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Abstract 

Titel:  Att bli den man vill vara – Unga mäns sociala och professionella identitet via 

Facebook 

Författare:   Martin Leinestrand 

Syfte:  Att undersöka vad identitet är, hur unga män formar sin identitet på 

Facebook och till vilka de anpassar sig i detta. 

Frågeställningar:  Vilka möjligheter och begränsningar erbjuder gränssnittet på Facebook och 

hur kan användarna förhålla sig till detta?  

På vilka sätt använder en grupp unga manliga studenter Facebook för sin 

självrepresentation? 

Hur har personerna i urvalsgruppen anpassat sig efter andra användare på 

Facebook då de väljer vad som ska visas och hur användarprofilen ska se ut?  

Hur konstruerar uppsatsens urvalsgrupp en social identitet, status och livsstil 

på Facebook utefter sin sociala situation? 

Metod och Material:  Huvudsakligen kvalitativ metod med fokus på fokusgruppsintervjuer och 

personliga intervjuer men även material från uppföljningsenkäter.  

Teorier:   Framförallt teorier om identitet, offentlighet och socialisation.  

Antal sidor:  47 

Kurs:   Medie- och Kommunikationsvetenskap C 

Termin:   Ht - 2010 

Handledare:  Michael Forsman 

Nyckelord:  Facebook, identitet, offentlighet, socialisation, sociala medier, livsstil, 

anpassning, medie- och kommunikationsvetenskap, mkv 

 

Uppsatsen syfte var att förstå hur fyra unga män formar sin identitet och sin livsstil genom sina 

användarprofiler och sitt beteende på Facebook. Arbetet beskriver även hur dessa personer anpassar sig 

efter andra användare och vilken funktion Facebook fyller i deras identitetsprocesser. Materialet består 

av fokusgruppsintervjuer, personliga intervjuer och uppföljningsenkäter. Den information som 

materialet genererade visade att de unga männen till stor grad anpassar sig efter omgivningen på 

Facebook. Facebook är en stor del av de studerade individernas vardag och är en bidragande faktor till 

deras självbild. Det finns ett behov att inte missa några händelser och därför är en aktiv användning 

viktig då männen annars upplever att de försämrar sina chanser att befästa sin identitet och livsstil på 

sidan. Undersökningen visar även att deltagarna framförallt anpassar sig efter potentiella partners.  
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Inledning 

 

Den första juni 2010 anordnades det genom Facebook en fest i Ekonomikumparken i Uppsala. 

Facebook-gruppens grundare skickade en inbjudan till 70 utvalda vänner på Facebook och uppmanade 

alla de inbjudna att i sin tur bjuda in så många som möjligt till evenemanget. Via de inbjudna och deras 

nätverk hade till slut inbjudningarna spridit sig så pass mycket att cirka 20 000 personer var inbjudna, 

varav 2000-3000 personer besökte själva festen.
1
  

 

Detta är ett tydligt exempel på vilken genomslagskraft som Facebook har men det är långt ifrån det enda 

exemplet. 

 

Ett annat exempel handlar om en känd nyhet om en tjej som sa upp sig från sitt jobb på McDonalds i 

Örebro, efter ett samtal med sina chefer. De hade tidigare hotat flickan med uppsägning eftersom hon i 

en arg statusrad skrivit att kedjans hamburgare smakar illa och att det borde vara skottpengar på folk 

som väger över 70 kilo. 

 

Enligt lojalitetsprincipen ska anställda i ett privat företag vara lojal gentemot företaget och inte uttala sig 

på ett sätt som kan skada företagets produkter, rykte och så vidare. Då många personer är medlemmar i 

sociala nätverk och då Facebook inte är helt slutet finns risken att det som skrivs kommer fram till 

berörd person och särskilt om det skrivs en statusrad som denna. Detta kan jämföras med ett antal 

personer som sitter och pratar i ett slutet sällskap där informationen inte alltid kommer fram till någon 

på företaget eller arbetsgivaren.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.ergo.nu/reportage/20101117-studentliv-pa-fejan, 2010-11-19 

2
 Storwall, Anna-Karin (2010): ”Gnäll kan kosta dig jobbet”, i Svenska Dagbladet, 10 dec. Näringsliv. s 19 
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Bakgrund 
 

Vi lever idag i ett samhälle där tillgång och användning av internet och sociala medier såsom 

exempelvis Facebook ökar. Web 2.0 är den andra generationens webb och de tjänster som utmärker 

fenomenet är att webbsidorna låter användarna göra mycket mer än att bara hämta information. Det 

inkluderar sociala element där användarna själva står för innehållet och både agerar sändare och 

mottagare, producent och konsument.  

 

Vi kan forma våra egna identiteter genom exempelvis: Facebook, bloggar och hemsidor utan att vara 

bundna till tid eller plats. Samhället har överlag blivit mer individualiserat och gör identitetsskapande 

till en viktig del.
3
 

 

Sociala nätverksplatser är internetplattformer där man tillåts interagera med vänner och/eller främlingar 

på samma plattform. På dessa platser kan användaren skapa en profil, göra en lista med vänner att 

kommunicera med och även titta på sina vänners profiler och deras vänner. Det som gör sociala medier 

så unikt är att man låter användarna visa sina sociala nätverk. Framförallt så används de sociala 

nätverken till att kommunicera med redan befintliga vänner.
4
  

 

Ett exempel på en social nätverksplats är Facebook som startades 2004 och som blivit en av världens 

snabbast växande nätbaserad gemenskaper. Sidan är en av världens tio största webbplatser tillsammans 

med sidor som Google, Youtube och Yahoo
5
 och har mer än 580 miljoner användare där nära fyra av 

dessa bor i Sverige.
6
 Den användningsprofil Facebook-användare visar upp på Facebook blir en del av 

den bild som deras vänner och andra Facebook-användare får av dem och därmed en del av deras 

sociala identitet.  

 

Det finns flera skäl till att vi använder sociala medier och de sociala medierna utgör en stor del av våra 

liv. Vi lär oss mer om oss själva då vi skapar en användarprofil på Facebook genom att analysera 

information och välja vad det är vi vill visa, presentera och lyfta fram. På detta sätt skapar vi en 

berättelse om oss själva på internet och via sociala medier. Något som bör observeras är att de mallar 

                                                 
3
 Creeber, G. (2009). Digital Cultures – Understanding New Media. Glasgow: McGraw-Hill. s 3 

4
 Boyd, D. M. & Ellison, N. B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, i Journal of Computer-

Mediated Communication, vol 13, s 210-230 
5
 http://www.alexa.com/topsites, 2010-11-22 

6
 http://www.checkfacebook.com/, 2010-12-15 

http://www.alexa.com/topsites
http://www.checkfacebook.com/
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som de sociala sidorna är uppbyggda kring är förutbestämda och att alla användare måste acceptera 

formatet för att kunna använda sig av tjänsten.
7
 

 

Att vara en del av gemenskapen och att använda Web 2.0 börjar bli en självklarhet i vardagen för många 

unga, nästan 23 % av Sveriges Facebook-användare är mellan 18 och 24 år.
8
 Utvecklingen är tydlig och 

undersökningar från Nordicom, vars resultat och tabeller presenteras nedan, visas att 84 % av Sveriges 

befolkning har tillgång till internet i hemmet. Nordicom presenterar även siffror som visar att cirka 68 % 

av Sveriges befolkning, 9-79 år, använder internet en vardag och att den tid som folk ägnar åt internet 

bara ökar och ökar. Ca 30 % av befolkningen 9-79 år använder även sociala medier (som i denna 

undersökning avsåg Messenger, sociala nätverk, diskussionsforum, chatgrupp eller blogg).
9
 Denna trend 

väcker intressanta frågor om hur nätverksagerande och självframställande ser ut i dag på de sociala 

nätverkssidorna och framförallt på en sådan stor arena som Facebook.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Rettberg, J. (2009). Freshly Generated for You, and Barack Obama: How Social Media Represent Your Life, i European 

Journal of Communication, vol 24, s 451-466 
8
 http://www.checkfacebook.com, 2010-12-21 

9
 http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/238_internetbarometer2008.pdf, 2010-11-16 

http://www.checkfacebook.com/
http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/238_internetbarometer2008.pdf
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Källa: http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/289_internetbarometer2008.pdf 

 

 

Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att studera hur Facebook används för att skapa social identitet och 

profilering i förhållande till befintliga kontakter, potentiella partners och arbetsgivare. I uppsatsen 

studeras relationen mellan de strukturer Facebook erbjuder och hur dessa används. Det görs genom en 

empirisk studie av ett antal yngre män i studentmiljö. Studien består av tre delstudier så kallad 

triangulering och innebär att flera metoder används. I denna studie omfattas en fokusgrupp om fyra 

personer, personliga intervjuer med dessa och uppföljningsenkäter. Detta för att visa hur dessa män har 

förhandlat fram sin identitet på Facebook med hjälp av de ramverk som finns på sidan. Av intresse för 

uppsatsen är att se hur urvalsgruppen använder sig av till exempel språk och för att konstruera sin 

identitet på Facebook.  

 

De teorier som ligger till grund för uppsatsen handlar om identitet, offentlighet, socialisation och sociala 

roller. Uppsatsen ska beskriva hur självrepresentationen ser ut hos en grupp unga manliga studenter i 

den specifika miljön studentstaden Uppsala. I uppsatsen tas ingen hänsyn till exempelvis vilka nätverk 

http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/289_internetbarometer2008.pdf
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och vilken sorts kontakter männen har (socialt kapital) då fokus istället ligger på att de är studenter i en 

viss miljö. Valet att inte koppla genus till resultatet, vilket även kunnat göras, ger istället mer utrymme 

till att djupgående och att med flera metoder undersöka männens uppfattningar och därmed visa på hur 

de resonerar angående sin identitet och självbild. Uppsatsen ska synliggöra de mönster som finns i den 

undersökta gruppen och för att kunna fokusera på detta har ingången, förståelsen om varför de unga 

männen agerar som de gör, valts bort. Skulle en sådan ingång vara intressant att undersöka vidare är 

Bourdieus teorier intressanta att applicera. Den identitet vi har på Facebook är en konstruerad identitet, 

till skillnad från en tillskriven identitet. Denna självupplevda identitet handlar om hur man vill bli 

uppfattad och tillhör den kulturella identiteten. 

 

 Då det blir allt vanligare att leta information om personer via nätet uppstår frågan om hur man anpassar 

sig till dagens onlinekultur och vem som man anpassar sig för vid Facebook-användning. Är det 

arbetsgivare, rekryterare, den sociala kretsen, dina vänner eller potentiella partners? Mitt syfte är att 

undersöka vad identitet är, hur unga män formar sin identitet på Facebook och till vilka de anpassar sig i 

detta.  

 

Frågeställningar 

 

 Vilka möjligheter och begränsningar erbjuder gränssnittet på Facebook och hur kan 

användarna förhålla sig till detta?  

 På vilka sätt använder en grupp unga manliga studenter Facebook för sin självrepresentation? 

 Hur har personerna i urvalsgruppen anpassat sig efter andra användare på Facebook då de 

väljer vad som ska visas och hur användarprofilen ska se ut?  

 Hur konstruerar uppsatsens urvalsgrupp en social identitet, status och livsstil på Facebook 

utefter sin sociala situation? 
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Teori 

Identitet 

 

Identitet är relevant och viktigt i vår tid med dagens medier. För att till en början reda ut begreppet 

identitet, som betyder enhet eller likhet, så handlar det om de uppfattningar vi får rörande likheter och 

skillnader mellan oss själva och andra. Dessa uppfattningar får vi bland annat från medmänniskor och 

medier. Vår identitet blir således en sorts kombination av uppfattade likheter och skillnader.  

 

Det finns olika sätt att se på identitet och det finns även olika typer. Gripsrud tar upp två huvudtyper: vår 

sociala eller kollektiva identitet och vår personliga identitet. Vår sociala identitet får vi genom andra 

människors uppfattningar av oss och även genom de sammanhang vi ingår i som till exempel var vi 

kommer ifrån, etnicitet, kön och ålder, så kallad identitetsordning.
10

 Det handlar även om den 

föreställning som vi har om oss själva som en del av en social grupp eller ett kollektiv. Det är en känsla 

av tillhörighet och att vara en del av en social grupp som har sin egen historia och ett kollektivt öde. Den 

personliga identiteten handlar i sin tur om hur vi ser oss själva och om vad som skiljer oss från andra. 

Även vilken föreställning som vi har om oss själva då vi ser till våra egenskaper och möjligheter. Sedan 

kan man även tala om en tredje typ: den kulturella identiteten, som handlar om hur man vill bli 

uppfattad och som är det område som man själv kan konstruera.
11

  

 

I Thompsons bok skrivs det om Lerners teori huruvida ”jaget” genom exponering för medier blir mer 

expansivt och öppet. Då vi i det moderna samhället blir mindre bundna till traditioner och mer öppna till 

experiment kan vi söka och hitta nya livsstilar och möjligheter.
12

 Genom att anamma budskap från 

medier och relatera dem till oss själva får vi en föreställning om vilka vi är. Detta är en kontinuerlig 

process som sker långsamt, men viktigast är att komma ihåg att det inte bara är medierna som skapar vår 

identitet utan även våra sociala relationer. Medieindustrin bidrar till stor del till vår självuppfattning men 

våra grundläggande värderingar och uppfattningar får vi från vår familj genom olika 

socialisationsprocesser såsom uppfostran.
13

 

 

Vi har ett behov av socialt liv och det syns i vår konsumtion av medier. Vi vill känna delaktighet, 

tillhörighet och gemenskap och detta behov kan vi fylla med medierna. På grund av att medierna ger en 

                                                 
10

 Gripsrud, J. (2002). Mediekultur och mediesamhälle. Göteborg: Daidalos. s 18-20 
11

 Thompson, J. (2008). Medierna och moderniteten. Göteborg: Daidalos. s 233 
12

 Ibid. s 239 
13

 Ibid. s 60 
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mer abstrakt form av gemenskap än till exempel en familj ger så vill vi också veta något om medierna. 

Det är just därför vi vill interagera och bidra på exempelvis Facebook.
14

 

 

Identitet kan även förknippas med livsstil. En del av våra livsstilar kommer från vår bakgrund, 

utbildning och yrke samtidigt som vi kan hitta bland många av våra livsstilar och identiteter i dagens 

medier och reklam. Gripsrud skriver: ”att välja element i sin identitet är ofta att också välja element i 

sin livsstil – och omvänt”. Vissa livsstilar är mer populära än andra och vilken stil som vi väljer beror på 

vår benägenhet och förmåga att tillägna oss olika stilar.
15

 

 

Även om vi har ett stort utbud i dagens medier är det inte säkert att det speglar eller stöder alla 

identiteter som finns i vårt samhälle. Gripsrud skriver om representation i medierna. Begreppet 

representation betyder ”stå för” och syftar då till framställningar av fiktiva eller verkliga fenomen, till 

exempel texter, bilder och ljud som står för något annat än sig själva. Representationen är med andra ord 

en viss konstruktion av det som framställs och ger därmed inte någon fullständig eller objektiv 

återspegling. Precis som en politiker representerar sina väljare kan identiteten på Facebook representera 

det som man vill visa. För att nämna några exempel kan det handla om politiskt tillhörighet, konst, sport 

och musik.
16

 

 

En nödvändighet för att forma och bibehålla en identitet är gemenskap och kommunikation. 

Gemenskapen hittas i sociala medier där identiteter, normer, intressen, och värderingar kan delas. 

Dessutom ges det även möjlighet till att interagera med andra. Online-communities är lätta att gå med i 

och lätta att använda och de flesta är öppna för alla.
17

  

 

I moderna samhällen med större mediebrus och fler sociala plattformar blir vår identitet allt viktigare. 

Även den som säger att han eller hon inte reflekterar över sin egen identitet har trots allt gjort flera val 

relaterade till kläder, tro, boende och relationer som alla är en del i konstruktionen av personens 

identitet. Giddens uttrycker sig genom att visa att frågor som handlar om hur personer ska göra, agera, 

och vara är frågor som alla ställer sig i senmoderniteten och att dessa frågor sedan besvara av oss genom 

våra handlingar och beteende. Tidigare hade människor en given roll som att vara till exempel 

skomakare men idag måste vi arbeta fram våra roller på egen hand. Senmoderniteten representeras av ett 

antal punkter där två för denna uppsats viktiga dessa presenteras här: 

                                                 
14

 Gripsrud, J. (2002). s 40 
15

 Gripsrud, J. (2002). s 103 
16

 Ibid. s 25-27 
17

 McQuail, D. (2005). McQuail’s Mass Communication Theory. Cornwall: Sage. s 148 
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1. Identiteten är inget som vi föds in i och den är inte fixerad. 

2. Identiteten är konstruerad av individer.  

Identiteten är alltså en individs egen reflektion och förståelse av sin egen biografi. Men identiteten är, 

som nämns i punkt ett här ovan, inte fixerad och uppdateras och konstrueras kontinuerligt i våra liv i 

social interaktion och i relation till andra individer. Vi är fria att konstruera vår egen identitet. Då en 

identitet representerar en persons liv, handlingar och influenser så är det svårt att bara helt ändra på sin 

identitet, dessutom skulle vänner och bekanta tappa sin tillit och sitt förtroende för personen som 

försökte med detta.
18

 

 

En viktig faktor är att alla identiteter betingas av det kapitalistiska samhället och de saker vi kan köpa 

för att uttrycka och visa upp oss själva på är ett resultat av att vi lever i ett samhälle präglat av 

kapitalismen. Det finns med andra ord ett sorts givet spelrum med ett visst antal angivna spelregler. De 

främsta identitetskällorna enligt Giddens är kön, sexuell inriktning, nationalitet, etnicitet och 

samhällsklass.
19

 

 

Vi har olika förutsättningar för att ta till oss dessa livsstilar som kan sägas vara redan befintliga mönster 

för hur man ska leva, som en sorts genre. I alla tillfällen och interaktioner med andra personer eller 

grupper så anpassar man sig efter situationen och tillfället för att passa in. På samma sätt som att vi har 

olika livsstilar beroende på om vi är hemma, på jobbet eller i olika relationer (livsstils-sektorer) kan 

identiteten ta uttryck i olika former likt en box där det innersta är din identitet och där det yttre skalet 

kan variera.
20

 Detta kan även appliceras på internet och sociala nätverkssidor såsom Facebook då det går 

att ha en egen livsstil även där.  

 

Psykologen Sherry Turkle skriver att en dator med internetuppkoppling öppnar många fönster mot 

världen och ger därför individer möjligheten att experimentera med sin identitet. Genom internet 

befrämjas en fragmenterad identitet där personen existerar i många sammanhang och roller samtidigt.
21

   

 

 

 

 

                                                 
18

 Gauntlett, D. (2008). Media, Gender and Identity. England: Routledge. s 105-108 
19

 Giddens, A. (2003). Sociologi. Danmark: Studentlitteratur. s 43 
20

 Ibid. s 111-113 
21

 Gripsrud, J. (2002). s 22-23 
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Socialisation och sociala roller 

 

För att få förståelse för hur vi formas, får intryck och lär oss sociala normer och kulturer bör även 

socialisationsprocessen behandlas. Det finns både en primär och en sekundär socialisation. Den primära 

socialisationen är den som pågår bland de närmaste, inom någon form av familj. Sekundär socialisation 

är en beteckning för de socialisationsprocesser som sker utanför familjen såsom skolor och arbetsplatser 

för att nämna några exempel. Men det finns en institution som nuförtiden blivit den viktigaste för den 

sekundära socialisationen och det är massmedierna. Då massmedierna även når oss i våra hem och in i 

det som kallas intimsfären så skiljer sig den sortens sekundär socialisation från exempelvis 

socialisationen som sker genom arbetsplatser och skolor. Detta kan även kopplas ihop med det privata 

och det offentliga genom att se relationerna mellan den privata sfären och den primära socialisationen 

och i sin tur den offentliga sfären relaterat till den sekundära socialisationen. Med att ta upp detta visas 

det att vi kan formas genom sociala medier såsom Facebook där vi kan få en del av våra intryck och 

därmed inte bara genom familjen, skolan eller arbetsplatsen som tidigare var huvuddelarna i vår 

socialisationsprocess. I alla grupper och miljöer som vi befinner oss i har vi en position och vilken den 

positionen är lär vi oss genom våra erfarenheter om vad som fungerar i olika sociala sammanhang. Som 

Gripsrud skriver i sin bok så bidrar medierna till att definiera verkligheten omkring oss och därmed 

också till att definiera vilka vi är.
22

 

 

Socialisation handlas således om de aspekter av samhället som är inlärda och inte nedärvda. Det handlar 

om att lära sig av den livsstil som finns i samhället och på detta sätt överförs kultur från en tid och 

generation till en annan.  Ett nyfött barn får kunskaper, färdigheter och blir medvetet. Giddens skriver 

även om att barnet trots allt är en aktiv varelse som påverkar beteendet hos den som tar hand om barnet. 

Man är del av en gemenskap och kan lika väl påverka som att påverkas av det som sker och händer i 

gemenskapen. Socialisationen bör ses som en livslång process där vi påverkas och formas kontinuerligt. 

Det är detta som gör det möjligt för människor att skaffa sig nya kunskaper, anpassa sig efter sin 

omgivning eller lära sig nya saker.
23

 

 

De sociala förväntningarna som en individ får lära sig i ett samhälle kan översättas till att individen får 

lära sig en social roll. Giddens skriver att vissa sociologer menar att dessa roller är fasta och 

oföränderliga i ett samhälle och därmed utför varje individ vad som förväntas för dennes roll. Med andra 

ord kan en individ sägas bli styrd av de roller och normer som finns i ett samhälle då det inskränker i 

personens beteende. Giddens menar däremot att det är ett felaktigt synsätt. Själva socialisationen 

                                                 
22

 Gripsrud, J. (2002). s 17-18 
23

 Giddens, A. (2003). s 42  
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handlar om en process som människor kan styra och forma då människor inte är passiva och 

programmerbara. Giddens anser att vi inte föds in en identitet och att den inte är fixerad.
24

  

 

För att nämna något om den sociala miljö som just studenter lever inom kan den sociala konstruktionen 

nämnas. Den handlar om att den sociala verklighet som studenter lever i skapas i samspel mellan 

individer och grupper. Mer ingående menas att de sociala företeelser som exempelvis studenter lär sig 

och samtidigt skapar är det som är verkligt. Detta kan påverka beteendet hos individers och studenters 

uppfattning om hur en student ska vara och agera.
25

  

 

Offentlighet 

 

Här beskrivs Jürgen Habermas verk ”Borgerlig offentlighet” för att redogöra för vad som menas med 

offentlighet och för att få förståelse för de platserna där vi agerar. Habermas menade att det under 1500-

talet skapades en ny slags offentlighet som följd av utvecklingen av handelskapitalismen. I denna tid 

växte det fram ett ”civilt samhälle” för att jämföra med den ”offentliga myndigheten” där statssystemen 

hade sin verkan. I detta civila samhälle som nu föddes växte sedan en sfär av privatiserade ekonomiska 

relationer fram som inte var en del av staten. Således blev det skillnad på staten, den offentliga 

myndigheten, och det privata som i sin tur innefattade både privata ekonomiska relationer och den 

intima sfären som personliga relationer och familjesituationer. Den del som verkade mellan den privata 

och det statliga blev alltså den nya offentligheten. Denna nya offentlighet, en borgerlig offentlighet, 

bestod av individer som i sin tur träffades för att diskutera hur staten agerade och hur det civila 

samhället skulle regleras. De statliga verksamheterna kunde här utsättas för kritik. Under 1600- och 

1700-talet växte utbudet av tidskrifter och dagstidningar och dessa bildade ett nytt forum för den 

offentliga debatten. Dessutom växte det även fram en rad nya samlingspunkter för sällskapsliv i Europa. 

Bland dessa räknades salonger och kaffehus och det var här som diskussioner fördes och där personer 

kunde interagera med varandra på lika villkor. Under 1700-talets England var censuren och den 

politiska kontrollen mindre sträng och detta medförde att framväxten av en borgerlig offentlighet 

gynnades. En viktig aspekt av det hela är att den kritiska diskussionen som även stimulerades av den 

periodiska pressens framväxt förändrade staten. Genom att allmänheten ständigt granskade och 

diskuterade staten blev parlamentet mer öppet för granskning och övergav även sin rätt att förbjuda 

                                                 
24

 Giddens, A. (2003). s 43 
25

 Ibid. s 104 
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publiceringen av sina protokoll. Parlamentet fick även konkurrens av pressen då det gällde den allmänna 

opinionsbildningen och fick till följd av detta en mer konstruktiv roll.
26

  

 

Förhållandet mellan det privata och offentliga befinner sig i ständig förändring inte minst genom 

mediernas roll. Politik, ekonomi och nyheter förs genom medierna in i våra vardagsrum och den privata 

sfär där det kanske är viktigare än någonsin att få vara privat och ägna sig åt det som främjar den egna 

personligheten och det privata. De förändringar som skett angående det privata och hemmets status är 

alltså en del av de förändringar som hör till dagens moderna utveckling med dagens medier.
27

 

 

Det finns en del åsikter skrivna i Giddens bok Sociologi om Jürgen Habermas arbete om den offentliga 

sfären, som ska utgöra det område med debatter där frågor av allmänt intresse kan diskuteras och åsikter 

och opinioner bildas. Enligt åsikterna har den offentliga sfären inte förverkligats och detta på grund av 

massmedia och massunderhållningens utveckling. Den allmänna och offentliga opinionen formas inte 

genom öppna och offentliga diskussionen utan mer genom den manipulation och kontroll som till 

exempel reklamen har över oss. Denna kritik är däremot enligt Thompson alldeles för negativ. Han 

menar att moderna medier istället för att förneka oss rätten till kritiskt tänkande istället ger oss tillgång 

till den information som vi tidigare inte kunde få tag i. Även om han till viss del håller med om att 

publiken i vissa fall kan vara för passiv och därmed tar emot budskap som införlivas och formar våra 

egna liv med de kunskaper och erfarenheter som vi får.
28
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Metod och material 

 

Jag använde mig av tre olika metoder i denna uppsats för att kunna göra en djupgående analys. De tre 

delarna är: fokusgrupp, uppföljningsenkäter och individuella intervjuer. De genomfördes i den ordning 

som de beskrivs.  

 

Givetvis är det i första hand syftet och frågeställningarna som ska styra valet av metod. Då det gäller att 

få förståelse av mer komplicerade fenomen, deras beskaffenhet, kännedom och om de variationer eller 

avvikelse som ryms i dessa fenomen, eller fenomentes kvaliteter med ett samlat ord, är en kvalitativ 

undersökning rätt metod.
29

  

 

Kvalitativa forskningsintervjuer kan läggas upp och genomföras på olika sätt. De kan utgöra 

huvudsaklig metod i en undersökning men kan också ingå i en fältstudie med observation.
30

 En variant 

av detta som är vald till denna uppsats är en fokusgrupp följt av personliga intervjuer och 

uppföljningsenkäter då den kvalificerade kunskap som behövdes går att få fram med detta 

tillvägagångssätt. Fokusgrupp som forskningsmetod handlar om att data produceras via gruppinteraktion 

kring ett ämne som forskaren bestämt. Kombinationen av gruppinteraktion och ämnesfokus är väl 

lämpad för att producera empirisk data och passar därmed i denna undersökning och uppsats. Det finns 

flera fördelar med fokusgrupper såsom att det går att producera data om sociala gruppers tolkningar, 

interaktioner och normer. Man kan därför se mönster relaterat till gruppens berättelser, beteende, och 

värderingar.  En annan fördel är att det är den sociala interaktionen som är källan till data och de olika 

deltagarnas jämförelser av erfarenheter och förståelse genererar ofta kunskap som är svåra att få fram i 

individuella intervjuer. Slutligen är det ett bra alternativ till undersökning då undersökningen inte blir 

påträngande som till exempel en observation skulle bli. Vad gäller de negativa aspekterna kan ibland 

fokusgrupperna bli som en sorts utvecklad individuell intervju vilket leder till att resultatet inte speglar 

den sociala interaktionen på rätt sätt. Den sociala interaktionen kan även hindra att alla olikheter och 

erfarenheter hos deltagarna inte kommer fram.
31

 

 

Planeringen angående frågorna var redan från början att både öppna och semistrukturerade frågor skulle 

finnas med. En personlig intervju är vanligen halvstrukturerad eller riktat öppen och baseras på de teman 

och frågeställningar som uppsatsen utgår från.
32

 

                                                 
29

 Ekström, M. (2009). Metoder i kommunikationsvetenskap. Malmö: Studentlitteratur. s 50 
30

 Ibid. s 49 
31

 Ibid. s 7-12 
32
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För att bäst kunna studera identitet och komma fram till ett resultat angående unga mäns identitet och 

livsstil Facebook valdes som nämns ovan att kombinera flera olika intervjumetoder, så kallad 

triangulering. Detta för att få det bästa av två världar. Först användes en kvalitativ metod med en 

fokusgruppsintervju som sedan följdes upp med enkäter för de intervjuade och därefter vid ett senare 

tillfälle även fyra personliga intervjuer.  

 

Frågan om personer säger samma sak när de befinner sig i en fokusgrupp som när de intervjuas 

ensamma är intressant. Genom att följa upp med enkäter och personliga intervjuer, utfördes en sorts 

kontroll av tillförlitligheten i undersökningen vilket gör undersökningen mer fyllig. Det ökar även 

validiteten i undersökningens resultat då flera metoder producerar kunskap om fenomenets olika 

dimensioner och tolkningar och därför kompletterar de varandra.
33

 Samtidigt är det bra att använda fler 

metoder och att kombinera dessa. De som fyllde i uppföljningsenkäterna och som sedan intervjuades 

individuellt var alla från fokusgruppen.  

 

Urval 

 

Urvalet bestod av fyra manliga studenter mellan 20 och 24 år från Uppsala Universitet och för att hitta 

personer till fokusgruppen gjordes ett anslag (se bilaga 1) på Ekonomikum, Uppsala Universitet. Då 

uppsatsen handlar om fyra studenter ska här även nämnas att studentlivet och den sociala gemenskapen 

som finns bland studenter skiljer sig från många andra situationer och grupper av människor. Det är 

bland annat under studietiden som många kontakter knyts och relationer uppstår/avslutas. Den sociala 

gemenskapen som finns inom universitetsmiljön och nationerna i Uppsala bidrar till att undersökningen 

skulle kunna ge ett annat utfall i en annan studentstad eller stad förövrigt. Uppsala Universitet som 

grundades 1477 är nordens äldsta universitet och räknas som ett av de anrikaste universiteten i 

Sverige.
34

 

 

Just fyra stycken män valdes då det är en lätthanterlig grupp att intervjua då interaktionen mellan 

intervjudeltagarna är viktig och att den lätt hade kunnat bli sämre om gruppen varit större. Urvalet 

baseras även på att personer mellan 18 och 24 år utgör nästan 23 % av användarna på Facebook i 

Sverige.
35

 Gränsen på minimum fyra personer var en rekommendation från handledaren Michael 

Forsman och även boken: Fokusgrupper av Bente Halkier.
36

 Fördelen med en liten grupp är att 

                                                 
33

 Halkier, B. (2010). Fokusgrupper. Egypten: Liber s 13 
34

 http://ww.uu.se, 2011-01-14 
35

 http://www.checkfacebook.com, 2010-12-21 
36
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djupgående kunna visa hur just denna grupp av unga män inom universitetsvärlden resonerar angående 

identitet och profilering på Facebook.  

 

Fokusgruppen 

 

Antalet fokusgrupper hölls på en låg nivå då ett större antal grupper inte nödvändigtvis ger ett bättre 

resultat och då arbetet med fokusgrupper är arbetsintensiva då de ska transkriberas och analyseras.
37

 

Intervjuerna utfördes i min lägenhet i Uppsala då det där fanns möjligheter att spela in samtalen med 

studioutrustning som är kopplad till en dator (även mobiltelefoner användes för extra säkerhet) och för 

att det är en tryggare och lugnare miljö utan störande ljud. Efter intervjun transkriberades materialet.  

 

Introduktionen och presentationen är väldigt viktig i fokusgrupper och för att få en bra start på samtalen. 

Här skapas ramarna för det sociala rummet kring intervjuns interaktion och eftersom det är detta som 

skapar empirisk data är det viktigt med en bra inledning.
38

 Vid intervjutillfället av fokusgruppen började 

jag med att presentera mig själv, uppsatsen, och undersökningens syfte. Efter detta fick alla deltagare en 

chans att presentera sig för varandra där de tog upp information angående vilken stad de kommer ifrån 

och de talade även lite kort om sina studier. 

 

För att gå vidare med intervjun men samtidigt ha en öppen kommunikation för att få igång samtalet 

ställdes öppna frågor för att låta deltagarna diskutera med varandra. Sedan följdes svaren som gavs upp 

med de frågor som var förberedda och som var mer specifika för uppsatsen. Det var även dessa 

följdfrågor som deltagarna fick svara på i form av en efterföljande enkät när själva fokusgruppsintervjun 

var utförd.  Genom att göra på sättet som beskrivs ovan gavs stor plats till deltagarna och deras 

interaktion men intervjun stramades ändå åt genom de följdfrågor och direkta frågor som hade 

förberetts. Detta är viktigt då intervjun annars inte hade varit särskilt nödvändig ifall det bara att hade 

varit som ett vanligt samtal och då min roll som moderator hade varit för passiv. Denna sortens metod 

med att inleda med öppna frågor som sedan stramas åt kallas för trattmodell.
39

 

 

När samtalen var igång var min roll som moderator främst att vara inställd på att lyssna. Men även att få 

deltagarna att fortsätta prata och hantera den sociala dynamik som utvecklades mellan dem. Moderatorn 

ska alltså skapa förutsättningar för den sociala interaktionen i fokusgruppen - inte kontrollera den.
40
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Fokusgruppsintervjun som utfördes den tredje december 2010 varade i cirka en timme men själva 

sammankomsten med fika pågick ca två timmar. Fikat var en riktigt bra del att ha med och lades direkt i 

anslutning till att personerna kom till min lägenhet. Det blev som ett sorts mingel och det märktes genast 

att stämningen blev lite mer positiv när fikat kom fram. Troligtvis kände sig även deltagarna belönade 

för deras medverkan och det märktes även av de positiva kommentarerna i slutet av intervjun då flera 

sade att det varit intressant att delta och tillade även i samma mening att fikat smakade bra. 

  

Deltagarna nämns endast vid förnamn då vi gemensamt kom överens om att den graden av anonymitet 

var till belåtenhet för alla. Alla deltagare fick även innan vi startade intervjun veta att de närsomhelst 

kunde avbryta och att det hela var helt frivilligt. Men att någon efter en frivillig anmälan skulle avbryta 

intervjun var inget som väntades då frågorna inte var för personliga och det är inte heller så lätt att 

avbryta en intervju när man redan belönats med fika.  

 

Farhågorna inför intervjuerna var framförallt att det skulle vara svårt att få gruppen att prata. Dessutom 

var erfarenheten från pilotstudien att inspelningsutrustningen inte var tillförlitlig och därmed fanns det 

en oro för att allt inte skulle komma med på inspelningen. Därför användes två stycken inspelningskällor 

(mobiltelefoner) vid den intervju som ligger till grund för detta arbete. Telefonerna placerades på bordet 

vid den soffa som vi satt i och det gjordes inget stort väsen av att deltagarna blev inspelade. Detta för att 

inte skapa någon sorts överdriven stress eller nervositet. En annan farhåga var även att inte tillräckligt 

djupgående information som är relevant för arbetet skulle komma fram eller att undersökningsresultatet 

skulle leda uppsatsen vidare. Det fanns även en oro för om urvalet och gruppen som var relativt liten 

och homogen, skulle just vara för liten eller för samstämmig för att det skulle bli någon konversation.  

 

Uppföljningsenkäter 

 

Efter genomförd fokusgruppsintervju fick deltagarna fylla i en individuell uppföljningsenkät som bestod 

av snarlika frågor som ställdes under själva intervjun. Detta för att utföra en sorts kontroll av 

tillförlitligheten i undersökningen vilket gör den mer fyllig, men även för att det kan finnas en tendens 

till att man inte är helt öppen inför en grupp. Uppföljningsenkäterna användes även för att deltagarna 

skulle få en ytterligare chans att skriva ner sådant som de kommit på eller inte fått sagt under intervjun. 

Enkäterna var alltså en komplettering till själva fokusgruppsintervjun och ökar validiteten i 

undersökningens resultat då flera metoder producerar kunskap om fenomenets olika dimensioner och 

tolkningar och därför kompletterar varandra.
41

 

                                                 
41

 Halkier, B. (2010). s 13 



19 

 

Individuella intervjuer 

 

När både fokusgruppen och uppföljningsenkäterna genomförts utfördes efter en tid fyra individuella 

intervjuer för att se om resultaten blev samma som i fokusgruppen. Utgångspunkten var att använda 

samma personer som deltog i fokusgruppen men denna gång utfördes intervjuerna i ett grupprum på 

Ekonomikum, Uppsala Universitet. Grupprummet var bra för att kunna föra en bra dialog och för att 

slippa bli störda av det sorl och de bakgrundljud som finns i skolan. Det som snabbt märktes var att 

frågorna, med min ökade erfarenhet, blev mer specifika. Upplägget och intervjuerna blev bara bättre och 

bättre och samtidigt inte lika långa. Förståelsen mellan mig som intervjuare och intervjupersonen var 

bättre den sista intervjun än vid den första. Man får inte glömma att jag träffat alla personerna vid 

fokusgruppsintervjun vilket även det leder till ökad trivsel och gemenskap oss emellan. För att få en 

ännu djupare inblick i hur den personliga identiteten kan formas genom Facebook valdes det, i de 

personliga intervjuerna, frågor som mer rörde deltagarens personliga användningsprofil mer i detalj. Då 

deltagarna även loggade in på sitt Facebook-konto genererades även mer information om hur deras 

användningsprofiler faktiskt såg ut. Frågorna som användes finns med i bilagorna till denna uppsats. Det 

var bra att utgå från samma frågor som ställdes i fokusgruppen och i de efterföljande enkäterna då vissa 

frågor kan vara svårare än andra att besvara när andra hör.  

 

Sammanfattning 

 

Intervjudeltagarna anser sig själva vara flitiga användare av både internet och media. Personerna 

kommer från olika delar av landet men från större städer såsom Helsingborg, Umeå, Uppsala och 

Stockholm. Det som de alla har gemensamt är att de är yngre män, att de är mellan 20 och 24 år och att 

de läser vid Uppsala Universitet. Just aspekten av att de är studenter är betydande för denna uppsats. 

Urvalet är representativt för denna grupp av manliga studenteter i Uppsala och det fanns även en sorts 

spridning av varifrån deltagarna kom ifrån. Deltagarnas svar ses som tillförlitliga och då även en sorts 

kontroll av svaren från fokusgruppen har gjorts gentemot de personliga intervjuerna och enkäterna för 

att se graden av samstämmighet.  

 

Upplägget att starta med en stor grupp i form av en fokusgrupp för att sedan följa upp deras svar med 

enkäter och personliga intervjuer har fungerat bra då det gav mycket material. Genom att göra på detta 

sätt fick alla, genom att det fanns flera i gruppen, upp ögonen för vad ämnet handlade om och fick även 

tid att reflektera över sin egen användningsprofil mellan tillfället för fokusgruppen och den personliga 

intervjun. Det är som Mats Ekström skriver i sin bok Metoder i kommunikationsvetenskap deltagarnas 
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egna uppfattningar av ett fenomen som har undersökts. Då det gäller att få insikt i deras 

användningsmönster och användningsprofiler var det viktigt att skapa en bra relation mellan mig och 

deltagarna. Det är den gemensamma förståelsen och en bra dialog som ger grunden för materialet.
42
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Facebook som plattform 
 

Facebook skapades av Mark Zuckerberg, född 1984, som fram till år 2006 studerade vid Harvard i USA. 

Hans syfte var från början att skapa en möjlighet att lättare hålla kontakten med de personer som han 

träffade under studietiden. Till en början tilläts endast medlemmar med e-postadresser knutna till olika 

skolor i nordöstra USA. Efter en tid då webbplatsens popularitet ökade blev det även möjligt för 

personer utan campustillhörighet att registrera sig.
43

   

 

För att få förståelse för hur Facebook som plattform är uppbyggd redogörs här kort för de centrala 

delarna på sidan. Själva sidan är uppbyggd runt ett enkelt gränssnitt med färger i blått och vitt. Då 

Facebook ska hjälpa människor att kommunicera mer effektivt med sina vänner, familj och sina kollegor 

finns det funktioner som chatt, mail och att via personers profiler publicera meddelanden direkt på 

dennes profil.  

 

 

 

Alla medlemmar har i sin tur en egen profil där det finns plats för profilbild och även information om 

personen ifråga såsom kön, födelsedag, föräldrar, syskon, bostadsort, politiskt åsikt och religiös 

åskådning för att nämna några exempel, kan fyllas i här. För att anpassa och göra profilsidan mer 

personlig kan utövaren förutom den fasta informationen (födelsedatum ändras inte) välja vad som ska 

visas på profilsidan då denna information kan förändras till exempel vilka grupper och vilka kändisar 

som kan personen gillar eller vilka bilder som ska finnas på profilen. Facebook-användare kan nämligen 

skapa album där det går att publicera bilder och även ”tagga” personerna som är med på bilden, vilket 

betyder att man tillför bilden med de namn på de personer som finns med på bilden (på så sätt syns det, i 

form av ett meddelande, även på de taggade personernas profiler och deras vänners profiler att de är 

med på kortet).  
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På den egna profilen kan man genom rutan ”Vad gör du just nu?” med max 420 bokstäver uppdatera sin 

status som sedan vänner kan besvara genom att kommentera eller ”gilla”. Att trycka på ”gilla-knappen” 

betyder att man utan att behöva kommentera eller skriva något kan visa vad man gillar. Utövarna kan 

även publicera inlägg på din profil såsom videos och nyhetsartiklar och dessa går i sin tur också att 

kommentera. Det går även att skapa evenemang och grupper, delta i evenemang och så vidare. 

 

 

 

 

 

Allt användarna gör uppdateras sedan i deras vänners logg så att de kan följa användandet (om de inte 

stängt av den funktionen). Utövarna kan även välja hur mycket av informationen som ska vara helt 

offentlig genom de olika sekretessinställningar som finns på profilen (om till exempel bara vännerna ska 

få del av information, logg och bilder så går det att ställa in detta i sekretessinställningarna). På så sätt 

kan användarna skräddarsy vilken information som ska nå vem och hur mycket av uppdateringarna som 

ska visas. Även genom inställningarna kan man se till att den som inte är vän inte har tillgång till någon 

information. 
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Genomgång och analys av studiens tre delar 

Fokusgruppen 

 

Att använda fokusgrupper är positivt på många sätt. En fördel är som tidigare nämnts att det är den 

sociala interaktionen som är källan till data. De olika deltagarnas jämförelser av erfarenheter och 

förståelse genererar ofta kunskap som skulle vara svårt att få fram med endast individuella intervjuer.
44

 

Fokusgruppsintervjun som utfördes den tredje december 2010 varade i cirka en timme. I samband med 

deltagarnas ankomst till min lägenhet i Uppsala bjöds det även på fika för att deltagarna skulle få en 

chans att bekanta sig med varandra. Jag utgick från underlaget som gå att finna i bilaga två. När 

samtalen var igång var min roll som moderator framförallt att lyssna men även att hantera den sociala 

dynamik som utvecklades. Materialet transkriberades sedan för att kunna analyseras. 

  

Alla i fokusgruppen var överens om att Facebook är en viktig del av deras liv och för att deltagarna inte 

ska missa något på sidan så loggar de in flera gånger varje dag. Deltagarna tycker att de använder sidan 

nästan för mycket och att det därför tar mycket tid av deras liv. Tid som hade kunnat användas till 

mycket annat som exempelvis studier.  

 

Hur ofta loggar ni in och hur länge? 

Hur länge de loggar in beror på men det ska vara tillräckligt länge för att hinna uppdatera sig om det 

som hänt på sidan sen man loggade ut. Deltagarna är inloggade till större delen av dagen och har därmed 

sidan tillgänglig så fort de är vid datorn eller vill ta en paus från sina studier. Rädslan att missa en 

händelse är så pass stor då det är väldigt viktigt att vara en del av och följa med i den sociala kretsen och 

vännernas liv på Facebook. Om de inte skulle vara aktiva på Facebook just då en stor händelse sker och 

därmed kommenterar företeelsen för sent har de därmed missat händelsen och får i och med det ingen 

del i gemenskapen och kommunikationen som rör det inträffade.   

 

Kommunikationen mellan folk på Facebook är en av de centrala delarna och ett av huvudsyftena och 

även den bild av vad deltagarna tycker är viktigt. Därmed är det bra om man är aktiv. Även om man inte 

alltid är så intresserad av vad som hänt på nyhetssidan är det däremot viktigare vad som skrivs i det man 

skapat, vilka åsikter som finns på det som man publicerat, eller de kommentarer som man har lämnat. 

Oftast har deltagarna några specifika meddelandetrådar som de för tillfället följer och då är det dessa 

konversationer som framförallt är en stor del av deras användande.  Då deltagarna beskrev sitt 

användande nämnde de även att de använder Facebook i mobilen. Även om det har läst alla 
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uppdateringar på datorn innan de åker någonstans, kan de som tidsfördriv eller för att inte missa något 

gå igenom alla uppdateringar ytterligare en gång på bussen eller i väntan på buss eller dylikt. Detta visar 

på hur viktigt det är att hänga med och en av deltagarna nämner även att Facebook är som ett sorts 

behov. Facebook är en central del i deltagarnas liv och de uppdaterar aktivt sig om vad som hänt på 

sidan. En av deltagarna säger att det ska vara ett aktivt val att besöka sidan och att han därför inte har 

hemsidan som startsida då han öppnar sin webbläsare.  

 

En av deltagarna berättade att han vid ett tillfälle gått igenom sin profil och tittat på hur hans status och 

kommunikation sett ut över tid, från det att han skaffade ett konto fram till idag. Det tydliga som han såg 

med sitt användande var att han uttryckte sig på samma sätt idag som då, men att skillnaden var vilka 

han pratade med.  

 

Är ni med i några grupper? Varför?  

När vi gick igenom de grupper och fansidor som finns på Facebook är deltagarna överens om att de går 

med i en grupp eller fansida både för sig själv och för omgivningen. Handlar det om en artist som man 

verkligen gillar så vill de visa att de stödjer den, medan de populära tillfälliga grupper som finns gå man 

med i bara för att de är roliga eller sticker ut. På min följdfråga om man blir utanför om man inte går 

med i de ”populära” grupperna ges svaret att man absolut blir utanför om man inte deltar och blir 

medlem. Vidare berättar en av deltagarna om hur han aktivt letat upp skådespelaren Bill Murrays 

fansida bara för att han vill att alla ska veta att han tycker om den personen. Han sade att det är ett aktivt 

val för hans profilering på sidan. De andra deltagarna höll med om att det är som att göra en sorts 

redogörelse för vem man är. Sedan kan man även gå med i grupper för att det är lättare att hålla kontakt 

med klasskamrater då det är ett smidigt forum och välutbredd medium.  

 

Ja, det har absolut med min identitet att göra. Jag vill väl liksom att  

folk ska få veta att jag är en sådan person som tycker om Bill Murray, Martin 

 

Hur ofta uppdaterar ni er status? Varför? 

På denna fråga om hur ofta och varför deltagarna uppdaterar sin egen status kom det fram åsikter om att 

en status inte bör uppdatera allt för ofta eller med för vardagliga saker då det kan ses som störande. Det 

gäller samtidigt att smälta in och att inte sticka ut på fel sätt. Samtidigt måste man vid en 

statusuppdatering säga något som intresserar folk och som genererar många kommentarer. Deltagarna är 

överens om att det inte är någon som bryr sig om uppdateringen är för vardaglig. En av deltagarna 

berättade också att om han gjort en statusuppdatering som inte någon varken kommenterat eller ”gillat” 
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så tar han bort inlägget för att det ska se bra ut. Någon måste därmed reagera på statusinlägget för att det 

ska vara värt att göra ett sådant. 

 

Vad använder ni främst Facebook till? Syfte? 

Deltagarnas syfte med Facebook är att hålla koll på vad som händer och för att uttrycka sig själva. En av 

deltagarna sade att han skapar sitt digitala varumärke med hjälp av Facebook och att han med hjälp av 

det promotar sig själv. Han brukar även leta runt bland vänners vänner för att se vilken musiksmak som 

de gillar och vad som finns på deras användningsprofiler. På min följfråga om det då spelar väldigt stor 

roll hur dessa personer i sin tur profilerar sig med hjälp av artister, bilder och så vidare på sin profilsida, 

svarade han att det är väldigt betydande. Det är dessa profilval som gör att han själv skapar sig en 

uppfattning om deras identitet. Han sade att hans uppfattningar och intryck om vissa personer kommer 

just genom Facebook-profilen och dess utformning. Deltagarna sade att profilen blir ansiktet utåt och att 

de är viktigt och önskvärt att synas. En av deltagarna sade att hans användningsprofil är någon helt 

annan fast med små fragment av sitt verkliga jag. Han menar att han har en viss livsstil på Facebook för 

att han vill att folk ska lägga märke till honom och hitta honom bland alla sina vänner.  

 

När man är på nätet, så vill ju i alla fall jag själv agera professionellt, 

även om just det inte är det viktigaste i det verkliga livet, Hampus 

 

De andra deltagarna sade att deras användningsprofiler representerar dem fast håller med om att det är 

väldigt medveten sida av dem själva. Facebook-profilen blir lite häftigare än i verkligheten då man själv 

väljer vad man vill visa och lägga ut.  

 

Till exempel som nu här, i det verkliga livet så kan jag säga att jag är lite nervös  

inför mikrofonen, något som jag aldrig skulle visa eller berätta på Facebook, Martin 

 

Spelar antalet vänner någon roll? Vad visar det? 

Deltagarna var rörande överens om att det inte är positivt att ha för många vänner på Facebook. Den 

som har uppemot 1000 vänner anses inte trovärdig och man blir lite avskräckt från att bli en av mängden 

om man blir vän med denna person. Det finns ingen gemenskap och det anses inte rimligt att man är vän 

med alla utan att man i sådana fall är bra på att nätverka.  

 

Hur tror ni att era Facebook-vänner uppfattar er?  

När jag frågade hur deltagarna tror att deras Facebook-vänner uppfattar deras användningsprofiler sade 

de att vänner och bekanta inte är samma sak. De riktiga vännerna som man har vet ju hur man är på 
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riktigt och då spelar inte din profil någon roll. Då är det egentligen de bekanta som kan få en uppfattning 

om dig via Facebook-profilen. Det kan även se ut som man är mer social än vad man är.  

 

Då många av mina bilder är från fester kan man få uppfattningen  

av att jag festar mycket men det gör jag inte, Martin 

 

Brukar du publicera bilder och vilken typ av bilder lägger du upp? 

Då jag frågade om deltagarna publicerar bilder på Facebook så är alla överens om att det är något som 

de brukar göra. De är även medvetna om att bilder som de tar, kommer att hamna på Facebook. Vissa 

bilder är direkt till för Facebook som i ett statusmeddelande via en mobiltelefon.  

 

Alla personers bilder är ju personers uttryck  

och därmed en de av deras personlighet, Martin 

 

En av deltagarna sade även att han brukar rita och lägga ut bilderna på sin profil. Då jag frågade om 

Facebook finns med i hans tankar när han börjar rita och därmed formar det han ritar och hans skapande 

så svarar han att han definitivt påverkas. Han ritar inte åt Facebook men vet samtidigt om att ifall han 

skulle bli nöjd så skulle han lägga ut bilderna. Det vill säga skapar han inte några bilder som han vet inte 

skulle passa på Facebook. 

 

Är era profiler öppna/stängda sett till sekretessinställningarna? Varför? 

Om man tittar på sekretessinställningarna så vill deltagarna vara privata och inte låta okända, eller de 

som inte är vänner på Facebook, se vilken information eller vilka bilder som de publicerar. Vissa saker 

vill de inte ha på sin profil och de nämner både arbetsgivare och potentiella partners som orsak till detta. 

Potentiella partners verkar vara den dominerande anledningen till att man anpassar sig. Flera av 

deltagarna har tagit bort dåliga bilder av sig själva för att kunna visa upp ett bättre yttre inför en tjej. En 

annan sade att han inte bryr sig om han är lite ful men att han däremot tar bort bilder där det syns att han 

röker. De vill alla se bra ut inför vännerna men även ge ett bra allmänt intryck. Men även om det bara är 

Facebook-vännerna som kan se deras profiler så är det väldigt viktig att agera politiskt korrekt, vilket de 

även säger sig göra.  

 

Hur påverkas ni av era vänners profiler sett till status, kommentarer och bilder? 

När jag frågade om huruvida andra personers Facebook-profiler påverkar dem så svarade deltagarna att 

det påverkar jättemycket och att man lär sig använda Facebook utefter hur andra användare använder 

tjänsten. De flesta var däremot inte säkra på om deras profil var helt stängt för icke vänner om man ser 



27 

 

till de sekretessinställningar som kan göras på sidan. Alla är däremot överens om att den som kan bli 

vän är den som man antingen träffat eller känner igen, helt enkelt vet något om. Är det en person som 

man inte alls vet vem det är eller till exempel någon som är vän med ens egen vän så accepterar man det 

inte då det är för främmande.  

 

Vad skulle behövas förändras på Facebook? Varför? 

Då vi mot slutet av intervjun pratade om hur Facebook skulle kunna förändras sade en av deltagarna att 

det borde finnas fler funktioner för att kunna göra Facebook-profilen mer personlig. Att man ska kunna 

byta färger och så vidare precis som på Myspace. Detta skulle kunna göra profilen mer skräddarsydd för 

ens personlighet och detta visar att Facebook är ett viktigt forum för att kunna uttrycka sig själv. 

 

Vad motiverar er att ha kvar kontot och kommer ni ha Facebook om fem respektive tio år? 

Det som motiverar deltagarna att ha kvar kontot om fem respektive tio år är kontakten och gemenskapen 

som man får. De ser ingen anledning till att ta bort kontot så länge det inte ersätts med någon annan stor 

social nätverkssida eller att Facebook skulle tappa medlemmar så att det inte skulle ge dem någonting att 

fortfarande vara medlemmar. 

 

Uppföljningsenkäter 

 

Genom att följa upp med individuella enkäter, underlag i bilaga tre, utfördes en sorts kontroll av 

tillförlitligheten i undersökningen vilket gör undersökningen mer fyllig. Det ökar även validiteten i 

undersökningens resultat då flera metoder producerar kunskap om fenomenets olika dimensioner och 

tolkningar och därför kompletterar de varandra.
45

 

 

Uppföljningsenkäterna lades i direkt anslutning till att fokusgruppsintervjun var färdig. Detta för att 

direkt fånga upp sådant som deltagarna eventuellt kommit på under samtalen men även för att det kan 

finnas en tendens till att man inte är helt öppen inför en grupp. 

 

Enkäterna bidrog med åsikter som deltagarna kanske kom på efter diskussionen eller sådant som de inte 

ville säga högt inför de andra. Till stor del stämde enkäterna överens med fokusgruppintervjun men det 

finns några tillägg att göra. För att börja med statusuppdateringarna verkar det i enkäterna finnas en mer 

uttalad önskan om att statusen finns till för att visa uttryck för en slags personlighet och som en av 

deltagarna säger: ”påminna folk att jag finns”. Det är viktigt att marknadsföra det egna jaget och de 
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tycker att Facebook är ett bra forum för att kunna uttrycka sig själva. De försöker få sina Facebook-

profiler att stämma överens med deras verkliga jag men anpassar sig för människor som de vill verka 

häftig inför eller imponera på.  

 

bilderna ska visa mig i mitt esse och föreställa bilder  

där jag är med glada och snygga människor, Kristoffer 

  

som singel är jag mån om att framställa  

mig hyfsat snygg och häftig, Sebastian  

 

De flesta deltagarna kommenterar andras status, kommentarer eller bilder för att föra en diskussion men 

samtidigt visa vad man själv gillar. Kommenterar på bilder görs för att de själva vill ha kommentarer på 

sina bilder och det blir en sorts byteshandel för att alla visa att de är aktiva användare. Det vill säga att 

om man är aktiv och kommenterar mycket så ger det förhoppningsvis någon form av respons tillbaka 

som utåt sett ger sken av att personen är populär eller social. Men man bör inte vara för ivrig på att 

skaffa vänner för det antalets skull då deltagarna ser det som en sorts social missanpassning att ha för 

många vänner. På samma sätt bör man inte ha för få vänner, men det är mer accepterande för det kan ju 

även visa att man är mer privat av sig och bara accepterar de närmsta vännerna. Det finns tydliga 

gränser på vad som är acceptabelt och vilka normer som finns i nätverket. Vill man därför marknadsföra 

sin personlighet på ett bra sätt bör man inte ha för många eller för få vänner. På samma sätt kan antalet 

grupper visa om man använder grupperna för att visa vem man är eller om man bara går med i grupper 

för nöjes skull. 

 

Jag är med i ett ytterst litet antal grupper för att jag  

vill att det jag är med i ska representera mig, Kristoffer 

 

 

Personliga intervjuer   

 

Den sista metoden som användes i studien var de personliga intervjuerna, underlag går att finna i bilaga 

fyra. De individuella intervjuerna utfördes för att få en djupare inblick i hur deltagarna konstruerar och 

tänker angående sin identitet. Personerna som intervjuades personligen var samma personer som deltog i 

fokusgruppen. Intervjun utfördes nu i ett grupprum på Ekonomikum, Uppsala Universitet. Det 

underlättade att jag och deltagarna redan träffats under fokusgruppen då ingen introduktion till 

uppsatsen behövdes. Intervjuerna utvecklades i positiv riktning från tillfälle ett till fyra då jag som 

intervjuare blev säkrare i min roll och intervjuteknik under tidens gång. 
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Intervju 1 – Hampus 20 år – 421 stycken vänner – singel – Umeå 

På sin profilbild poserar Hampus ståendes mitt på golvet i sin lägenhet. Han tittar rakt in i kameran och 

har på sig hörlurar, en kavaj, vit t-shirt och halsduk. Han sade att han valt profilbilden från perspektivet 

att det ska vara aktuella bilder av honom som används. Hampus fortsatte med att säga att profilbilden 

gärna får vara snygg, då han vill visa ett bra ansikte utåt.  Men bland det viktigaste är ändå att det 

representerar en ganska nuvarande version av honom själv. Under intervjun säger intervjudeltagaren att 

han gör ett aktivt val då han väljer vad han vill visa för information på sin användarprofil. Han väljer ut 

det som han anser vara viktigast om sig själv angående intressen, artister och så vidare. Kopplingen 

mellan Facebook och hans identitet tycker han varierar. Han tycker att hans användarprofil avbildar 

honom ganska bra med påpekar samtidigt att det finns en ironisk underton i mycket av det som han 

publicerar. Han brukar undvika att publicera de ”nördigaste” sakerna på sin användarprofil då han inte 

vill vara helt öppen med alla sina intressen. Han berättade att han bara delger en viss del av sitt liv på 

Facebook och att det kan liknas vid en viss livsstil som han använder då han är inloggad på sidan. 

Genom att gå med i grupper eller att bli ett fan av en viss person visar han sitt intresse och vill samtidigt 

skapa någon sorts diskussion om hans val. Men samtidigt kan många av hans val vara helt styrda av den 

sociala kretsen då han inte vill vara utanför den gemenskap som kan skapas när en viss grupp blir 

populär etc. Genom att vara en aktiv användare och dessutom att bara publicera exempelvis 

statusuppdateringar som sticker ut bland majoriteten av hans vänner försöker han forma bilden av sig 

själv som en intellektuell och ”rolig typ”. 

 

Då Hampus lägger till vänner eller accepterar vänförfrågningar vill han ha träffat personen ”öga mot 

öga” innan det kan bli aktuellt. Dock görs det självklart undantag för personer som han finner 

intressanta och som han vill lära känna bättre än vad han för tillfället gör som exempelvis potentiella 

partners. Hampus väldigt intensiva användning av Facebook gör att han kan kommentera sina vänners 

statusuppdateringar bara några sekunder efter att de har publicerats vilket vissa av hans vänner kan 

tycka vara en smula lustigt. Men överlag har han fått övervägande positiv respons och hans sociala 

kontaktnät har utökats till det mer positiva. I slutet av intervjun frågades Hampus om hur han har 

förändrats under åren och med sin Facebook-användning säger att han nog inte förändrats så mycket i 

”verkliga livet” men att hans identitet på Facebook förändrats med årens gång då han nu för tiden vill ha 

en mer seriös framtoning och därför har han då och då uppdaterat sina intressen, statusuppdateringar, 

grupper och fansidor. Han ser Facebook som ett komplement till hans ”verkliga identitet”. Han är 

väldigt medveten om att Facebook är ett ganska öppet forum där många personer kan se vad han gör. 

Med hjälp av sekretessinställningarna har han därför delat in sina vänner i specifika listor utefter hur 
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mycket som han vill att de ska få veta om honom. Folk som han inte känner har exempelvis inte tillgång 

till hans personliga logg eller foton då de endast är avsedda för de som han känner. 

 

Intervju 2 – Sebastian 20 år – 348 stycken vänner – singel – Uppsala 

På sin profilbild så spelar Sebastian, iklädd t-shirt och shorts, volleyboll och bilden är tagen precis när 

han slänger han sig mot en kommande boll. Angående profilbilden valde han just den för att visa sig 

som en sportig och aktiv kille. Han vill att han ska förknippas med just de egenskaperna och denna 

häftiga bild tycker han framställer honom på rätt sätt. Då det gäller kopplingen mellan Facebook och 

hans identitet så säger han att hans nätidentitet har formats av just Facebook. Nätidentiteten har inte så 

stor koppling till det verkliga jaget och han nämner att han på Facebook är som en sorts Sebastian 

version 1.2, lite häftigare än vad han i själva verket tycker sig vara. På Facebook säger han sig vara som 

en sorts kombination av de olika rollerna som han har i sin sociala krets i livet utanför Facebook. Han 

använder olika språk och stil beroende på vem han interagerar med.  

 

För Sebastian fungerar Facebook som ett sorts spionverktyg för att hålla kolla på ”allt som händer”. 

Genom att vara aktiv kan han vara delaktig i mycket av det som händer och hålla sig uppdaterad med 

sina kommentarer och statusuppdateringar. Dessa uppdateringar och kommentarer använder han, som 

han även sa i enkäten, som ett sorts ”statement ”för vad han tycker om och vem han är. Den intervjuade 

fortsatte med att säga att det är ytterst vikigt att få respons på det som han skriver och publicerar. Vad 

det gäller vänner så lägger Sebastian bara till personer som han känner tillräckligt bra då han inte vill att 

det ska finnas någon risk för att han själv ska bli nekad som vän då han sänder en förfrågan. Facebook 

ligger till grund för att visa för folk som han inte känner så bra vem han är. Han är tydlig med att 

poängtera att det är stor skillnad på vänner och bekanta. Facebook fungerar på detta sätt som ett första 

intryck av en person. Sebastian avslutar med att säga att han tycker Facebook fungerar som en sorts 

spärrvakt när det kommer till nya relationer. Passerar man profiltestet på Facebook så kan man börja en 

relation i verkliga livet 

 

Intervju 3 – Martin 23 år – 309 stycken vänner – i ett förhållande – Stockholm 

Martin har en profilbild i form av en kub som har skapats i ett 3d-program. Han valde profilbilden för att 

”den ser cool ut” och vill eftersom att han sysslar med 3d-grafik visa detta med denna bild. Att visa en 

tredimensionell kub tycker han är ett enkelt sätt att representera det intresse som han har och vill 

förknippas med. När vi pratade om hur han ser på kopplingen mellan hans identitet och Facebook säger 

han att han ser sitt Facebook-användande som på hur människor beter sig i en stor folksamling. Ditt 

beteende påverkas av Facebook och Martin jämför det hur man skulle agera genom att stå på en scen 
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inför 200-300 människor. Han sade att han inte skulle kunna eller vilja säga eller göra vad som helst på 

plattformen. Skulle han däremot befinna sig i en mindre skara människor som exempelvis inför ett antal 

klasskamrater i skolan skulle han bete sig rätt annorlunda. Hans slutsats är att hans agerande på 

Facebook är representativt för hur han skulle agera i verkliga livet. Martins användande på Facebook är 

mer välformulerat i skrift än i verkligheten då han har tid att tänkta igenom det som han skriver och 

publicerar.  

 

Då frågan om vem som kan bli hans vän kom upp så var svaret att det ska vara människor som han vill 

ha kontakt med och som det händer att han pratar med.  Martin sade att det finns många sociala kretsar 

som han finns i men att en av de viktigaste sakerna för honom är att han inte kör över folk vilket han 

även tror återspeglas på Facebook. Han erkände att när han var singel så var det viktigt med snygga 

fotografier och att det även var viktigt att synas i bilder genom så kallade ”tags”. Han tror att han 

prioriterar sina bilder lite annorlunda nu när han framställer sig själv, då han redan har ett förhållande. 

 

Intervju 4 – Kristoffer 21 år – 204 stycken vänner – singel – Helsingborg 

På profilbilden poserar Kristoffer ståendes i ett hörn med en rosa t-shirt (med ett tryck på bröstet 

föreställandes en katt) och med sin blick på något som händer utanför kameran. Kristoffer vill ge en 

tydlig bild av vem han är och hur han framställs. Han är tydlig och noga med att se till att hans bilder 

och de bilder som han finns med i visar honom i hans esse. Allt som hamnar på Facebook är enligt 

honom som en sorts samling med ”gratest hits” där han framhäver det som han gillar mest med sig själv.  

 

Kristoffer fortsatte med att säga att responsen från hans vänner är väldigt viktig. Han tycker att han får 

ganska bra respons på det han gör och att det känns skönt. Speciellt när han får kommentarer på sina 

egna bilder eftersom han tycker om att fotografera. På så sätt har hans sociala beteende nog gynnats och 

förändrats av Facebook.  

 

Enligt Kristoffer är det viktigt med att hålla en balanserad nivå när det gäller antalet vänner som han 

skaffar sig. Ju mer desto bättre säger han men man får inte lägga till folk på måfå bara för att få fler 

vänner till antalet utan det ska vara någon som kan ge honom något tillbaks. Inför nya kontakter 

använder han Facebook som ett verktyg att ”snabbt sälja in sig själv”. Det är väldigt smidigt att ha ett 

konto då man får chans att lära känna, om än ytligt, nya bekanta lite snabbare än om han inte hade haft 

Facebook. 
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Han avslutade med att säga att det är ett medvetet val hur han formulerar sina statusuppdateringar eller 

när han väljer profilbilder med mera. På min fråga om vem eller vilka som han anpassar sig efter säger 

han att det är kvinnor och potentiella ragg, som han nämner det, och kanske till och med en framtida 

livskamrat. Han förtydligade däremot att han inte använder Facebook som en dating-service men att han 

definitivt vill verka intressant för kvinnor som han finner intressanta och attraktiva. 

 

Sammanfattning av de personliga intervjuerna 

 

I de personliga intervjuerna som varade i ca 30 min vardera förekom det en hel del repetition i svaren 

om man jämför med fokusgruppen och enkäterna. Därför finns bara de väsentliga delarna med i 

sammanställningen ovan.  Även om det var en viss skillnad på svaren kändes det som att de blivit mer 

medvetna om Facebook som en arena för identitet och att de hade funderat över sin användningsprofil 

sedan vi träffades senast. 

 

De flesta av deltagarna skiljer på internet och livet utanför internet. De ser Facebook som en arena där 

allt inte behöver vara på riktigt och att det nästan är OK att visa en lite bättre version av sig själv. Likt 

ett rollspel är det tillåtet att experimentera och modifiera sig själv. Då vänner och bekanta inte är samma 

sak så förstår de närmsta vännerna hur intervjudeltagarnas identitet verkligen är och därmed gör det 

ingenting om de skulle profilera sig på ett annat sätt än intervjudeltagarnas vänner är vana vid. Så länge 

det inte är några drastiska skillnader så att de tappar förtroendet för personen. Detta fungerar då de vet 

hur personen egentligen är och att det är identiteten på Facebook som avspeglas. En av 

intervjudeltagarna säger att de flesta är medvetna om detta och därmed förstår deras ironi i saker som de 

lägger upp. Deltagarna tror att folk förstår att det är en sorts medveten och förbättrad bild av dem alla 

som visas på Facebook och att det är även är det rådande klimatet. De är överens om att för vardagliga 

saker inte hör hemma på Facebook då det inte är intressant utan ser gärna profiler som framställer det 

specifika och unika med personerna. Precis som en sorts samlingssida med information och ett kollage 

över personens liv. Sidan blir kryddad för att man skalar bort det överflödiga och vardagliga.  

 

Enligt en deltagare lär man känna bekanta lite snabbare och kan genom sidan redan skaffa sig en 

uppfattning och läsa sig till en del om hur personen är. Det är därmed viktigt hur användningsprofilen är 

utformad och de flesta av deltagarna säger att deras profiler är just som sammanställningar av dem 

själva där de visar sina bästa sidor och en sorts presentation av deras bästa ögonblick.  
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Sammanfattande analys och diskussion 

 

Vilken bild av de tre unga männen framkommer då av de tre delstudierna? Jag har i den här uppsatsen 

visat att de teorier om identitet, offentlighet, socialisationsprocesser och livsstil som presenterats 

tillsammans med undersökningarna visar att intervjudeltagarna genom det offentliga rummet erbjuds 

olika identiteter och livsstilar som de antingen kan anamma eller förkasta. Facebook är det offentliga 

spelrum där detta utbyte äger rum. Då det på användarprofilen på Facebook ges en möjlighet att 

presentera bland annat bilder och information går det därför att påverka och förändra hur personen vill 

uppfattas bland sina Facebook-vänner. Att identitet kan relateras till kapitalismen, som tas upp i 

teoriavsnittet, kan även relateras till att de sociala nätverk och plattformar som används flitigt är 

konstruerade av företag och professionella. Därmed anpassar vi oss efter deras spelregler. En slutsats 

med detta är att identitet kan konstrueras efter kapitalismens påtryckningar på marknaden men även 

genom de spelregler som ges inom vissa områden exempelvis genom strukturen på Facebook. Men trots 

att Facebook-användare måste anpassa sig till den givna plattformen verkar det på intervjudeltagarna 

vara så att deras användarprofil mest anpassas och formas efter den sociala kretsen (efter kapitalism 

kommer de egna valen). Det finns flera konkreta uttalanden och exempel under intervjuerna som visar 

detta.  

 

För att gå vidare med frågan om vem eller vilka som deltagarna anpassade sig efter så ser man att de alla 

vill ge en bra och positiv bild av sig själva inför alla som kunde tänkas se profilen. De var överens om 

att deras Facebook-profiler ofta var något kryddade och visade väl valda delar av sig själva, allt för att 

framstå som sociala och bra. Men när man skapar lite under ytan så finns ändå tankarna om att de inte 

ville framstå på ett dåligt sätt framför varken arbetsgivare eller potentiella partners. En intervjudeltagare 

skrev följande i sin enkät när de andra deltagarna inte lyssnade eller såg: ”som singel är jag mån om att 

framställa mig hyfsat snygg och häftig”. Detta kan kopplas till att han i intervjutillfället tycker att detta 

är för personligt för att nämnas inför de andra eller så vill han hålla en viss fasad utåt. Hans åsikter var 

desamma som en av deltagarna hade under själva fokusgruppsintervjun, att han gått igenom alla sina 

bilder och redigerat bland sina album då han blivit Facebook-vän med en potentiell flickvän. En annan 

deltagare sade däremot att han inte vill ge en felaktig bild av sig själv inför kommande partners för att 

sanningen ändå kommer fram till slut men var samtidigt rörande överens med de andra i gruppen om att 

han ville framstå som en bra person och hade inget emot att synas i bra sällskap eller bara ha kvar de 

fina bilderna på sina profiler. En av deltagarna sade under intervjun att Facebook trots allt bara är en 

plattform och det spelar därför inte så stor roll vilka sorts bilder eller vilken information som finns 
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tillgänglig. Finns det dåliga bilder så kan man bortse från det då livet utanför Facebook är den viktiga 

delen i personernas liv. Precis som Boyd, D. och Ellison, N. skriver i sin artikel som nämns i 

inledningen ovan angående Web 2.0 och sociala medier så används framförallt de sociala nätverken till 

att kommunicera med redan befintliga vänner. De riktiga vännerna vet ändå vilken identitet de har och 

vilka de är så det blir bara de ytliga kontakterna som kan få en felaktig bild, förmedlad genom 

Facebook, av personen och personens identitet. Detta kan kopplas som ett ytterligare tecken på att det är 

när nya kontakter skapas på Facebook (vare sig de kommer genom Facebook eller om man, börjar i en 

ny klass, träffar någon på en fest etc.) som deltagarna överväger om huruvida de vill framställa sig. 

Ändringar och justeringar gjordes framförallt när de blev vän med någon som de ansåg som en potentiell 

framtida partner eller för att helt enkelt bara se bra ut inför någon.  Intervjuresultatet visar på att flera av 

deltagarna redigerat bland sina fotoalbum så fort de träffat en partner, då vill vara snygga inför 

potentiella partners eller har lagt till en person som verkar intressant men som kanske vid tillfället 

kanske inte finns så mycket kontakt med. 

 

Vidare kan diskuteras hur Giddens teori, om att vi kan ha olika livsstilar beroende på vilken situation 

som vi befinner oss i, även gäller på Facebook. Vi har även olika livsstilar och på samma sätt som att 

man är en person på jobbet eller hemma så kan man även vara en person på Facebook och därmed ha en 

livsstil som passar den plattformen. Därmed kan vi till en viss del konstruera hur vi vill vara, agera och 

vad vi vill visa upp för bilder, information och så vidare för att det ska passa den livsstil som vi väljer 

för den plattformen. Många av deltagarna sade sig just göra på detta sätt och anpassa sig för Facebook 

och därmed ha en viss livsstil där. En av deltagarna säger att hans användningsprofil egentligen visar 

någon helt annan fast med små fragment av hans verkliga jag. Han säger att han har en viss livsstil på 

Facebook för att han vill att folk ska lägga märke till honom och hitta honom bland alla sina vänner. 

Detta är precis som psykologen Sherry Turkle säger, att många fönster öppnas mot världen tack vara 

internet och detta ger individer möjligheten att experimentera med sin egen identitet. Facebook 

underlättar därmed för intervjudeltagarna att ha en fragmenterad identitet där individerna existerar i 

många sammanhang och roller samtidigt. En av deltagarna befäste även detta då han berättar att han har 

Facebook för att stärka, förbättra och glamorisera sin identitet. Hans användningsprofil ger honom 

möjlighet att testa olika sorters personligheter och han liknade internet och Facebook vid ett rollspel och 

såg det som en arena där man inte behövde vara 100 % ärlig då det som sagt utspelade sig på internet. 

 

Då Giddens skriver om att socialisation handlar om att lära sig av den livsstil som finns i samhället så 

finns det även en direkt koppling till Facebook. Utifrån deltagarnas svar i fokusgruppen kan man se att 

andra personers Facebook-profiler påverkar dem jättemycket och att de lär sig att använda Facebook just 
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genom andra användare, deras profiler och användningsmönster.  De har lärt sig de spelregler och 

beteenden som finns på forumet och har sedan applicerat detta på sig själva. Med andra ord formas 

urvalsgruppen dels utefter de möjligheter som finns på Facebook, genom vilken information och hur 

mycket av vad som de kan publicera, men även genom vänners och andra användares profiler. Det gäller 

att anpassa sig efter omgivningen på Facebook för att kunna smälta in och vara en del av den gemenskap 

som finns. Men samtidigt ska det även finnas en sorts exklusivitet hos varje användare för att synas, 

enskilda användningsmönster, för att inte bli en i mängden eller för vardaglig men också för att sticka ut 

på något sätt. 

  

Likt en socialisationsprocess i en familj där barnet blir medvetet och skaffar sig kunskaper och 

färdigheter för att passa in i den kultur där barnet blivit född, fungerar även Facebook som en sorts 

socialisationsprocess. Facebook-användarna fostrar och fostras genom att de visar varandra hur 

plattformen fungerar och det är genom andra användare som min urvalsgrupp har lärt sig att använda 

sidan. Likt ett barn i en familj som påverkar de andra familjemedlemmar har även Facebook-användarna 

något att säga till om. Men då det finns så många användare blir graden av påverkan från den enskilda 

individen ytterst liten såvida det inte startas grupper eller evenemang. Detta finns det tydliga exempel på 

och således kan Facebook vara ett kraftfullt verktyg för att skapa eller driva opinion eller för att 

marknadsföra en fest och så vidare. 

 

Det finns även en koppling mellan att individer vill vara en del av offentligheten och de medier som 

finns. Alla med en internetuppkoppling kan registrera sig gratis, skapa en profil och uttrycka sig på 

Facebook. De förutsättningar som krävs för att skapa ett konto finns i de flesta hem och det finns inte 

några stora begränsningar för vem som kan vara med i gemenskapen. Användarprofilerna är inte lika 

offentliga som hemsidor eller bloggar (sekretessinställningarna kan justeras så att endast vänner till 

användaren kan se dess information, bilder, logg och så vidare) och är ändå något som i Sverige står 

utanför politisk kontroll och censur. Den enda sortens kontroll och övervakning är att användarna kan 

anmäla inlägg och bilder med mera ifall de tycker att det bryter mot någon lag eller det regelverk som 

finns på Facebook.   

 

Alla deltagare poängterar att även om att användningsmönstret och användarprofilen formas utefter 

andra personer på sidan och för att se bra ut inför vänner och den sociala kretsen så är det stor skillnad 

på riktiga vänner och bekanta, även på Facebook. Om de till exempel går med i populära grupper för att 

inte missa något som kan gynna dem i sitt identitetsskapande via sin användarprofil så vet de riktiga 
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vännerna vad som personen verkligen gillar och hur personen verkligen är vilket inte alltid är det som 

avspeglas på Facebook.  
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Slutsatser och vidare forskning 
 

Intervjuresultatet från fokusgruppen, uppföljningsenkäterna och de personliga intervjuerna visar att det 

är i stort sätt samma information som lämnas av deltagarna, både sett till information och hur 

informationen är från tillfälle till tillfälle. Men det finns naturligtvis en del skillnader då det rör de mer 

personliga frågorna, vilket visas i de personliga intervjuerna och enkäterna, om hur de vill uppträda och 

hur man vill uppfattas i sin sociala krets. Det finns även skillnader i svaren då en av deltagarna har ett 

förhållande och de andra männen är singlar. 

 

Det man tydligt kan se är att alla deltagare har haft potentiella partners i bakhuvudet när de format sin 

användarprofil. Det är fortfarande en stor och viktig faktor för de tre män som är singlar att visa sin 

bästa sida för den sociala kretsen men inte minst för potentiella partners. Den deltagare som har ett 

förhållande verkar inte bry sig lika mycket som de andra deltagarna om huruvida han framställs på 

Facebook gentemot potentiella partners då har redan befinner sig i ett förhållande. För honom är det mer 

den sociala kretsen som han vill visa en bra bild av sig själv inför. Han ser sin identitet på Facebook som 

representativ för den som han verkligen är. 

 

Det tycks finnas ett mönster av att deltagarna formar sig efter andra, att det vill passa in, vara 

uppseendeväckande men ändå inte sticka ut för mycket. De måste ha en viss sorts information i sina 

statusuppdateringar för att bli uppmärksammade för det är just det som de vill bli. De vill även vara med 

i gemenskapen och ha en del i den kommunikation som förs på sidan och Facebook är här inte endast ett 

tidsfördriv utan en viktig del av deras liv. Det gäller att vara en aktiv användare, uppdatera sig ofta och 

därmed synas mycket, då detta i sin tur enligt deltagarna ger en sorts respons tillbaka från andra aktiva 

användare. Respons som består av uppmärksamhet såsom kommentarer, gillningar och så vidare. Då 

någon utomstående eller en vän på Facebook ser att det förs mycket kommunikation och att någon är 

aktiv kan en parallell dras till att deltagaren ser att de är sociala och populära. Det finns ett exempel på 

när en intervjudeltagare till och med tog bort statusuppdateringar, där han inte hade fått någon respons 

för att det inte skulle se dåligt ut, för att det inte skulle se dåligt ut och i sin tur ge honom en dålig image.  

 

De möjligheter som finns att använda sig av på Facebook utnyttjar alla deltagarna ofta. De ser Facebook 

som en bra plattform där de kan uttrycka sig själva. De tar alla bilder, gör statusuppdateringar, 

kommenterar på andras bilder, kommenterar på andras statusuppdateringar och loggar in flera gånger 

varje dag för att vara så pass aktiva som möjligt och för att inte missa någon händelse. Genom detta 

finns det tydliga kopplingar på att fokusgruppen anpassar sig med sitt beteende och användarmönster 
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efter andra på hemsidan. En av deltagarna efterfrågade även fler funktioner så att han skulle kunna göra 

sin användningsprofil mer personlig vilket kan betyda dels att han känner att han är begränsad i de 

förutbestämda mallarna som Facebook har men eller att han vill göra representationen av honom ännu 

mer korrekt. 

 

Ett tydligt exempel på hur Facebook påverkar deltagarna är när de redan vid skapandeögonblicket 

reflekterar över hur det kommer att se ut på Facebook. Då en av intervjudeltagrna ritar och skapar bilder 

har han direkt i tanken att han ska publicera bilderna på Facebook ifall bilderna blir bra. Därmed 

anpassar han sig till den sociala kretsen och hans användarprofil redan innan han börjar producera själva 

bilden. Detta för att vara säker på att den också ska kunna ges en plats bland hans andra bilder på 

profilen ifall den skulle bli bra. Det visade sig även att deltagaren undvek att göra obscena bilder för att 

han visste att det inte skulle fungera på hans användningsprofil och bland hans vänner. Risken fanns 

också att han kunde väcka fel sorts uppmärksamhet vilket han vill undvika.  

 

Facebook är en stor del av deltagarnas liv och vissa upplever det som ett behov att logga in på sidan. 

Eftersom sidan är så pass populär, har så stor inverkan och är så pass välanvänd formas därför 

personerna och personernas användningsprofiler, användningsmönster och identiteter på internet av hur 

sidan är konstruerad, vilka personer som finns med på listan över vänner och hur andra deltagare 

använder sidan. Att använda plattformen är enligt deltagarnas ett bra sätt att hålla kontakt med till 

exempel klasskamrater och för att hålla koll på vad som händer och att även genom sina egna 

statusuppdateringar ge sina Facebook-vänner en uppdatering om sig själva.  

 

Undersökningen och teorierna visar att identiteten på Facebook och i de sociala medierna där vi deltar 

och formar vår identitet är en viktig del av oss själva. Identiteten är egentligen viktig i alla delar av vårt 

samhälle men den gemenskap som man kan hitta i gemensamma forum eller sociala medier gör att vår 

identitet även formas efter den gemenskapen. Då undersökningen bevisligen visar att det gäller att vårda 

sin identitet väl gäller det enligt intervjudeltagarna att man är aktiv med att lämna kommentarer, 

uppdatera sin profil, lägga upp bilder, skriva statusuppdateringar och att efter vilken profilering som 

man vill ha lämna information på din Facebook-profil för att nämna några exempel. Den sociala relation 

som vi kan få genom en viss livsstil och identitet och den känsla som kan skapas hos betraktaren väcker 

en viss sorts uppmärksamhet eller känsla hos betraktaren på exempelvis Facebook och kan därför visa 

vem den betraktade personen är. Mycket av det som görs på sidan är för att forma användningsprofilen, 

det som personerna vill visa upp, och därmed dennes identitet. 
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Precis som det beskrivs i sammanfattningen av de personliga intervjuerna så skiljer deltagarna på 

internet och livet utanför internet. De ser trots allt Facebook som en arena där allt inte behöver vara på 

riktigt och att det nästan är OK att visa en lite bättre version av sig själv. Likt ett rollspel är det tillåtet att 

experimentera och modifiera sig själv. Då vänner och bekanta inte är samma sak så förstår de närmsta 

vännerna hur personen verkligen är och att det är identiteten på Facebook som avspeglas. Därmed gör 

det ingenting om man skulle profilera sig på ett annat sätt än de är vana vid. Så länge det inte är några 

drastiska skillnader så att de tappar förtroendet för personen.  

 

Deltagarna tror att det rådande klimatet på Facebook är att man ska visa upp sina bästa sidor och därmed 

kan ta många saker med ironi och en nypa salt då man underförstått ska förstå att det är just det som 

sticker ut som visas på Facebook. De vardagliga sakerna är inte intressanta och enligt deltagarna är de 

flesta är medvetna om detta. Det blir en spetsad och kryddad sida av identiteten som presenteras på 

Facebook. Framför kan man se att deltagarna använder plattformen som den är tänkt att användas. För 

att hålla kontakt med befintliga vänner och till viss del skaffa nya kontakter. De lär känna bekanta lite 

snabbare än om Facebook inte skulle finnas och kan genom sidan skaffa sig en uppfattning om personer 

och på förhand läsa sig till om hur personen är och vill framstå.  

 

Inför kommande forskning skulle kopplingar till genus och de olika sorters gemenskap som går att finna 

i samhället kunna göras. Vad hade undersökningar gjorda i en annan studentstad eller en annan typ av 

stad än Uppsala gett för resultat? Vilket hade resultatet blivit om studien vidgats till att omfatta en 

jämförelse av unga studerande män och unga studerande kvinnor? Skulle det även vara intressant att 

undersöka studenter som befinner sig i olika faser av sin utbildning för att visa på hur man under 

studietiden kan gå från en viss konstruerad identitet till en annan? Detta är flera frågeställningar som kan 

ligga till grund för framtida studier. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Hej! 

Jag läser Medie- och Kommunikationsvetenskap C och arbetar just nu med min C-uppsats. Uppsatsen 

handlar om identitet och livsstil på Facebook och för att få fram intressanta resultat i mitt arbete kommer 

jag använda mig av fokusgruppsintervjuer och personliga intervjuer. 

Därför söker jag nu killar mellan 20 och 24 år som kan tänkas ställa upp som deltagare för detta.  

Tyvärr tillåter min budget inte något arvode men jag bjuder på fika. 

Maila dina frågor och din intresseanmälan (kom ihåg att ange ditt mobilnummer) till 

xxxxxx.xxxxxxxxxxx@gmail.com så hör jag av mig angående tid och plats. 

 

Vänliga hälsningar, 

Martin Leinestrand 
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Bilaga 2 

Fokusgrupp – underlag 

Användningsmönster  

Ni kan väl börja berätta om hur ni använder FB en vanlig dag. 

Hur ofta loggar ni in och hur länge? Flera gånger varje dag? 

Är ni med i några grupper? Varför?  

Hur ofta uppdaterar ni er status? Varför? 

Vad är det första som ni gör på sidan när ni loggar in?  

Vad använder ni främst Facebook till?  Syfte? 

Identitetsaspekter 

Hur ser ni på kopplingen mellan FB och er identitet? Så som ni upplever er själva och så som ni vill att 

andra ska uppfattar er? 

Vad skriver ni om i er status? Varför? 

Representerar era Facebook-profiler er? Har ni en viss livsstil på Facebook? 

Spelar antalet vänner någon roll? Vad visar det?  

Hur tror ni att era Facebook-vänner uppfattar er?  

Brukar ni publicera bilder och vilken typ av bilder lägger ni upp? Tar ni bilder för/till Facebook?  

Strategiska handlingar och kommunikativa processer 

Är era profiler öppna/stängda sett till sekretessinställningarna, Varför?  

Vad är positivt/negativt med Facebook? Är Facebook någon gång till problem?  

Vad får man respektive får man inte skriva på sin profil, i sin status, eller vad för sorts bilder bör man 

inte publicera?  Varför? 

Anpassar ni er för någon när ni uppdaterar er status eller publicerar något?  För vem?  

Hur pass privata är ni på Facebook om man ser till vilken information som ni visar/anpassar er sida/era 

bilder till? 

Vad vill ni att era Facebook-bilder ska representera? 

Har ni tagit bort tags på er själv i bilder? Varför? Vad symboliserade de? 

Kommenterar ni på andras bilder? Varför?  

Hur påverkas ni av era vänners profiler sett till status, kommentarer och bilder? 

Vad får ni för reaktioner på det som ni skriver eller publicerar? Är det viktigt med respons?  

Vem kan bli er vän och vem vill ni ha som vän? Ytliga kontakter eller bara nära vänner?  

Vad skulle behöva förändras på Facebook? Varför? 

Har ni funderat på att stänga ner ert konto? Varför? Vad motiverar dig att ha kvar kontot? 

Kommer ni ha Facebook om 5 år? 10år?  

Övriga kommentarer eller åsikter angående enkät eller intervju?   
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Bilaga 3 

 

Namn:_____________________________   Ålder: ____ 

Hur ofta loggar du in och hur länge? Flera gånger varje dag? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Vad använder du främst Facebook till?  Syfte? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Vad är det första som du gör på sidan när du loggar in?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Hur ofta uppdaterar du din status? Varför? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Vad skriver du om i din status? Varför? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Är du med i några grupper? Varför?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Representerar din Facebook-profil dig? Har du en viss livsstil på Facebook? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Spelar antalet vänner någon roll? Vad visar det?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Hur tror du att dina Facebook-vänner uppfattar dig?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Brukar du publicera bilder och vilken typ av bilder lägger du upp? Tar du bilder för/till Facebook?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Är din profil öppen/stängd sett till sekretessinställningarna, Varför?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Vad är positivt/negativt med Facebook? Är Facebook någon gång till problem?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Vad får man respektive får man inte skriva på sin profil, i sin status, eller vad för sorts bilder bör man 

inte publicera?  Varför? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Anpassar du dig för någon när du uppdaterar din status eller publicerar något?  För vem?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Hur pass privat är du på Facebook om man ser till vilken information som du visar/anpassar din 

sida/dina bilder till? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Vad vill du att dina Facebook-bilder ska representera? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Har du tagit bort tags på dig själv i bilder? Varför? Vad symboliserade de? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Kommenterar du på andras bilder? Varför?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Hur påverkas du av dina vänners profiler sett till status, kommentarer och bilder? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Vad får du för reaktioner på det som du skriver eller publicerar? Är det viktigt med respons?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Vem kan bli din vän och vem vill du själv ha som vän? Ytliga kontakter eller bara nära vänner?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Vad skulle behöva förändras på Facebook? Varför? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Har du funderat på att stänga ner ditt konto? Varför? Vad motiverar dig att ha kvar kontot? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Kommer du ha Facebook om 5 år? 10år?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Övriga kommentarer eller åsikter angående enkät eller intervju?   

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 

Personliga intervjuer – underlag 

 

Hur har du format din profilsida? 

Hur valde du din profilbild och varför har du just denna? 

Hur ser du på kopplingen mellan Facebook och din identitet? 

Hur upplever du dig själv och hur vill du att andra uppfatta dig? 

Hur använder du Facebook? 

Har du en viss livsstil på Facebook? 

Varför är du med i grupper/fanpages? 

Hur tänker du när du skriver statusuppdateringar? 

Hur tänker du när du skaffar, lägger till eller accepterar vänner? 

Vad har du fått för respons på din Facebook-användning och dina aktiviteter såsom statusuppdateringar, 

bilder och kommentarer? 

Vad har din Facebook-profil och användning gett dig? Mer kontakter? Starkare kontakter? Mer vänner? 

Mer popularitet? 

Har du förändrat något på din profil pga. att det skulle ge en felaktig bild av dig?  

Hur har din identitet förändrats med Facebook? 

Vilken del av profilen är den viktigaste för dig? 

Hur ser du på dig själv i sin sociala krets, vilken roll har du? Hur återspeglas det på Facebook? 

Hur ser din identitetsprocess ut, vilken del i din identitetsprocess har Facebook? 

Hur anpassar du dig efter andra användare och vem vill du inte ska få se dina bilder, kommentarer eller 

aktiviteter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


