhet och är inget givet utan måste skapas och bevaras genom individers reflexiva 

handlingar. Giddens talar också om kroppens framträdande som en del av självets reflexiva 

projekt. Här har det också skett en förändring från förr då framträdandet, hur man såg ut, var 

en del av den sociala identiteten och inte i första hand den personliga. Även om kläder och 

klädstil fortfarande t.ex. signalerar klassposition och könstillhörighet har vi idag på många 

sätt större frihet i hur vi vill klä oss och se ut.33  

   Begreppet ”livsstil” menar Giddens är mer än bara sammankopplat med ytlig konsumism, 

det handlar om alla de stora och små val vi idag ställs inför och hur dessa beslut inte bara 

säger något om hur vi handlar utan också kring vem vi vill vara. Livsstil handlar på så sätt om 

själva skapandet av självidentiteten.34   

   Ännu en teoretiker som stödjer denna teori om att den ökade individualiseringen är en följd 

av det moderna samhället och globaliseringen är sociologen Zygmunt Bauman. Det är idag 

för många människor lättare att skapa förutsättningarna för vilka de är eller vill vara, vilket 

kan vara positivt. Men detta kan också skapa rädsla och otrygghet hos individen. Han menar 

                                                
29 Johansson, Thomas (1996) Socialpsykologi och modernitet. Lund: Studentlitteratur, s. 35. 
30 Johansson, Thomas (1996) Socialpsykologi och modernitet. Lund: Studentlitteratur, s. 37. 
31 Giddens, Anthony (1991) Modernitet och självidentitet. Göteborg: Daidalos AB, s. 45. 
32 Andersen, Heine, Kaspersen, Lars, Bo (2003) Klassisk och modern samhällsteori. Lund: Studentlitteratur,  
s. 331. 
33 Giddens, Anthony (1991) Modernitet och självidentitet. Göteborg: Daidalos AB, s. 123. 
34 Giddens, Anthony (1991) Modernitet och självidentitet. Göteborg: Daidalos AB, s. 102. 
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liksom Giddens att identiteten inte längre är förutbestämd utan att det är individens ansvar att 

ständigt arbeta med denna.35  

 

Gemenskap/ Community 

Människor klarar sig inte utan varandra, de behöver få tillgivenhet, aktning och bekräftelse 

från andra. De betraktar sig själva genom andra och skapar sig på sätt en självbild, som 

bestäms av vad de tror att andra tänker om dem. 36 Därför lever vi i mindre eller större 

gemenskaper.37  

   Människor ingår i flera olika gemenskaper och nätverk genom livet. Familj, vänner, skola 

och arbete, fritidsintressen skapar alla olika typer av nätverk. I vissa gemenskaper har vi nära 

förbindelser med andra medan andra är mer formella. Abram De Swaan menar att individer i 

dagens samhälle oftast tillhör flera olika nätverk än vad som var vanligt förr. I dessa 

upprätthåller individen skilda kontakter och uppträder också olika. Han beskriver också hur 

människor med tiden ansluter sig till nya nätverk och lämnar gamla och därmed också 

förändrar sina beteenden. Han tar upp vänskapsnätverk där människor kanske känner varandra 

genom att de gått i samma skola, gjort värnplikten tillsammans eller varit medlemmar av 

samma studentförening och hur man gärna håller kontakten livet ut och använder sig av dessa 

relationer för att t.ex. söka bostad, jobb eller dylikt.38 Han menar även att indirekta nätverk, 

där människor t.ex. upptäcker att de har gemensamma bekanta, är viktigt för att skaffa sig 

förbindelser.39   

   Det har länge diskuterats hur olika medier påverkar samhället i stort, från när radion och 

senare televisionen slog igenom till nu senast med framväxten av Internet. Alla medier har 

kritiserats och både optimistiska och pessimistiska kommentarer har framförts.40  

   Internet har skapat nya möjligheter för att bilda sociala nätverk med andra människor.   

Howard Rheingold menar att Internet kan återupptäcka och återuppliva samhällets 

traditionella gemenskaper som gått förlorade, genom kommunikation på Internet.41 Han 

skriver i sin bok The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier (2000): 

 

                                                
35 Andersen, Heine, Kaspersen, Lars, Bo (2003) Klassisk och modern samhällsteori. Lund: Studentlitteratur,  
s. 344. 
36 De Swaan, Abram (2003) Mänskliga samhällen. Lund: Arkiv förlag s. 17. 
37 De Swaan, Abram (2003) Mänskliga samhällen. Lund: Arkiv förlag s. 9. 
38 De Swaan, Abram (2003) Mänskliga samhällen. Lund: Arkiv förlag s. 31. 
39 De Swaan, Abram (2003) Mänskliga samhällen. Lund: Arkiv förlag. s. 32. 
40 Lievrouw A, Leah, Livingstone, Sonia (2002) Handbook of new media. London: Sage, s. 34. 
41 Lievrouw A, Leah, Livingstone, Sonia (2002) Handbook of new media. London: Sage, s. 35. 
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People in virtual communities use words on screens to exchange pleasantries and argue, engage in intellectual 

discourse, conduct commerce, exchange knowledge, share emotional support, make plans, brainstorm, gossip, 

feud, fall in love, find friends and loose them, play games, flirt, create a little high art and a lot of idle talk. 

People in virtual communities do just about everything people do in real life, but we leave our bodies behind. 

You can´t kiss anybody and nobody can punch you in the nose, but a lot can happen within those boundaries.  

 

Det sker alltså väldigt mycket i dessa virtuella världar och det kan vara en förklaring till 

varför ett fenomen som Facebook fått en sådan enorm genomslagskraft. Sociala medier och 

communitys på nätet betonar känslan av samhörighet med andra.42 Möten behöver inte alltid 

vara bundna till en fysisk plats eller ske ansikte-mot-ansikte.  

   Annan forskning visar dock på det motsatta; virtuella communities kan inte ersätta 

gemenskaper i verkliga livet utan endast komplettera dessa. Kulturen och identiteter där är 

alltför ensidiga, homogena och flytande för att ge en känsla av stark samhörighet och 

delaktighet.43 

   Sveningsson med flera nämner Manuel Castells teori om att communities eller gemenskaper 

på nätet är ett resultat av att tillvaron blivit allt mer medierad. Och att dessa i första hand 

handlar om att individen vill tillskriva sig en identitet, de sammanhang hon anser sig tillhöra 

och de sociala handlingar hon vill utföra. Den främsta drivkraften för individens interaktion 

med Internet är sökandet efter identitet och mening, och det är även en effekt av den.44  

 

Tid och rum 

John B Thompson menar att det har skett en förändring mellan det offentliga och det privata. 

Han menar att medieutvecklingen har skapat nya former av offentlighet som skiljer sig från 

den samtidiga närvarons traditionella offentlighet. Kännetecknande för dessa nya former är att 

individers, handlingars eller händelsers offentlighet inte längre är kopplat till en gemensam 

fysisk plats. Handlingar och händelser kan nås av andra som inte är närvarande i tiden och 

rummet.45 Individers synlighet är inte längre beroende av en fysisk plats och ej heller 

underkastad samma villkor som interaktionen ansikte mot ansikte.46  

   En sak som särskilt utmärker kommunikationen i den moderna världen är att den äger rum i 

en alltmer global utsträckning. Individer kan interagera med varandra även om de befinner sig 

                                                
42 Lievrouw A, Leah, Livingstone, Sonia (2002) Handbook of new media. London: Sage, s. 37. 
43 Lievrouw A, Leah, Livingstone, Sonia (2002) Handbook of new media. London: Sage, s. 40. 
44 Sveningsson, Malin, Lövheim, Mia, Bergquist, Magnus (2003) Att fånga nätet, kvalitativa metoder för 

Internetforskning. Lund: Studentlitteratur, s. 17. 
45 Thompson, John B (2001) Medierna och moderniteten. Göteborg: Daidalos AB. s. 159. 
46 Thompson, John B (2001) Medierna och moderniteten. Göteborg: Daidalos AB. s. 169. 
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i olika delar av världen. Kommunikationen sker näst intill ögonblickligen många gånger. Det 

har alltså skett en omgestaltning av tid och rum.47 Communities på nätet och Facebook menar 

jag är ett tydligt exempel på detta.  

   Även Johansson menar att de elektroniska medierna påverkat vår konstruktion av 

verkligheten och förändrat vårt sätt att resonera kring tid och rum. Han menar att identiteten 

inte är knuten till vissa rumsliga förhållanden som tidigare och att vi därför måste utveckla en 

ny typ av socialpsykologi som tar hänsyn till att interaktionen inte längre sker ansikte-mot-

ansikte utan via olika elektroniska medier.48 

 

Metod 

Intervjuer 

En halvstrukturerad livsvärldsintervju försöker förstå teman i den levda vardagsvärlden ur 

informantens eget perspektiv. Den skiljer sig från ett samtal då det finns ett tydligt syfte med 

en forskningsintervju utan att för den skull följa ett slutet frågeformulär. Kvale och 

Brinkmann skriver att målet är att tolka meningen hos centrala teman i intervjupersonens 

livsvärld, i det som sägs och hur det sägs. Den har inte kvantifiering som mål, det är specifika 

situationer och berättelser som man söker, inte allmänna åsikter.49 Detta har också varit målet 

för mig i min undersökning.  

   Jag vill genom min studie få en inblick i hur människor använder sig av Facebook och hur 

detta är ett uttryck för identitetsskapande genom att titta på en medlems individuella 

presentation och agerande på Facebook. Jag har alltså valt att genomföra en kvalitativ studie 

och inrikta mig på ett fåtal individer och tolka deras presentation och aktivitet på Facebook. 

Inom kvalitativt orienterade studier är man inte ute efter att generalisera utan att tolka och 

försöka begripliggöra människors verklighet. Användandet av teorier tillsammans med mina 

egna tolkningar blir här viktiga redskap.50  

                                                
47 Thompson, John B (2001) Medierna och moderniteten. Göteborg: Daidalos AB. s. 187. 
48 Johansson, Thomas (1996) Socialpsykologi och modernitet. Lund: Studentlitteratur, s. 154. 
49 Kvale, Steinar, Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. s. 43.  
50 Sveningsson, Malin, Lövheim, Mia, Bergquist, Magnus (2003) Att fånga nätet, kvalitativa metoder för 

Internetforskning. Lund: Studentlitteratur, s. 68. 
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 Intervjuer har som mål att få information från dem som intervjuas, om hur de resonerar och 

reflekterar kring ett fenomen.51 Genom att göra intervjuer vill jag skapa mig en bild av hur 

individer tänker och resonerar kring frågor om identitet och aktivitet på Facebook.  

   Jag har valt att göra ett frågeschema (se bilaga 1) som täcker olika områden jag velat 

undersöka. Jag har ställt frågorna i samma ordning till alla informanter men har låtit samtalet 

flyta relativt fritt inom denna ram och har t.ex. kommit med relevanta följdfrågor.  

   Inför varje intervju har jag via e-post bett informanterna att med egna ord beskriva sin 

profilsida på Facebook. Detta för att ge mig värdefull information inför intervjun och min 

undersökning, men också för att informanterna själva redan innan intervjun skulle få tid till att 

reflektera över sin egen profil på Facebook och vara förberedda inför intervjun. Flera av 

informanterna har under intervjun framfört detta som något positivt då det gjort att de känt sig 

mer förberedda.  

Det har varit viktigt för mig att genomföra intervjuerna ansikte-mot-ansikte för att komma 

informanterna närmare än om jag t.ex. hade genomfört intervjuerna på elektroniskt vis. Jag 

har på så sätt haft större chans att ge direkt återkoppling, notera kroppsspråk och 

ansiktsuttryck, höra tonfall, komma med viktiga följdfrågor, frågor om förtydliganden och så 

vidare. Man kan också med enkla ord och gester föra samtalet vidare och få informanten att 

vidareutveckla sina svar.   

   Jag har valt att spela in intervjuerna med en ljudbandspelare då alla informanter har godkänt 

detta. På det sättet har jag kunnat koncentrera mig på ämnet och ha fokus på personen helt och 

hållet, samt hålla samtalet flytande utan avbrott. Jag har varit öppen och tydlig med att 

informera informanterna om syftet med undersökningen.  

   Konfidentialitet innebär inom forskning att privata data som identifierar deltagarna i 

undersökningen inte kommer att avslöjas.52 Jag har varit noga med att informera 

intervjudeltagarna om detta.  

   Att transkribera innebär att transformera, att ändra från en form till en annan.53 Jag har 

transkriberat samtliga intervjuer för att sedan analysera datan och relatera denna till teorier 

och tidigare forskning.  

 

                                                
51 Sveningsson, Malin, Lövheim, Mia, Bergquist, Magnus (2003) Att fånga nätet, kvalitativa metoder för 

Internetforskning. Lund: Studentlitteratur, s. 82. 
52 Kvale, Steinar, Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s. 88. 
53 Kvale, Steinar, Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s. 194. 
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Urval 

Jag har sökt informanter bland vänner, vänners vänner och bekanta. Då jag är intresserad av 

att undersöka individers presentation och användande av Facebook har jag valt att bortse från 

faktorer som kön, ålder och etnicitet då jag inte ser det som relevanta faktorer för min 

undersökning. Självfallet har mitt urval en betydelse för mitt resultat men jag är inte ute efter 

att ge en generell bild av alla Facebook-användare utan att få en inblick i hur just dessa 

individer skapar sin identitet på Facebook.  

   Majoriteten av mina informanter är kvinnor i åldrarna 25-30, samtliga är högutbildade och 

bosatta i Stockholm. Jag är medveten om att det är en homogen grupp där informanterna har 

liknande sociala värden, referensramar och livssituationer vilket påverkar mitt resultat. 

Identitetsskapandet skulle kunna se annorlunda ut i andra grupper hos t.ex. lågutbildade, 

tonåringar, äldre osv. där andra värden anses centrala.  

   Jag har utfört totalt tio intervjuer om ca 30-45 minuter vardera. En av intervjuerna var en så 

kallad gruppintervju med två informanter. Jag anser inte att det var till någon nackdel, utan att 

det snarare berikade samtalet.  

   Intervjuerna har varit ett bra sätt att få en inblick och förståelse för deras livsvärld.  
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Resultat och Analys 

Syftet med min studie har varit att ta reda på hur identitetskonstruktion kan se ut på Facebook, 

hur individer använder sig av och presenterar sig på Facebook, samt att se i vilken 

utsträckning detta är en reflexiv process hos individen. I denna del kommer jag att presentera 

mitt resultat och mina egna tolkningar av den insamlade datan kopplat till teorier och tidigare 

forskning.  

  

Facebook - en del av vardagen 

Flertalet av informanterna har varit medlemmar i Facebook i flera år och jag har förstått att 

syftet med deras användning har skiftat och utvecklats genom åren och att användningen 

framför allt har ökat betydligt och blivit en naturlig del av vardagen. Det hänger naturligtvis 

samman med att Facebook ständigt utvecklas i form av nya funktioner och applikationer som 

jag nämnde inledningsvis. Men många av informanterna uttrycker också att Facebook tagit en 

större plats i deras liv än vad de hade kunnat ana från början.  

  

Man blir lätt beroende, det är ju negativt, jag känner absolut att jag är beroende. Det är som en del av min 

dagliga ritual. På morgonen loggar jag in på FB och käkar frukost. /---/ Det är inte det att folk alltid skriver 

så intressanta saker heller utan det har blivit ett konstigt behov som man har fått nu. Man vill veta. Jag har 

utvecklat det behovet att man vill hålla koll på folk. 

    (Intervju med Sandra, 26, studerande) 

 

 

Jag har inte funderat på att gå ur, det är sådan stor del av vardagen. De som inte är med missar massor av 

fester och mycket information och vet inte saker och ting. Folk använder verkligen det som första hands 

kanal och jag tror man skulle missa mycket om man inte var med och bli lite bortglömd och det vill jag inte 

riskera. 

    (Intervju med Cecilia, 25, studerande) 

     

Detta tycker jag stärker bilden som Johansson tar upp av att vi blir allt mer beroende av 

medierna och att dessa upptar allt mer tid av vårt vardagsliv. 54  

   Många har från början kommit i kontakt med Facebook genom att en kompis varit medlem 

och har fått en inbjudan via e-post. Man har blivit medlem dels för att hålla kontakt med nära 

                                                
54 Johansson, Thomas (1999) Socialpsykologi-Moderna teorier och perspektiv. Lund: Studentlitteratur, s. 292. 
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vänner men också med människor som bor utomlands eller som man träffat på resor och som 

man kanske aldrig kommer att träffa igen.  

   Majoriteten av informanterna säger att de loggar in på Facebook varje dag, då de har 

tillgång till Internet. Ofta är man då inloggad stora delar av dygnet medan man gör andra 

saker. Man håller sig i stort sett uppdaterad på vad ens vänner gör, ska göra, har gjort och om 

vad som händer fortlöpande.  

   Idag använder informanterna Facebook dels för att hålla kontakt med vänner, skicka 

meddelanden, dela information samt skriva egna och kommentera på andras 

statusuppdateringar. Men också i en mängd andra syften; för att hålla koll på folk, av 

nyfikenhet, för att se vad som händer, få inbjudningar till olika evenemang, och för att se 

andras bilder. Många använder Facebook för att det är så otroligt stort och för att väldigt 

många i bekantskapskretsen är anslutna idag.  

   Samtliga informanter använder sina riktiga namn och har en profilbild på sig själva på 

Facebook. Jag har funnit att man sett just det att man går ut med vem man är som något 

positivt med Facebook och en anledning till att man gått med i denna community.  

 

I och med den nya versionen av Internet, 2.0, som det snackas om, så har man inte hemliga användarnamn 

längre utan man går ut med den man är. Man heter inte längre ”Majblomma-79” utan man använder sitt för- 

och efternamn. 

    (Intervju med Erik, 28, studerande) 

 

 

Det var sommaren 2007 jag blev varse om att Facebook fanns. Jag höll mig dock ifrån det ett par månader, 

eftersom jag redan var ganska trött på de många communities jag varit med i och tröttnat på. Det jag till slut 

fastnade för var att du inte använde alias utan ditt riktiga namn.  

    (Intervju med Jakob, 23, studerande) 

 

Tidigare forskning kring identitetsskapande på nätet har fokuserat mycket på där användaren 

väljer ett alias, men mycket tyder på att en stor del av den datormedierade kommunikationen 

inte sker under ”falska” identiteter vilket Facebook är exempel på. Dock kan man diskutera 

vad det innebär att ”vara sig själv” och ”att spela en roll” och vad som skiljer en autentisk 

identitet från en ”falsk”.55 Därför anser jag att det är intressant att undersöka just denna form 

av datormedierade kommunikation där man väljer att aktivt presentera sig själv. 

                                                
55 Sveningsson, Malin, Lövheim, Mia, Bergquist, Magnus (2003) Att fånga nätet, kvalitativa metoder för 

Internetforskning. Lund: Studentlitteratur, s. 28. 
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Många av de användningsområden som informanterna nämner ser jag som möjligheter för hur 

man kan konstruera identitet på Facebook. Identitetsskapandet sker i kontakt med andra, 

genom att man väljer vad man vill visa om sig själv och för vem, vad man gör och inte gör, 

samt vad man själv skriver på t.ex. statusuppdateringar. Jag ska här gå in närmare på några 

teman som jag funnit återkommande i mina intervjuer med informanterna.  

  

Nätverk och gemenskap 

De flesta av informanterna har vänner på Facebook som de även träffar i verkliga livet, nära 

vänner, klasskamrater, arbetskollegor, men också mer avlägsna bekanta och människor som 

de inte har sett på flera år från t.ex. skoltiden.  

   Abram De Swaan menar att individer i dagens samhälle oftast tillhör flera olika nätverk än 

vad som var vanligt förr. I dessa upprätthåller individen skilda kontakter och uppträder också 

olika. Han beskriver också hur människor med tiden ansluter sig till nya nätverk och lämnar 

gamla och därmed också förändrar sina beteenden.56 Jag tycker det är intressant att se hur 

detta avspeglar sig även på nätet men att dessa olika nätverk kommer allt närmare varandra på 

ett annat sätt än tidigare och samlas på ett och samma ställe. Vi tvingas då reflektera mer 

noggrant över vad vi visar upp om oss själva och för vem.  

   På Facebook ingår man i flera nätverk, större och mindre, med människor man haft kontakt 

med på olika sätt under olika perioder av sitt liv, från t.ex. dagis, skola, arbete, studentliv, 

resor och fritidsaktiviteter.  

 

I början tänkte jag att jag skulle vara väldigt selektiv. Vilket jag fortfarande har bibehålligt, en selektiv 

inställning. För jag känner inte att jag har lust att börja om med något socialt umgänge som jag har lämnat 

bakom mig. Det som stör mig är att de här världarna kryper allt närmare varandra. Det räcker ju med att ens 

kompis addar någon som man känner. Det känns som att man alltid är i synfältet och måste gömma sig ibland. 

Och jag har faktiskt inga problem med att ignorera en vänförfrågan om det är någon som jag verkligen inte vill 

prata med. Jag vet att det finns ett visst intresse hos några från skoltiden och jag orkar inte gå med i det här 

”vad gör du nu för tiden -grejen”. Verkligen inte. Nu tror jag folk börjat förstå att jag inte addar vem som 

helst. Jag har jobbrelaterade vänner, mest för att etablera en personlig kontakt med dem, och för att ge en mer 

personlig bild av vem jag är och vem de har att göra med. Vilket kan löna sig längre fram, det är lite egoistiskt, 

jag har det i åtanke. Det är lättare att få fler jobb och ha en proffsig relation när man får se bägge sidor.  

    (Intervju med Erik, 28, studerande) 

 

                                                
56 De Swaan, Abram (2003) Mänskliga samhällen. Lund: Arkiv förlag, s. 31. 
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Detta visar på att man bygger sitt nätverk och medvetet använder det i olika syften. Det har 

blivit lätt att fråga vänner om råd och utnyttja sitt nätverk. Men det visar också på hur dessa 

skilda nätverk alltmer sluts samman och kommer närmare varandra på ett nytt sätt och hur 

man inte alltid vet hur man ska hantera det. Facebook har blivit en plats där människors olika 

livsnätverk möts på ett helt annat sätt än tidigare. Detta ställer också högre krav på individen 

hur man väljer att presentera och definiera sig inför olika människor. Man har kanske både sin 

familj, nära vänner, bekanta och arbetsgivare på Facebook -människor som man vanligtvis 

väljer att uppträda olika inför. Man visar olika sidor av sig själv för olika människor. Och man 

väljer framför allt vad man vill visa om sig själv.  

 

Men jag försöker hålla det mer professionellt än privat. Eller det är en blandning. Jag har utgått från att om jag 

skulle kunna lägga till en arbetsgivare, kan jag stå för det som står här. Och då tycker jag att man måste hålla 

en viss professionalism. Jag tror jag har det tänkesättet lite. 

    (Intervju med Annicka, 25, studerande) 

 

    Elektroniska medier, t.ex. Internet, kan användas för att skapa intima relationer mellan 

människor som befinner sig på olika fysiska platser i världen. Möjligheten att upprätthålla 

relationer med vänner och familj har ökat i och med framväxten av moderna 

kommunikationsnät vilket också informanterna i min undersökning menar på och ser som 

något positivt med Facebook.57 Sociala medier och communitys på nätet betonar känslan av 

samhörighet med andra.58 Facebook har blivit en naturlig plats för social gemenskap för 

många. 

 

Jag har tänkt på om jag ska gå ur, men det finns ingen anledning för mig att gå ur. Jag har funderat på det, 

för att man inte orkar se någons statusuppdateringar eller ha kontakt med den personen. Men jag har inte 

gjort det, för helt plötsligt blir det jättestort, att gå ur. ”Men gud, då har jag ingen kontakt med någon av de 

här människorna, och helt plötsligt blir jag jätteensam då”. Så skulle jag känna mig. Om jag skulle gå ur 

skulle jag känna mig jätteensam och utanför. Så jag antar att jag är med för att känna någon slags 

gemenskap.  

    (Intervju med Therese, 26, studerande) 

 

Turkle menar att Internet och cyberrymden har gett oss möjligheter att skapa nya typer av 

gemenskaper, virtuella samhällen, som vi deltar i tillsammans med människor från hela 

                                                
57 Johansson, Thomas (1999) Socialpsykologi-Moderna teorier och perspektiv. Lund: Studentlitteratur, s. 115. 
58 Lievrouw A, Leah, Livingstone, Sonia (2002) Handbook of new media. London: Sage, s. 37. 
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världen och i vilka vi skapar oss själva.59 Facebook är ett exempel på detta, då det är ett 

globalt socialt nätverk. Som informanterna också uttrycker, så är stora delar av deras vänner 

och bekanta medlemmar och man upplever sig vara en del av en större gemenskap. Flera 

uttrycker också en rädsla för det utanförskap som det skulle innebära att inte vara medlem på 

Facebook, något som man inte vill riskera.   

   Men det finns också de som menar att kontakten i verkliga livet är mer fruktbar och genuin 

och att man tröttnar på den formen av kontakt med andra som sker via nätet.  

 

För att jag blev trött på den här virtuella världen som jag kände tog väldigt mycket energi och tid från mig och 

från att göra annat som är vettigt, som ger större lycka och glädje. Och för att jag tycker att man glömmer bort 

konsekvenserna av att lägga ut saker på Internet. Jag ville återta makten lite grann, från den här falska 

kontakten man får till människor via nätet och använda den tiden till något annat. Just känslan av att man har 

kontakt och en relation med människor bara för att man kommenterar någons status eller skriver på någons 

vägg. Eller utan att ens göra det, veta vad den personen sysslar med även om jag inte ringt eller träffat den 

personen på väldigt länge. Det tycker jag är falsk kontakt. Då vill jag återta den tiden från att sitta framför 

datorn till att faktiskt ringa och träffa den människan på riktigt. 

    (Intervju med Maria, 26, ekonom) 

 

Man skulle kunna tolka detta som att kontakten via nätet är mindre verklig och att Facebook 

står för en ytlig och föreställd gemenskap.  

 

Grupper och intressen på Facebook 

På Facebook har man möjlighet att starta eller själv gå med i olika grupper, bli ett fan av 

personer, ställen, artister, klubbar osv., eller stödja olika ”causes” eller ”sakfrågor”. Det finns 

en uppsjö av dessa på Facebook, både seriösa och de som är av lekkaraktär. Alla informanter 

är med i någon typ av grupp eller fan av något. De flesta gick med i dessa i början när de blev 

medlemmar på Facebook.  

   Här har informanterna olika åsikter om vad som känns viktigt för just de att gå med i, vilket 

jag ser som ett tecken på att vi är olika som individer och därmed väljer att handla på olika 

sätt. Antingen väljer man att gå med i seriösa grupper eller så väljer man grupper som är mer 

skämtgrupper. Många är med i grupper som visar på deras intressen för t.ex. kultur, sport, 

kända personer eller ställen som de gillar. Man kan på så sätt visa för andra vem man är eller 

står för.   

                                                
59 Turkle, Sherry (1995) Leva Online. Stockholm; Norstedts förlag AB, s. 12. 
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De flesta grupper jag är medlem i blev jag medlem i när jag anslöt mig till Facebook. Det var lite roligt att 

bygga upp sin profil och hitta grupper som passade in på mig. Jag är medlem i 22 grupper idag. De reflekterar 

alla på något sätt min personlighet. De är grupper som jag blivit medlem i med glimten i ögat eller som 

uttrycker mina intressen eller humor. Några är för ett gott syfte, men sådana brukar jag tacka nej till för jag 

tror inte man kan åstadkomma något genom att gå med i någon Facebook-grupp med goda syften. 

    (Intervju med Maria, 26, ekonom) 

 

 

Jag insåg att jag hade väldigt mycket gröna, miljögrupper, det verkar vara min grej. Jag tror att i början av 

Facebook gick man med i mycket grupper som folk skickade. Jag har rensat jättemycket, jag tror att jag 

omvärderade de grupperna jag hade, vilka som var relevanta och om jag verkligen står för det här. Nu tänker 

jag mig jättemycket för när jag går med i en grupp. Jag går sällan med i något nu. Annars är jag med i grupper 

som fungerar som ett kontaktnät. T.ex. kör, min högstadieklass och gymnasieskola. De andra är mer politiska 

och samhällinriktade mer än skämtgrupper. Det känns inte relevant för mig. 

    (Intervju med Annicka, 25, studerande) 

 

Man kan på detta sätt signalera till andra vad man själv anser är viktigt och intressant när det 

gäller smak, intressen, politik, musik m.m. Johansson beskriver hur ett ökat medialiserat 

samhälle gör det lättare att bli en del av kollektiva grupper utanför tid och rum. Det är en typ 

av abstrakta identiteter som skapas där och trots att medlemmarna inte träffas, så skapas en 

känsla av att tillhöra en viss livsstil.60 Facebook ger möjlighet för individen att stärka sin 

identitet både för sig själv och andra genom att t.ex. gå med i en grupp. Men det ställer även 

krav på individen att välja hur man vill definiera sig själv. 

 

Att skriva för sig själv och andra 

Mycket av Facebookanvändandet bland informanterna visade sig handla om att skriva eller att 

läsa statusuppdateringar där. Att kommunicera med sina vänner via statusuppdateringar på 

Facebook var något de flesta gjorde ofta. Dessa statusuppdateringar påminner om en 

mikroblogg61 där man kan posta länkar, videoklipp eller skriva kortare meddelanden om vad 

du gör, känner, tänker eller tycker.  

   På frågan om vad man skriver om, svarade de flesta att de skriver om något roligt har hänt, 

om de ska resa någonstans, tänkvärda citat, sinnesstämningar, åsikter eller allmänna 

                                                
60 Johansson, Thomas (1999) Socialpsykologi-Moderna teorier och perspektiv. Lund: Studentlitteratur, s. 152.  
61 För mer information om vad en mikroblogg är se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg#Mikroblogg. 
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funderingar. Man skriver sällan om negativa, allvarliga eller personliga saker, utan man vill 

visa positiva sidor av sig själv.  

   På frågan varför man skriver och för vem man uppdaterar sin status, svarar alla 

informanterna att man skriver för sig själv, för att få bekräftelse, ge en bild av/marknadsföra 

sig själv och få något tillbaka på det man har kommunicerat. Men det är ibland dubbeltydigt 

och inte helt lätt att svara på varför och för vem man skriver, vilket citaten nedan belyser, då 

man kanske först säger att man skriver för andra men sedan ändrar sig och menar att i 

slutändan skriver man för sig själv. Det är något flera av intervjupersonerna har reflekterat 

över tidigare. Detta tyder också på att man funderar på vad man vill visa upp för bild av sig 

själv.  

 

Det där är ju intressant faktiskt, alla är ju exhibitionister, alla vill att alla ska veta, typ vilket lyckat liv man har 

och hur roligt man har, hur bra status-rad man kan skriva, man vill ha någon kommentar. Jag hörde någon 

gång en kompis som sa ”helt värdelöst, det är ingen som har kommenterat på min status”. Man väntar kanske 

på att någon särskild ska kommentera, som jag gjorde ett tag. Då skrev jag ju bara för honom, men försökte 

dölja att det var så, men jag ville bara att han skulle se vad jag gjorde. Det är något typ av behov folk har av att 

visa upp sig eller att meddela sig med omvärlden. Man vill ha kontakt helt enkelt. 

    (Intervju med Moa, 31, formgivare) 

 

 

För min egen skull skriver jag inte, utan mer för att jag hoppas det jag skriver kan vara roande för andra. Det 

tror jag många gör, men det finns de också som söker bekräftelse på vem de är och vill ha uppmärksamheten. 

Jag ska nog inte förneka att det också är ett behov hos mig.  

    (Intervju med Jakob, 23, studerande) 

 

 

Själv använder jag det mest för att visa en annan bild av mig själv än den man kanske ser när man jobbar eller 

pluggar med mig. Jag försöker posta musiktips, spellistor eller intressanta videor. Jag försöker nog vara lite 

fyndig och rolig också ska jag nog erkänna. Vilket jag lyckas väldigt bra med också. Ja, jag får oftast respons 

på mina grejer. 

    (Intervju med Erik, 28, studerande) 

 

Jag ser detta som tydliga exempel på att det finns ett klart syfte och mål hos individen kring 

vad man väljer att visa om sig själv inför andra. Och att det är möjligt att visa vem man är 

genom vad man gör på Facebook. Jag tolkar det som att det finns ett behov av att visa upp sig 

själv och att få bekräftelse från väldigt många människor. 
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Man kan också kommentera på andras statusuppdateringar i ett anslutande fält genom att 

trycka på en så kallad ”Gilla-knapp”. Man blir då automatiskt uppdaterad om någon annan 

skulle kommentera på samma statusuppdatering, via sin profilsida eller e-post. En informant 

uttrycker att denna knapp står för att visa uppskattning, intresse, att man har noterat något och 

håller med, så att personen får respons. Det är ett enkelt sätt att bekräfta någons självbild 

menar jag. Att kommentera på någons statusuppdatering ansågs bland flera vara ett enkelt och 

bekvämt sätt att kommunicera med sina vänner.  

 

Och det är ju därför man uppdaterar också för att man vill ha någonting tillbaka och känna att ”jaha är det 

någon som bryr sig om vad jag har säga” eller ”är det någon som är intresserad av vad jag sagt”. Det har 

betydelse. Det är därför man uppdaterar, för att man vill att någon ska svara. Det känns sorgligt om ingen 

säger någonting, då är det som att man skrikit ut i tomma luften och ingen svarar.  

    (Intervju med Cecilia, 25, studerande) 

 

 

…/Det är ett väldigt säkert sätt att synas på också. Du kan kontrollera väldigt mycket i ditt uppträdande. Du 

kan skriva det lustigt. Jag tror definitivt folk gör det för att ge näring åt sitt ego, ganska cyniskt men jag tror 

det. 

    (Intervju med Erik, 28, studerande) 

 

Goffman analyserar hur människor presenterar sig i olika sociala sammanhang utifrån ett 

dramaturgiskt perspektiv, där individer antar roller i förhållande till andra.62  

   Jag menar att vi kan se Facebook som en scen, där deltagarna framträder och interagerar 

med varandra och samtidigt också utgör publiken. Goffman menar att när individer 

konfronteras med andra finns det ett eller annat skäl att överföra ett intryck till de andra som 

ligger i deras intresse att överföra för att få önskad respons.63 En individ kan på så sätt styra 

sitt framträdande för att framkalla en speciell reaktion hos de andra, som han är angelägen om 

att uppnå. Detta behöver inte alltid vara avsiktligt, menar Goffman, utan kan styras av 

allmänna regler och normer, och görs endast för att uppnå ett accepterande och gillande av de 

närvarande.64   

  Det är många gånger viktigt för informanterna att uppfattas som rolig, fyndig eller vitsig i 

sina statusuppdateringar. Kommentarerna från publiken gör att denna bild förstärks och 

införlivas hos individen själv i kontakt med andra. Kommentarerna hjälper till att definiera 

                                                
62 Goffman, Erving (2007) Jaget och maskerna. Norstedts Akademiska Förlag s. 9. 
63 Goffman, Erving (2007) Jaget och maskerna. Norstedts Akademiska Förlag s. 13. 
64 Goffman, Erving (2007) Jaget och maskerna. Norstedts Akademiska Förlag s. 15. 
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individen då de bekräftar människan. Utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv skulle man 

här kunna säga att man skapar sin identitet genom att man får bekräftelse från andra på vad 

man skriver på Facebook. Och att det har stor betydelse att någon faktiskt kommenterar på det 

man skrivit för det egna jaget.  

 

Självberättelser 

Facebook är en social mötesplats där individen aktivt presenterar sig och genom kontakt med 

andra skapar en bild av sig själv. Alla beslut vi fattar är en del av en kontinuerlig process som 

går ut på att skapa och omskapa vår identitet och självbild.  

   Som jag tidigare nämnt har det diskuterats mycket kring människans förmåga att reflektera 

över sig själv och aktivt utforma olika livsprojekt i det senmoderna samhället. Giddens talar 

om att hur vi hela tiden måste göra små och stora val och hur vi genom dessa skapar 

självberättelser. Facebook är en plats där individen kan reflektera över sina känslor och 

tankar. Och det finns en medvetenhet kring detta bland informanterna. Det är ett sätt att skapa 

förståelse för sig själv och att konstruera den livsbana Giddens talar om.65 Vi kan på detta sätt 

sätta in oss själva i ett sammanhang och skapa en historia om oss själva.  

   I dagens samhälle tvingas vi allt mer att reflektera över vilka vi är och vi har fler och fler 

valmöjligheter och Facebook har blivit en arena för ett experimenterande med sin identitet.  

   På Facebook pågår en typ av självobservation där jag ser att individen ges stor möjlighet att 

reflektera över vem man vill vara och vad man vill visa om sig själv, vilket jag funnit att man 

i hög grad också gör bland mina informanter. Majoriteten av informanterna säger att de 

skriver statusuppdateringar för sig själva, vilket jag menar fyller en dagboksliknande 

funktion. Detta visar på hur individen är aktiv och reflekterar över sitt liv precis som Giddens 

menar.  

 

Det har jag tänkt jättemycket på, varför jag skriver. Jag riktar mig nog inte till någon särskild, det är mer för 

mig själv. När det är videoklipp och sådant vill jag ju dela med mig till andra men någonstans är det ju en ego-

grej där med för jag vill visa folk hur rolig jag är eller visa mina upptäckter. Jag har nästan aldrig tänkt på 

någon specifik person när jag uppdaterar min status. Jag gör det främst för mig själv, för det blir som en 

dagbok, där jag kan följa vad jag har gjort och så. 

    (Intervju med Maria, 26, ekonom) 

 

                                                
65 Giddens, Anthony (1991) Modernitet och självidentitet. Göteborg: Daidalos AB, s. 91. 
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Privat och offentligt på Facebook 

Vad informanterna anser är privat på Facebook handlar mestadels om vad man väljer att visa 

för bilder och för vem. Men även vad man skriver om och inte och vilka som ska ha tillgång 

till detta.  

   När det kommer till vad informanterna själva och andra medlemmar generellt sett lägger 

upp för bilder på Facebook, så svarar majoriteten att det är fest- och semesterbilder som läggs 

upp. En anledning till detta kan vara att det är tillfällen då kameran oftast är framme, men 

också för att visa vilket roligt och händelserikt liv man lever.  

   Många uttrycker att man någon gång tagit bort eller avtaggat sig själva på bilder som man 

inte varit nöjd med. Detta skulle man kunna säga är ett uttryck för att individen vill visa upp 

en fördelaktig bild av sig själv och att man har stor möjlighet att regissera denna bild och att 

välja vilka sidor man vill visa om sig själv.  

   Alla informanter anser att det finns saker som är alldeles för privat att visa i bilder på 

Facebook, t.ex. bikinibilder, för avklädda bilder, fyllebilder eller intima bilder av olika slag.   

De av informanterna som har begränsade profiler har valt så att endast den närmaste kretsen 

kan se bilder och läsa om vad man gör.  

   Jag ser ett behov hos informanterna att kunna välja vad de vill visa och inte, vilket ställer 

krav på att så kallade sekretessinställningar finns lättillgängliga.  

 

Jag det tycker jag. Jag har varit noga med att kolla upp dem. Jag tycker att Facebook är jättekul om man 

använder det på rätt sätt och att det blir ens nära vänner som får ta del av ens liv. Jag vill absolut inte lägga 

ut mitt liv till alla på något sätt. Jag skulle inte använda det annars. Annars hade man ju använt Facebook, 

men absolut inte på det här sättet. Man blir ju mer benägen att dela med sig eftersom man vet att det går att 

kontrollera vem som ser vad.  

    (Intervju med Anna, 25, studerande) 

 

Vilka man väljer att ha i sin vännerlista på Facebook är något alla informanter har reflekterat 

över och mer eller mindre och har gjort medvetna val omkring. Flera av informanterna har 

även valt att ha så kallade begränsade profiler. Det innebär att olika vänner har tillgång till 

olika information på profilsidan. Det är alltså viktigt vem som får se vad och att kunna styra 

över detta.  

   Men man väljer att hantera detta på olika sätt. Vissa tar bort vänner helt och hållet och är 

mer selektiva med vilka de lägger till i sin vännerlista medan andra kategoriserar bland sina 

vänner.  
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Ja, det är fruktansvärt, jag har ju alldeles för många. Jag skulle kunna skära ner till 100 kanske, som man 

faktiskt tycker om eller i alla fall som är nära vänner. Jag har 400 kanske, det är ju för att man har varenda 

person som lagt till en från när man var fem år gammal ungefär känns det som. Men jag har ordnat i sådana 

här säkerhetslistor så det är bara mina absolut närmaste som ser bilder och min vägg t.ex. Alla de andra kan se 

min profil, information och senaste händelser, men inga logginlägg från vänner eller bilder. Det är få personer 

som ser allt vad jag håller på med. Det kanske är 350 personer som inte ser så mycket. 

    (Intervju med Anna, 25, studerande) 

 

Hon väljer alltså att endast för sina närmaste vänner visa bilder och vad hon själv och andra 

skriver på hennes profilsida. Hon väljer att uppträda olika inför olika människor.  

   Jag har funnit att man mer och mer väljer att värna om sin personliga integritet genom att 

begränsa sin profilsida på Facebook. I takt med att ens nätverk ökar på Facebook och att man 

lägger till allt fler vänner och avlägsna bekanta, gör att man blir mer och mer restriktiv med 

vad man vill visa om sig själv och för vem och därmed gör aktiva val kring detta. Det finns ett 

behov av att ”gömma sig” och inte alltid vara synlig för alla.  

 

Jag har rensat ganska nyligen i min lista. Är det en person som jag inte skulle hälsa på om jag såg den på stan 

så vill jag inte ha den personen på min lista, det är så jag har resonerat. Så nu har jag bara folk på listan som 

jag faktiskt skulle prata med om jag träffade de. Man omvärderar ju lite då och då. Eftersom man får nya 

kontakter och så går det en tid, och så ser man att den här personen har jag inte pratat med eller den här 

kontakten har runnit ut i sanden. Då kanske man väljer att ta bort den. Jag har sagt nej till vänförfrågningar, 

det tycker jag att man kan göra.       

    (Intervju med Annicka, 25, studerande) 

 

I samspelet med andra letar vi hela tiden efter ledtrådar som talar om för oss vad som är ett 

lämpligt beteende i sammanhanget och vi tolkar avsikten bakom det som andra säger och 

gör.66 Detta sker ständigt i interaktionen på Facebook. Vi måste lära oss nya sociala koder för 

hur vi ska uppföra oss på Facebook. Samtliga informanter menar att det finns normer och 

oskrivna regler på Facebook. Det kan vara att man inte lägger upp allt för intima bilder, inte 

skriver för personliga saker om sig själv eller uttrycker negativa åsikter om andra. Det anses 

inte socialt accepterat att man fläker ut hela sitt privatliv eller att man skriver om att man mår 

väldigt dåligt.  

   En annan sådan regel är att det är känsligt att tacka nej till en vänförfrågan eller att ta bort 

någon som vän.  

 

                                                
66 Giddens Anthony (2006) Sociologi. Lund: Studentlitteratur, s. 40. 
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Jag kan känna att jag har för mycket vänner där, det är inte proportionerligt till hur många man träffar frekvent 

i verkliga livet. Det har väl en oskriven regel, det känns som man att måste säga ja på en vänförfrågan, vilket 

känns lite konstigt ibland. Annars blir det nästan otrevligt som att man inte tycker om den personen. Jag har 

pratat med vänner om det att man inte tar bort någon, det är känsligt och en oskriven regel. 

    (Intervju med Caroline, 25, studerande) 

 

Bilden man visar upp av sig själv är till stor del regisserad. Om man utifrån Goffmans 

dramaturgiska perspektiv, som jag tidigare nämnt, ser Facebook som en scen, framställer 

individen sig själv på scenen som denne önskar, vilken även bekräftas av de andra, och på sätt 

skapar man sig en image.67  

 

Det är nog svårt att bilda sig en uppfattning om en person via en profilsida för alla visar ju upp den sida som 

de vill att andra ska uppfatta en som, känns det som i alla fall. Men alla kanske inte tänker på det. Men jag tror 

ändå det är ganska uträknande att man lägger upp det man vill förmedla. Som jag sa, den positiva delen av 

mig, jag skriver ju bara positiva grejer, de får ju inte veta hur jag mår, det skulle jag aldrig skriva, det är väl 

inte en helt sann bild. 

    (Intervju med Sandra, 26, studerande) 

 

 

Jag försöker att inte visa för tydligt vem jag är tror jag. Jag försöker vara opersonlig. Det är klart man visar en 

del av sig själv, men den reflekterar inte hela min personlighet eller mig, det tycker jag inte, men en vald del 

av mig. Samma sida jag visar mot klasskamrater och folk jag inte känner så väl. Jag skriver inga personliga 

känslor, jag visar bara en yta, skämtar till det på min status och har lite lustiga bilder, inget för personligt.  

    (Intervju med Cecilia, 26, studerande) 

 

 

Man skulle ju tro att jag var mycket gladare, lyckligare och vackrare än vad jag är. Man följer inte alla delar av 

mig, det är en del. 

    (Intervju med Maria, 26, ekonom) 

 

Jag kopplar även detta till Goffmans teori om att sociala normer styr vårt uppträdande i olika 

sociala sammanhang, så även på Facebook. Men man kanske har större möjligheter att 

kontrollera sitt uppträdande på nätet än i verkliga livet. Man väljer att visa positiva sidor av 

sig själv där man framstår som glad, rolig, lyckad och visar upp ett aktivt och rikt socialt liv 

med bilder från resor och fester. Bilden man visar upp av sig själv är sann, men väldigt 

ensidig och totalt onyanserad.  
                                                
67 Goffman, Erving (2007) Jaget och maskerna. Norstedts Akademiska Förlag. s. 218. 
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Tid och rum 

Medierad kommunikation, som t.ex. den via Facebook, medför förändringar om hur vi 

uppfattar tid och rum och också hur vi uppfattar oss själva. Information och händelser nås av 

allt fler och är inte längre bundna till en fysisk eller geografisk plats. Man kommunicerar 

många gånger i realtid.  

   På Facebook kan man ha ständig koll på sina vänner, var de befinner sig, vad de ska göra 

eller har gjort. Det gäller även med människor som man inte annars skulle ha kontakt med 

eller kanske aldrig kommer att träffa igen. Det är ett relativt nytt fenomen att ha ständig 

inblick i människors liv och att se saker som man annars inte skulle se eller veta om. Det blir 

ett enormt informationsflöde som individen måste lära sig att sålla bland. Detta är något som 

informanterna påverkas av och som väcker nya frågor om hur vi ska hantera dessa nya 

situationer.  

   Information och bilder på Facebook nås av en allt större publik, som man kanske inte alltid 

själv vet vilken den är eller styr över.  

   Detta att man har ständig koll på vänner, vad de gör och befinner sig och har inblick i 

varandras liv får konsekvenser för hur vi umgås med varandra i den fysiska verkligheten. 

Många av informanterna nämner att det uppstår konstiga situationer i verkliga livet då man 

redan vet vad ens vänner har gjort när man ses. När man träffas så samtalar man många 

gånger om vad man har sett och läst på Facebook. Jag tolkar det som att Facebook kan ses 

som en sorts skvallertidning, men där vi skapar och läser nyheter om oss själva och våra 

vänners liv.  

 

Bra sätt att ha koll och ha kontakt med bekanta. Men onödigt med vännerna, för man får reda på lite för 

mycket om sina vänner, som man kanske inte vill eller behöver veta, och innan man ens har pratat med dem. 

Det blir konstigt när man träffas. Man vet vad de gjorde, vilka de träffade, har sett bilder, så det finns liksom 

inget kvar att prata om nästan. Blir en konstig ordning på det. 

    (Intervju med Cecilia, 25, studerande) 

 

 

Det är bra men också konstigt, nästa gång man träffar de här kompisarna som man inte träffat på 2 år eller 2 

månader, så vet man ju redan vad de har gjort. Det är så mycket som händer där, folk går in där varje dag och 

kollar så det kommer alltid upp någonting. Det har tagit steget in att bli ungefär som prat om tv-program eller 

vädret, för det är så närvarande i folks liv. Det blir ju som att man upplever någonting där. Det var t.o.m. 

någon som sa till någon ” Ja men du börjar ju få Facebook-minnen”. För att denna trott att hon varit med 
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någonstans eller sett någonting, men hon bara hade läst om det eller sett bilder på Facebook. Folk upplever så 

stor del av sin vardag på Facebook. Det man har sett där blir ett samtalsämne i verkliga livet.  

    (Intervju med Moa, 31, formgivare) 

 

 

Självklart blir det inte lika kul när man träffas och redan vet allting eller om folk berättar en nyhet så vet man 

redan det för de har skrivit det på Facebook. Det är många som man inte skulle ha kontakt med annars, det är 

kul. Samtidigt är det ju vissa som man bara ser vad de gör hela tiden, men inte har kontakt med, det blir lite 

konstigt, för man har stenkoll på personen men man pratar aldrig med den. Så det är lite speciellt.   

    (Intervju med Sandra, 26, studerande) 
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Diskussion/ Slutsatser 

Som jag nämnde inledningsvis så har Internet och medierad kommunikation skapat nya sätt 

för människan att uttrycka sig själv och bekräfta sin identitet. Syftet med denna studie är att 

försöka förstå hur identitetskonstruktion kan se ut på Facebook, ett socialt forum på nätet som 

har växt och blivit till ett globalt fenomen.  

   Jag har genom intervjuer försökt få en inblick i hur individer använder sig av och 

presenterar sig på Facebook och i kontakt med andra konstruerar identitet samt att se i vilken 

utsträckning detta är ett reflexivt projekt hos individen.  

  Om förmågan att se sig själv med den andres ögon är grundförutsättningen för 

identitetsskapandet så är Facebook definitivt en plats där det ges stora möjligheter att skapa 

sin identitet. Jag menar att man till stor del betraktar sig själv genom andra och söker 

bekräftelse från andra på Facebook.  

   Jag har funnit att Facebook har blivit en naturlig del av vardagen och i den vardagliga 

teknikanvändningen bland informanterna. Det sker mycket kommunikation via den kanalen. 

Den ökade medieanvändningen upptar mycket tid och har skapat ett ökat beroende hos 

individer vilket även tidigare forskning visat på. Man har utvecklat ett nytt behov av att hålla 

koll på vad andra gör. Facebook har blivit ett exempel på hur världen krymper allt mer och 

hur vi kommunicerar globalt i större utsträckning samt hur tid och rum förändrats. 

Informanterna har många gånger kontakt med människor runtom i hela världen. 

   En slutsats jag drar är att datormedierad kommunikation kan skapa nära relationer med 

människor de normalt sett inte skulle komma i kontakt med. Men det innebär också en ny 

form av närhet menar jag, då man kan hålla kontakt med människor utan att träffas eller prata 

i verkligheten. Du kan uppfylla behovet av kontakt och gemenskap genom att logga in på 

Facebook och på ett ögonblick se vad alla dina vänner har gjort eller gör just nu. Men vad 

händer när vi tillbringar allt mer tid i den virtuella världen? Jag menar att det förändrar vårt 

sätt att se på varandra och ett av våra mest grundläggande behov, att vara fysiskt nära andra 

människor, då vi är sociala varelser. Facebook erbjuder ett enkelt sätt att ta och hålla 

kontakten med människor utan större ansträngning. Man kan hålla sig a jour med vad nära 

vänner samt avlägsna bekanta gör utan att behöva träffas eller prata. Det blir en form av 

distanserad närhet. 

   Utöver att hålla kontakt med vänner och bekanta använder individer Facebook i en mängd 

andra syften. Man håller koll på vad som händer, får inbjudningar till evenemang, 
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jobberbjudanden, lägger upp bilder, går med i olika intressegrupper, skriver egna samt 

kommenterar på andras statusuppdateringar. Man visar vem man är genom vad man gör.  

   En stor del av användningen av Facebook handlar om att skriva och läsa andras 

statusuppdateringar. Det har också blivit ett enkelt och bekvämt sätt att kommunicera med 

sina vänner.  

   Genom att skriva statusuppdateringar om vad man gör, känner eller tycker skapar man en 

bild av sig själv som också bekräftas av andra genom deras kommentarer. Det finns ett behov 

av att visa upp sig själv och få bekräftelse från väldigt många människor idag. Publiken på 

Facebook tar här rollen som ”den andre” i vilken vi kan spegla oss själva.  

   Att skriva statusuppdateringar fyller också en dagboksliknande funktion för individen där 

man kan följa sig själv och man skapar på så sätt en självberättelse. Det visar också på hur 

identitetsskapandet är en ständigt pågående process. Och jag ser det som ett uttryck för det 

självreflexiva projektet hos individen som Giddens talar om.  

   Facebook är en plats där vi får inblick i varandras liv, men där vi samtidigt ofta endast visar 

upp en liten del av vem vi är och vad vi gör. Man kan kontrollera väldigt mycket i sitt 

framträdande. Man vill gärna framstå som glad, rolig, fyndig och visa att man har ett aktivt 

och socialt liv. Bilden man visar upp av sig själv är sann, men väldigt ensidig och totalt 

onyanserad. Man skriver sällan allt för personligt om sig själv och anser att de som lägger ut 

alldeles för privata saker om sig själva bryter mot normer. Det råder alltså oskrivna lagar på 

nätet likväl som i verkliga livet. 

   Men gränserna mellan den privata sfären (där man blottar känslor, tankar och begär) och 

den offentliga sfären har ändå suddats ut. Man har möjlighet att dela med sig av sitt liv och 

sina tankar till väldigt många människor på Facebook vilket väcker nya frågor kring var vi 

själva drar gränsen för vår egna personliga integritet. Jag var nyfiken på att se hur individer 

själva tänker kring att lägga ut information om sig själva på nätet och har funnit att det finns 

en ökad medvetenhet kring detta i takt med att ens nätverk på Facebook växer. Flera har så 

kallade begränsade profiler där man t.ex. rangordnar bland sina vänner som då ser olika 

mycket av ens profilsida. Flera informanter skulle vilja ta bort vänner men gör inte det på 

grund av att det anses otrevligt och känsligt och att det då skulle kunna uppstå konstiga 

situationer i verkliga livet. Detta anses vara en oskriven regel för många. Jag tror att 

sekretessinställningar är något som kommer att efterfrågas allt mer. Att Facebook har gått ut 

med att informera sina medlemmar om dessa den senaste tiden, är ett tecken på detta.  

   Vi tvingas i det moderna samhället allt mer att reflektera över oss själva och vilka vi är och 

ställs framför allt inför en mängd olika valmöjligheter. Tidigare faktorer som t.ex. kön, klass 
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och familj bestämmer inte vilka vi är i samma utsträckning som förr. Vi lever i ett 

individualistiskt samhälle och det har blivit allt viktigare att definiera vem man är. Jag anser 

att Facebook har blivit en arena där vi kan experimentera med vår identitet och få en enorm 

bekräftelse på vilka vi är och kanske framför allt vill vara, från väldigt många människor. 

Men Facebook ställer också krav på individen hur man vill presentera sig själv inför olika 

människor. Individen visar en stor medvetenhet kring vad man väljer att visa om sig själv 

både i text och bild, och jag menar att det i hög grad är ett reflexivt projekt.   

   Vi söker oss till nya gemenskaper och här har Facebook fått stor betydelse och blivit en 

naturlig plats för social gemenskap för många. Flera av informanterna upplever sig vara en 

del av en större gemenskap och vill inte riskera utanförskap genom att gå ur. Men samtidigt 

som Facebook betonar samhörighet med andra har jag också sett hur individer kan se detta 

som en falsk typ av kontakt som upplevs som oäkta jämfört med kontakten i verkliga livet. 

Man anser att möten ansikte-mot-ansikte i verkliga livet är mer fruktsamma och genuina. Av 

detta skulle man kunna dra slutsatsen att Facebook står för en ytlig och föreställd gemenskap.  

   Jag tror att sociala medier och Facebook är här för att stanna och kommer att fortsätta vara 

en del av vår vardag och fortsätta att utvecklas ännu mer. Facebook bygger på medlemmars 

aktivitet och på att de delar med sig av information om sig själva. Mina resultat tycker jag 

dock visar på att vi blir mer och mer medvetna och försiktiga med vad vi lägger ut på nätet 

och vem som har tillgång till den informationen. Som jag nämnt tidigare tror jag att 

efterfrågan på sekretessinställningar kommer att öka och att en diskussion kring personlig 

integritet på Internet kommer att bli en viktig fråga i framtiden både för individen men också 

samhället i stort.  

 

Förslag på vidare forskning   

Facebook är fortfarande ett relativt nytt fenomen som fortsätter att växa globalt, och det finns 

mycket kvar att undersöka där. Att Facebook regelbundet nämns i olika medier visar på att det 

är aktuellt och omdiskuterat samt väcker nya frågor kring hur vi använder oss av dessa sociala 

medier.  

   Det skulle vara intressant att se resultatet av en liknande undersökning men med en större 

spridning i åldrarna och även geografiskt, för att jämföra skillnader och likheter.  

   Vidare tycker jag att det vore intressant att anlägga ett genusperspektiv och se eventuella 

skillnader i hur män respektive kvinnor väljer att presentera sig på Facebook. Jag skulle även 
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tycka att det vore spännande att utifrån ett genusperspektiv analysera innehållet i bilder på 

Facebook.  



 34 

Källförteckning 

Tryckta källor 
 
Andersen, Heine, Kaspersen, Lars, Bo (2003) Klassisk och modern samhällsteori. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

De Swaan, Abram (2003) Mänskliga samhällen. Lund: Arkiv förlag. 

 

Gripsrud, Jostein (2006) Mediekultur, mediesamhälle. Göteborg: Daidalos AB. 

 

Giddens Anthony (2006) Sociologi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Giddens, Anthony (1991) Modernitet och självidentitet. Göteborg: Daidalos AB. 

 

Johansson, Thomas (1996) Socialpsykologi och modernitet. Lund: Studentlitteratur. 

 

Goffman, Erving (2007) Jaget och maskerna. Norstedts Akademiska Förlag.  

 

Jenkins, Richard (1996) Social Identity. London: Routledge.  

 

Johansson, Thomas (1999) Socialpsykologi-Moderna teorier och perspektiv. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Kvale, Steinar, Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lievrouw A, Leah, Livingstone, Sonia (2002) Handbook of new media. London: Sage. 

 

Sveningsson, Malin, Lövheim, Mia, Bergquist, Magnus (2003) Att fånga nätet, kvalitativa 

metoder för Internetforskning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Thompson, John B (2001) Medierna och moderniteten. Göteborg: Daidalos AB. 



 35 

 

Turkle, Sherry (1995) Leva Online. Stockholm; Norstedts förlag AB.  

 

Elektroniska källor 

http://blog.facebook.com/ (091022) 

http://www.metro.se/2009/09/16/92400/facebook-over-300-miljoner-anvandare/index.xml 

(091022) 



 36 

Otryckta källor 

 

Intervjuer  

(samtliga informanters namn är fingerade) 

 

1. Namn: Cecilia 

Ålder: 25 

Sysselsättning: studerande 

Intervjudatum: 2009-11-12 

 

2. Namn: Anna 

Ålder: 25 

Sysselsättning: studerande 

Intervjudatum: 2009-11-16 

 

3. Namn: Caroline 

Ålder: 25 

Sysselsättning: studerande 

Intervjudatum: 2009-11-16 

 

4. Namn: Moa 

Ålder: 31 

Sysselsättning: arbetar som grafisk formgivare 

Intervjudatum: 2009-11-16 

 

5. Namn: Maria 

Ålder: 26 

Sysselsättning: arbetar som ekonom 

Intervjudatum: 2009-11-23 

 

6. Namn: Erik 

Ålder: 28 

Sysselsättning: studerande 
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Intervjudatum: 2009-11-24 

 

7. Namn: Therese 

Ålder: 26 

Sysselsättning: studerande 

Intervjudatum: 2009-11-24 

 

8. Namn: Sandra 

Ålder: 26 

Sysselsättning: studerande 

Intervjudatum: 2009-11-26 

 

9. Namn: Annicka 

Ålder: 25 

Sysselsättning: studerande 

Intervjudatum: 2009-11-30 

 

10. Namn: Jakob 

Ålder: 23 

Sysselsättning: studerande 

Intervjudatum: 2009-12-02 
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Bilaga 1. 

 

Intervjufrågor 
 
 

1. Namn 

2. Ålder 

3. Sysselsättning 

4. Hur kom du först i kontakt med Facebook? 

5. När och varför blev du medlem? 

6. Är du medlem i någon annan community på nätet? 

7. Använder du ditt riktiga namn på Facebook? 

8. Hur ofta loggar du in på Facebook? 

9. Hur och varför använder du Facebook? (kommunicera, marknadsföring, lek, dejting, 

nätverka) 

10. Vilka väljer du att ha i din vännerlista och hur resonerar du kring det? (Nära vänner, 

familj, bekanta, gamla klasskompisar, arbetskamrater, okända) 

11.  Hur kommunicerar du med dina vänner på Facebook? (T.ex. genom chatt, 

meddelanden, vägg, statusuppdateringar osv.) 

12.  Tycker du att Facebook är ett bra verktyg för att upprätthålla kontakt med familj, 

vänner och bekanta? Varför/varför inte? Utveckla! 

13.  Är du medlem i någon grupp/causes/eller fan av något på Facebook och i så fall 

varför? Hur resonerar du när du väljer att gå med i t.ex. en grupp? 

14.  Hur ofta uppdaterar du din status och vad skriver du om på Facebook? 

15.  Kommenterar du på andras statusuppdateringar och i vilka sammanhang? 

16.  Varför tror du att man uppdaterar sin status och för vem skriver man? 

17.  Vilken betydelse har det för dig om någon kommenterar på din statusuppdatering 

eller bilder du lagt upp? 

18.  Är det något som är för privat att skriva om eller visa i bilder på Facebook anser du? 

19.  Har du någon gång lagt upp bilder på dig själv på Facebook? Och hur tänker du kring 

det? 

20.  Vad lägger medlemmar generellt sett upp för bilder och vad tror du det beror på? 
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21.  Har du gjort ett aktivt val kring vilka som kan se din Facebook profil? På vilket sätt?  

22.  Känner du att du har tillräcklig kunskap kring sekretessinställningar på Facebook? 

23.  Har du någon gång valt att ta bort material från din profilsida som du själv eller någon 

annan skapat, t.ex. bilder, information, kommentarer, inlägg m.m. och i så fall varför? 

24.  Tycker du att din profilsida på Facebook ger en sann bild av vem du är? Utveckla! 

(På vilket sätt är den det/inte det?)   

25.  Vilka regler/normer/oskrivna lagar råder på Facebook tror du? Utveckla! 

26.  Vad tycker du är bra med Facebook? 

27.  Vad tycker du är dåligt med Facebook?  

28.  Finns det något du vill tillägga om din eller andras Facebookanvändning? 

29.  Övriga frågor/ egna reflektioner? 

 
 

 

 

 

 

 

 


