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Sammanfattning 

Målet med vår uppsats är att undersöka och analysera ungdomars användning av Facebook. 

Genom intervjuer med 10 gymnasieelever från Stockholm kommer vi granska om Facebook 

skapar ett narcissistiskt beteende. För att förklara detta utgår vi från teorier om narcissismens 

kultur, svaga bands styrka, symbolisk interaktionism och dramaturgiska perspektiv. Vi har i 

denna uppsats kommit fram till att det existerar narcissistiskt beteende, i form av 

respondenternas attityder och deras syn på andra medlemmar.       

Nyckelord: Facebook, Narcissistisk beteende, Social kontroll, Fasad, Relationer 

 

Abstract  

The goal with this paper is to examine and analyze the way that the youth look at their use of 

Facebook. A survey was conducted on 10 high school students in Stockholm to review if 

Facebook reveal narcissistic behavior. To explain this, we gathered information about 

narcissistic culture, weak band strength, symbolic interactionism and the dramaturgical 

perspective. To our conclusion, the narcissism dominates on the social network level, as result 

of their attitudes and view of other members.    

Key words: Facebook, Narcissistic behavior, Social control, Face, Relations 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Den narcissistiska kulturen har tagit plats på Facebook och är här för att bestå. Det sociala 

nätverket har kommit att bli ett centrum för den narcissistiske personen att skönmåla sig en 

identitet. Då våra respondenter bekräftade att medlemskapet sker i tidig ålder finns det en risk 

för en stadgad narcissism där den sociala gruppen bidrar till ett ständigt skapande och 

omskapande av identiteter. När vi analyserade vårt material som bestod av intervjuer använde 

vi oss av teorier som behandlade narcissismen och symbolisk interaktionism. Vi använder oss 

även av teorin om svaga bands styrka och Goffmans dramaturgiska perspektiv för att få en 

djupare förståelse för människors interaktion på nätverk där individer intar fasader och 

relationer tar plats. I metodavsnittet har vi beskrivit hur vi gått tillväga under studiens gång. 

Intresset för en djupare förståelse av fenomenet Facebook ledde till den kvalitativa 

undersökningsmetoden. Vårt material bestod av ungdomar från en gymnasieskola i 

Stockholmsregionen, där 10 slumpmässigt valda elever fick svara på 25 frågor som handlade 

om deras användande av Facebook. Vår ambition är att försöka redogöra för hur 

narcissismens kultur tar plats på det sociala nätverket Facebook. Vi har kommit fram till att 

den sociala interaktionen mellan aktörerna på Facebook handlar om att ständigt skönmåla sig 

själva likt en annonsering för att erhålla den uppmärksamhet de är i behov av. Likt en teater är 

Facebook en plats för ett skådespel som utgör ett centrum för den kontrollerande narcissisten.  
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1. Inledning 
 

Facebook har under bara några år vuxit fram till en av vår tids största sociala nätverk. Det är 

ett globalt fenomen utan motstycke. Närmare en miljard användare har idag gjort Facebook 

till en naturlig del av våra vardagsliv. Facebook har kommit att ”bli något man borde ha ” och 

därmed en samhällsnorm. Den sociala integrationen på Facebook handlar om att bekräfta 

varandra i form av likes och kommentarer. Individerna går in i en värld där de ständigt ska 

hålla ett vakande öga på andra för att inte känna sig utanför och avskärmad. Skapar Facebook 

ett beroende hos individen och vad kan detta bero på?  

 

Studien kommer belysa huruvida Facebook skapar ett narcissistiskt beteende hos individen.  

Enligt Nationalencyklopedins definition av narcissism är en narcissist en person som beundrar 

sig själv med en överdriven självupptagenhet, där individen i tidig ålder förser sig med libido 

som är en form av kärleksdrift. När kärleksdriften brister behöver individen höja och 

glorifiera sig själv vilket kommer ta över individen (NE 2013).  Då vi anser att denna 

definition inte är lämplig för vår studie har vi använt oss av Christopher J. Carpenters 

definition. Carpenter beskriver det narcissistiska beteendet som ett antisocialt beteende. Det 

kan förstås i relation till människornas eftersträvan av ett socialt stöd i form av likes och 

kommentarer på bilder och statusuppdateringar. Individen vill allra helst ha mer av det sociala 

stödet än vad de är intresserade av att ge andra människor. Individen tar illa vid sig om de får 

en  negativ reaktion eller blir utan samtycke (Carpenter 2011, s. 1).  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med studien är att undersöka om Facebook skapar en narcissiskt beteende hos 

individen. Vår avsikt är att studera användandet av Facebook för att finna mönster som 

skildras i form av narcissistiskt beteende. 

 Skapar Facebook ett narcissistiskt beteende? 
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1.2 Avgränsning 

 

Vi kommer avgränsa oss genom att endast studera Facebook och huruvida det kan framkalla 

ett narcissiskt beteende. För att besvara vårt syfte och frågeställning har vi begränsat oss till 

10 intervjuer på gymnasieelever i Stockholmsregionen åldrarna 16-19 år som har ett konto på 

Facebook.  

 

1.3 Disposition 

 

Uppsatsen inleds med bakgrundsfakta om Facebooks historia. Vi kommer sedan gå in på 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter som kommer stå för uppsatsens teoretiska 

grund. I Metodavsnittet förklarar vi vår användning av kvalitativa intervjuer och hur teorierna 

kan tillämpas i vårt resultat. I resultatet analyseras sedan teorierna med informationen från 

respondenterna där vi till sist kommer fram till en avslutande diskussion.  
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2. Bakgrund 
 

“The trance”. Once you started combing through the Facebook it was very easy to just 

keep going. It was hypnotic. You´d just keep clicking and clicking from profile to 

profile, viewing the data”. Sean Parker, ägare av Facebook (Kirkpatrick, David 2010, s. 

93). 

 

Facebook grundades av Mark Zuckerberg februari 2004 med namnet ”The Facebook” och 

inom ett dygn hade 1200 Harvard studenter aktiverat sig i webbsidan (Guardian 2007).  Det 

sociala nätverket spred sig som en löpeld, inte bara bland Harvard studenterna, och hade 

under december samma år uppnått en miljon användare (Facebook 2012).  

David Kirkpatrick skrev boken ”The Facebook effect” som beskriver Mark Zuckerbergs väg 

från hans idé till verklighet. Hur Facebook ser ut i nutiden samt Facebooks framtid. En 

beskrivning av de olika funktionerna som utvecklades samt hur dessa har påverkat 

medlemmarna. Zuckerberg beskriver att Facebook startade som ett sätt att få studenter i 

Harvard att dela med sig om vad som händer i universitet men även ett sätt för studenterna att 

få tillgång till information om andra (Kirkpatrick, David 2010, s. 29). Amelia Lester som 

arbetade som kolumnist för ”Crimson” har skrivit en artikel om Facebook. Hon menar att 

Facebook ger en känsla av att tillhöra och vara fåfäng. Det sociala nätverket användes mest 

som ett sätt att samla på sig flest antal vänner än att se information och kommunicera 

(Kirkpatrick, David 2010, s. 33). Hon menar även att Facebook mest av allt handlar om att 

visa upp sig själv och låta världen veta varför respektive är en viktig människa (Kirkpatrick, 

David 2010, s. 40). Se människor i smyg har blivit en rutin och om denna person fångar ditt 

intresse så kan du lära känna dem, detta kan även vara lättare om ni har fler gemensamma 

vänner.  Facebookprofilen blir ditt ansikte utåt och definierar din identitet (Kirkpatrick, David 

2010, s. 92). Förutom att underhålla profilen, vänskapsförfråga människor och se andras 

profiler fanns de inte så mycket att göra, ändå så lägger studentera flera timmar på att 

inspektera i andras profiler (Kirkpatrick, David 2010, s. 92). Två nya tillägg som Facebook 

skapade för att få studenter att tillbringa ännu mer tid var ”the wall” som de kom att kalla ”the 

trance”. I väggen som syns i profilen, kunde Facebookmedlemmarna ta del av ännu mer 

information än tidigare. Anledning till att de kallade detta” the trance” var för att ju längre tid 

du la ner desto lättare att bara fortsätta att bläddra igenom andras profiler. Det var hypnotiskt 

menar Sean Parker som är en av ägarna för Facebook (Kirkpatrick, David 2010, s. 93). 

Internet har blivit personligt (Kirkpatrick, David 2010, s. 94). Email adresserna försäkrade 
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människornas riktighet om vilka de var. Det var de som gjorde Facebook möjligt att skydda 

användarnas information. Hälften av alla användare har tilltro till säkerheten av informationen 

de ger ut, att de till och med uppgav deras telefonnummer (Kirkpatrick, David 2010, s. 149-

150).  

Fotoapplikationen i Facebook utvecklades och de var nu möjligt att ”tagga” personer i 

bilderna. Detta har inte gjorts förut och var nytt, även en klickning på bilden gjorde att du 

kunde gå vidare till nästa fortare. Anledning till detta var för att människor har intresse av att 

veta vem som är i dem. Fotona var enkelt utformade och gjorde att människor fortsatte klicka 

genom olika sidor på hemsidan och skapade ett beroende (Kirkpatrick, David 2010, s. 154-

155). När denna applikation uppkom medförde de även att människor genom bilderna kunde 

visa vilka personer som var en del i deras liv. Nu fanns det två sätt att visa din populäritet 

genom antal vänner och antal taggade bilder (Kirkpatrick, David 2010, s. 155). Facebook 

styrelsen såg för första gången ”Facebook effekten” i verkligheten då bilderna integrerade sig 

med medlemmarnas andra aktiviteter på hemsidan (Kirkpatrick, David 2010, s. 156). 

”News feed” eller nyhetsflödet skapades i och med medlemmarnas intresse att se andra 

människors information. De kunde se vad som var nytt och det som har ändrats. Att studera 

vänner var inte tillräckligt effektivt ansåg Facebook teamet. Så de kom på idén om en 

plattform som visade allt, ”news feed” (Kirkpatrick, David 2010, s. 180). Zuckerberg menade 

att news feeden var en radikal förändring (Kirkpatrick, David 2010, s. 182). Första 

invändningen mot detta var att den sänder för mycket information om dig till för många 

människor (Kirkpatrick, David 2010, s. 190). Varje individs beteende var mer synligt och du 

kan lättare se deras handlingar (Kirkpatrick, David 2010, s. 194). Zuckerberg menar även att 

du bara har en identitet på Facebook, då vissa argumentarar för att vilja ha en jobbprofil och 

en rolig social profil. Han menar att dagarna då du har olika image av dig själv till 

arbetskollegor och andra människor du känner är förbi, han menar att de är en brist på 

integritet (Kirkpatrick, David 2010, s. 199).  Vissa använder Facebook för den genuina 

personliga informationen och försöker undvika att acceptera arbetskollegor. Andra håller 

personlig information till minimum och ansluter sig till kollegor och kontakter som de inte 

känner så bra, för att nätverka (Kirkpatrick, David 2010, s. 202). En blogg som heter 

”Consumerist” rekommenderar människor att aldrig ladda upp någonting som du inte skulle 

känna dig bekväm att lämna ut, för att Facebook äger de (Kirkpatrick, David 2010, s. 308). En 

till funktion som kom på kartan är ”Facebook connect” som syftar till att andra websidor kan 

koppla till Facebook för att dela ännu mer information (Kirkpatrick, David 2010, s. 306). 
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Mark Zuckerberg kom att få TIME`s pris ”Person of the Year 2010” med motiveringen för 

hans skapande av ett nytt system med att sammankoppla sociala relationer, utbytandet av 

information och för att förändra vårt sätt att leva våra liv (TIME 2010). Facebooks snabba 

framväxt har lett till en miljard aktiva användare per månad år 2012 (Facebook 2012) varav 

runt 5 miljoner av Sveriges befolkning har ett aktiverat konto (Socialbakers 2012). Majoriten 

av Sveriges befolkning som har ett aktiverat Facebook konto är yngre än 34 år (Socialbakers 

2012).  

 

3. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt kommer vi gå igenom tidigare forskning som behandlar narcissism kopplat till 

Facebook. Hur det sociala nätverket användas som en plattform för individer att visa upp sin 

identitet genom bilder och statusuppdateringar vilket kommit att leda till ett narcissiskt och 

antisocialt beteende.  Forskningsområdena anser vi har relevans för studien, där vi under 

arbetets gång kommer kunna bidra med vårt eget material för fortsatt forskning inom 

området.  

 

3.1 Facebook och Narcissism 

 

Christopher J. Carpenters studie Narcissism on Facebook: Self-promotional and anti-social 

behavior handlar om användandet av Facebook kopplat till självfrämjande och antisociala 

beteenden på hemsidan. Undersökningen genomfördes med 292 personer genom observation 

på deras aktivitet på hemsidan. Det självfrämjande beteendet hos individen kopplades 

exempelvis till profilinformation, statusuppdateringar och självcentrerade bilder. Det 

antisociala beteendet kopplades till individernas sökande efter socialt stöd från andra 

medlemmar genom kommentarer på deras statusuppdateringar och bilder. Carpenter menar att 

individen gärna vill ha mer av det sociala stödet än vad de är villiga att ge till andra. De tar 

illa åt sig om de inte får någon respons och blir uppretade om de får negativa kommentarer 

(Carpenter 2011, s. 1). 

En grandios självbild är ett centralt begrepp i Carpenters studie och är en av utgångspunkterna 

för det beteende som råder på Facebook. Individer som har en grandios självbild är ute efter 
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en så stor publik som möjligt och detta relaterar Carpenter till de hundratals obekanta och 

bekanta vännerna. En individ som har grandios självbild vill ha en så stor publik som möjligt 

där det mångfaldiga antalet vänner på Facebook kan uppmärksamma identiteten. Individer 

som söker större publik accepterar vän förfrågningar från okända människor snarare än att 

använda Facebook som ett nätverk av social interaktion med existerande vänner. Genom egna 

bilder, statusuppdateringar och profil hävdar Carpenter att de kan uppmärksamma jaget och 

kan på så sätt marknadsföra sig själv (Carpenter 2011, s. 483). Resultatet av undersökningen 

stämde överens med hans hypotes om självfrämjande beteende tillsammans med antisocialt 

beteende (Carpenter 2011, s. 485). 

Laura E. Buffardi och W. Keith Campbell studie Narcissism on social networking web pages 

presenterar hur narcissism är manifesterad i det sociala nätverket Facebook (E. Buffardi & 

W.K Campbell 2008, s. 2). 156 studenters Facebook sidor studerades varav 100 av 

studenterna var kvinnor som deltog för kurspoäng.  Åldern varierade mellan 18 och 23 år. 129 

personer gav tillåtelse att spara deras Facebook sidor som kunde användas i den presenterade 

studien. De som inte gav tillåtelse är exkluderade från analysen (E. Buffardi & W.K Campbell 

2008, s. 5). Narcissistisk personlighetsstörning av självrapporter samlades av studenternas 

Facebook sidor, en kodning gjordes både objektivt och subjektivt på egenskaper i deras 

webbsidor. Sedan fick främlingar bedöma ägarna till Facebook sidorna och betygssätta sina 

intryck av drag på narcissism. Främlingarna bedömde ägarna att vara mer narcissistiska. 

Funktionerna i Facebook var betydande i bedömandet av narcissism, de bedömde mängden 

social interaktion, bildpresentation, och attraktionskraft i bilderna.  Sedan gör Buffardi och 

Campbell en diskussion av narcissism i sociala nätverk (E. Buffardi & W.K Campbell s. 2).  

Narcissism beskrivs som ett personlighetsdrag som avspeglar en grandios och högfärdig 

självbild och en känsla av unikhet (Brown & Ziegler-Hill, 2004, Campbell, Rudich, & 

Sedikides, 2002, Gabriel, Critelli, & Ee, 1994, John & Robins, 1994 se E. Buffardi & W.K 

Campbell 2008, s. 3). De beskriver att det centrala i de flesta teoretiska modeller av 

narcissism i social psykologi är individernas användning av sociala relationer för deras 

självuppfattning och självkänsla. De menar att narcissisten inte fokuserar på långsiktiga 

relationer. Narcissisten är duktig på att inleda relationer för att andra ska uppfatta de som 

populära, framgångsrika och få hög status kortsiktigt. De sociala relationerna hjälper de i 

deras självkonstruktion (Morf & Rhodewalt, 2001 se E. Buffardi & W.K Campbell 2008, s. 

3).  
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Forskarna ställer frågan: Hur kan narcissism fungera i ett socialt nätverk? De tar upp två 

orsaker först och främst att narcissisten trivs i sammanhang med ytliga relationer. Sociala 

nätverk så som Facebook menar de är byggda på ytliga relationer med många människor, men 

även viktigt är kommunikation mellan vänner i Facebooks så kallade ”wall”. Forskarna 

förklarar att individer även håller djupa relationer på det sociala nätverket, men att den mest 

används för att upprätthålla många relationer. Den andra orsaken är att sociala nätverk är 

starkt styrda miljöer på så sätt att individerna har en makt över sin självpresentation, så som 

bilder och självbeskrivningar. Vilket är en skillnad från andra sociala sammanhang. De 

sociala nätverken ger en möjlighet till egenreklam (E. Buffardi & W.K Campbell 2008, s. 3).  

Forskarna kom fram till att social interaktionen och självpresentation på nätet är en norm. Det 

har blivit en del av människors vardag att hålla kontakten med många människor. Forskarnas 

resultat visar att narcisstens handlingar handlar om att framföra sig själv och uppfattas på 

samma sätt som de gör i det sociala nätverket som i det verkliga livet (E. Buffardi & W.K 

Campbell 2008, s. 11).  

 

4. Teori 
 

I detta avsnitt redogörs teoretiska utgångspunkter vi använt för att analysera vårt insamlade 

material och besvara studiens syfte och frågeställning. Vi har delat upp teorierna under fyra 

rubriker Narcissismens kultur, Svaga bands styrka, Symbolisk interaktionism och Goffmans 

dramaturgiska perspektiv. 

 

4.1 Narcissismens kultur 

 

Christopher Lasch skriver om narcissismens kultur och dess subjektiva påverkan på individen. 

I Laschs mening är narcissisten en individ som uppfattar sig själv som världens mittpunkt där 

självförverkligandet och sökandet efter sig själv utgör en central aktivitet (Lasch 1981, s. 

374). I och med att människan lever i ett samhälle där sökandet efter självet styrs av lust och 

begär kommer den narcissiska kulturens individer aldrig kunna anpassa sig till verklighetens 
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krav. Lasch bestyrker därför att världen inte är anpassat på ett sätt som gynnar detta 

självförverkligande (Lasch 1981, s. 374-375).  

Christopher Lasch talar om narcissistisk idealisering och hur samhället skildras utifrån en 

narcissist. En narcissist ser samhället utifrån två grupper. I den ena gruppen tillhör människor 

som anses vara genomsnittliga och medelmåttiga medan den andra gruppen är berömda och 

betydelsefulla människor. Den genomsnittliga gruppen är värdelös i narcissistens ögon och 

deras strävan efter att tillhöra den mäktiga gruppen leder till att de riskerar att förlora ett 

egenintresse. Narcissisten dyrkar dessa mäktiga grupper och ser dessa som hjältar, men så fort 

de blir besvikna så vänder de sig mot dem. Narcissistens omedvetna fixering av ett idealiserat 

egenobjekt kräver därför ständig bekräftelse, som sker genom gillande och stöd. På detta sätt 

alstras det idealiserade egenobjektet med styrka (Lasch 1981, s. 108-109). Vidare talar Lasch 

om hur det offentliga livet och privata livet börjar anta skådespelets egenskaper. Samtidigt 

som detta sker finns det en motrörelse som försöker eliminera distinktionen mellan livet och 

konsten. Lasch menar att dessa två utvecklingar kännetecknar en känsla av vad som försiggår 

i det moderna samhället (Lasch 1981, s. 111).  

Ludvig Igra talar om narcissistisk identifikation och ett idealiserat inre objekt. Det inre 

objektet kan förstås som inre gestalter hos individen som visas i bilder, drömmar, 

värdeinriktningar och föreställningar. Igra hävdar att individer som identifierar sig med ett 

idealiserat inre objekt omedvetet kräver att andra människor anpassar sig efter dem. Ifall 

människorna inte inrättar sig efter individens omedvetna fantasi ses de som avvisande och 

hotande, dock uppfattar inte individen anledningen till varför han känner sig avvisad och 

hotad, då han tenderar att vara försjunken i sig själv. Individer som befinner sig i narcissistisk 

identifikation är inkapabel till att skilja mellan krav och behov. De uppfattar de krav de har på 

andra som ett behov och ser det som något de förtjänar. I förhållande till detta anklagar 

individen de motstridiga för att vara okänsliga och för upptagna med sina egna behov. De 

kräver andras uppmärksamhet genom att underminera deras behov. Det individen inte förstår 

är att han anklagar de andra för det som avspeglar hans egna karaktär (Igra 1996, s. 149).  

 

Ludvig Igra talar även om narcissistiskt försvar som handlar om att det tillfredställande 

objektet kan framkalla avundsjuka. Samhället består av människor som besitter olika sorters 

kvalité där en tendens av avundsjuka kan uppstå. När en individ upptäcker att han brister på 

kvaliteter som den andre besitter uppstår det avundsjuka och känslor av förödmjuka. Detta 
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framkallar ett narcissistiskt försvar som fullbordas genom att individen nedvärderar objektet 

och den andres avundsvärda kvaliteter. Samtidigt som det sker en nedvärdering av objektet 

försöker individen få sig själv att framstå som att han redan har intagit de högt värderade 

kvaliteterna. Individen visar en överdriven bild av sig själv och sina egenskaper som 

betecknas av att individen har kontroll över situationen, detta illustrerar Igra: ”Vad hon inte 

litar till söker hon behärska”. Försvaret som uppstår är byggt på känslor där det sker en 

förkastelse av förlust, beroende och tacksamhet som istället substitueras av förtal, triumf och 

självtillräcklighet. Önskan efter den andres kvaliteter leder till stridskraft som utvecklas i form 

av att försöka skönmåla sig själv och strävan efter överlägsenhet (Igra 1996, s. 39). 

 

4.2 Svaga bands styrka  

 

För att få en förståelse för sociala nätverk kan man utgå från Mark Granovetters nätverksteori 

Svaga bands styrka. Granovetter skiljer på band som finns mellan aktörerna som antingen är 

svaga eller starka band (Granovetter 1983, s. 356). Aktörerna kan vara alltifrån människor, 

grupper, organisationer och samhällen. Vilket kan sträcka sig från mikro till makronivå 

(Wellman och Wortley 1990, s. 356). De starka banden är bandet mellan individer och deras 

familj och vänner, medan de svaga banden illustreras som individerna och deras bekanta 

kontakter. Granovetter visar på att svaga band mellan grupper och individer är viktiga 

eftersom de fungerar som en förbindelse mellan två grupper. Utan svaga banden skulle dessa 

grupper bli isolerade. Grupperna skulle på så sätt inte ha tillgång till någon information av vad 

som sker i den andra gruppen och samhället i övrigt. De svaga banden leder därmed till att 

individen blir integrerad i samhället (Granovetter 1983, s. 356). 

 

4.3 Symbolisk interaktionism 

 

Enligt George Herbert skapas människans identitet och handlingar i relation till andra 

individer. Detta kallar han för symbolisk interaktionism och menar på att människor har 

inflytande över individens sätt att tänka och se sig själv i vardagliga situationer (Mead 

1934/1976, se Ritzer, s. 288). Teorin grundar sig på interaktionen mellan individen och 

grupper där människan ska betraktas som en socialvarelse vars självidentitet växer fram ur 
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den sociala grupptillhörigheten. Den sociala gruppen utvecklar den enskilda människans 

självmedvetna tankar (Mead 1934/1976, se Ritzer, s. 292).   

Ett centralt begrepp som Mead använder är Den generaliserade andre som handlar om 

människans förmåga att ta över en annan människas roll. Då människan kan godta attityderna 

som finns i den sociala gruppen kan individen utveckla sig ett fullkomligt jag. Individen 

måste integrera med andra personers attityder till mer allmänna sociala gruppers attityder och 

på det sättet reflektera sig själv i gruppens attityder och beteende. Individens attityd kommer 

därför av hans eller hennes erfarenhet av gruppattityder som redan sker vid födsel. 

Sammanfattningsvis kan man säga att individen inte kan ha ett jag om den inte är med i en 

social gemenskap (Mead 1934/1976, se Ritzer, s. 298). 

Mead använder sig av begreppet Social kontroll som är en självkritik som påverkar individens 

innersta tankar och beteende. Den sociala kontrollen förenar individens agerande och 

handlingar till avseende för den sociala sammanslutningen som individen är en del av.  Det är 

genom självkritiken som den sociala kontrollen fungerar och kontrollerar individens beteende. 

Självkritiken kan på så sätt ses som en social kritik. Mead menar på att social kontroll inte ska 

ses som en utplåning av individens individualitet utan istället som skapare av individens 

personlighet (Mead,1934/1976,  se Ritzer, s. 299).  

 

Mead ser människans anpassnings förmåga i relation till jaget och menar att det är jaget som 

möjliggör de handlingar som människor förväntas göra. Dock hävdar Mead att både jaget och 

den generaliserade andre kan utspela sig i olika former. Samhället består av många olika 

grupper vilket betyder att det inte bara finns en generaliserad andre utan det finns flera 

generaliserade andre. På samma sätt kan man se på jaget där det i olika grupper framhävs 

olika jag. Jagets anpassnings förmåga gör det därför möjligt för individen att pendla runt i 

olika samhällsgrupper. I och med detta sker det ett ständigt skapande och omskapande av 

identiteter (Mead, 1934/1976, se Ritzer, s. 298).  
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4.4 Goffmans dramaturgiska perspektiv 

 

Erving Goffman ser samhällslivet som en teater där människor intar olika sociala roller. 

Teorin utgår från ett socialt nätverk där interaktionen sker ”face- to-face” och detta menar vi 

kan överföras till Facebook. Människans sociala roll definierar Goffman:  

 

En social roll kommer involvera, eller inbegripa, en eller flera roller och att var och en 

av dessa kan visas upp av den agerande individen vid en rad olika tillfällen inför en 

publik av likartat slag eller inför en publik som består av samma personer.      

(Goffman 2009, s. 23). 

 

Något centralt för Goffman är termen framträdande där han refererar till den aktivitet som en 

individ utövar inför en bestämd grupp observatörer, vilket kan ses som ett skådespel. Goffman 

menar att människan i regel upprätthåller en fasad. Fasaden är människans uttrycksfulla 

aktivitet som antingen sker omedvetet eller avsiktligt under framträdandet (Goffman 2009, s. 

28).  

Goffman använder sig av termen tron på rollen vilket menas att individen kan leva sig in i en 

roll för att ge sin publik ett så naturligt intryck som möjligt, för att på så sätt bli tagen på 

allvar. Egenskaper som individen målar upp sig med förväntas vara verkliga egenskaper som 

ses som äkta i publikens blick. När individen fått godkännande från publiken kommer därefter 

ingen misstro individens framställning (Goffman 2009, s. 25).  Att ta rollen på allvar kan ses 

som en strävan för varje individ, där ett erkännande från samhällsgrupper kan bekräfta hans 

eller hennes framställning.  

 

5. Metod 
 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för vårt metodval, val av intervjupersoner samt hur vi gick 

tillväga och bearbetning av materialet. Vi kommer även ta upp generalisering och 

trovärdighet och etiska aspekter. 
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5.1 Val av metod  

 

Valet av metod kom i samband med studiens problemställningar och teoretiska 

utgångspunkter (Trost 2010, s. 33). Vi valde därför att ta oss an den kvalitativa 

undersökningsmetoden då vi är intresserade av att få en djupare förståelse av det sociala 

nätverket Facebook. Metoden är lämplig då vi gör en beskrivning och tolkning av det sociala 

fenomenet för att få en djupare uppfattning. Utifrån uppsatsens syfte blir det därför inte viktigt 

att se till kvantitet, statistik och mätningar (Justesen och Mik-Meyer 2011, s. 13). Vi har 

använt oss av kvalitativa intervjuer som metod där det blir betydelsefullt att förstå hur 

intervjupersonen känner och tänker, vilka erfarenheter och föreställningar personen har (Trost 

2010, s. 43-44). Samt att försöka se verkligheten utifrån respondentens uppfattning för att 

tolka det med utgångspunkt i teoretiska perspektiv (Trost 2010, s. 33). 

 

Intervjuerna utfördes i en gymnasieskola i Stockholmsregionen, 10 intervjupersoner ställde 

upp varav sex tjejer och fyra killar, ungdomarna var i åldrarna 16-19 år och de fick svara på 

frågor angående hur de använder Facebook. Vi utförde halvstrukturerade intervjuer vilket 

innebär att alla intervjuade fick samma frågor men av öppen karaktär. Den intervjuade kan på 

så sätt bestämma själv hur han eller hon vill svara på frågorna (Gillham 2008, s. 103). 

Intervjuerna bestod av 25 frågor som rörde deras användande av Facebook, identitet, 

relationer och visuella intryck. Frågorna ställdes för att ge oss en inblick till hur ungdomarna 

förhöll sig till nätverket, hur mycket av sig själv de tycker att de visar, vad de gör i nätverket 

och relationen till sina vänner. Inom varje kategori har vi gjort huvudfrågor som följs av 

underfrågor. Intervjuerna följer en gemensam struktur men ger plats åt flexibilitet, vilket 

anses som en viktig typ av forskningsintervju (Gillham 2008, s. 103).  

 

5.2 Urval 

 

Vi valde att använda oss av målinriktat urval då vi har specifikt intresse för ungdomars 

perspektiv på det sociala nätverket. Anledning till detta är att ungdomar kan ha ett annat 

förhållningssätt till det sociala nätverket än vuxna. Ungdomar blir därför relevanta till 

studiens forskningsfrågor (Bryman 2008, s. 394). Gymnasieskolan i Stockholm valdes ut 

slumpmässigt. När vi väl var på plats i gymnasiet tillfrågade vi ungdomar som såg tillgängliga 
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ut för en intervju och delade därefter upp oss för att intervjua ungdomar var för sig. En form 

av målinriktat urval är det teoretiska urvalet där syftet bli att finna egenskaper och kategorier i 

intervjumaterialet så att de kan knytas till en teori (Bryman 2008, s. 394). Intervjuerna har 

utförts tills vi uppnått en teoretisk mättnad vilket innebär att vi känner att våra intervjuer kan 

hjälpa oss tillräckligt i analysen (Bryman 2008, s. 394). Grounded theory eller grundad teori 

handlar om att urvalet görs efter vad som är betydelsefullt för teorin där teorierna kan prövas 

med hjälp av urvalet (Bryman 2008, s. 394).  

 

5.3 Genomförande 

 

Intervjuerna utfördes med bandspelare från mobiltelefoner. I gymnasiet försökte vi hitta en 

relativ lugn plats för att inte bli störda av andra elever och kunna höra inspelningarna i 

efterhand (Gillham 2008, s. 81). Tiden för intervjun rörde sig runt 20 minuter för alla 

intervjupersoner. Transkription av intervjuerna utfördes samma dag som intervjuerna då det 

anses viktigt att transkribera så fort som möjligt efter intervjun. Varje intervju tog runt en 

timme åt gången att transkribera där pauser behövdes för att fortsätta processen. Var och en 

av intervjuerna döptes med namn och datum för att identifiera inspelningen och 

transkriptionen (Gillham 2008, s. 168). Transkriptionen är en typ av översättning av intervjun 

som ses som en process där den muntliga versionen förvandlas till en skriftlig version. En 

tolkning äger rum redan vid transkriptionen när man lyssnar på en persons röst (Gillham 

2008, s. 165). 

 

5.4 Bearbetning 

 

Transkriptionerna som är en standardisering av intervjuerna är en underlättning för analysen 

(Gillham 2008, s. 170). Vi läste igenom intervjuerna sida för sida för att få en generell 

uppfattning av våra respondenters svar. Bearbetning av intervjusvaren ledde till olika teman 

och kategorier. Dessa är Sociala roller och fasader som upprätthålls i Facebook, Betydelsen 

av svaga band för individens självkänsla, ”Facebook är något man borde ha”, Den 

narcissistiske andre och Uppmärksamhetskris.     
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5.5 Generalitet och trovärdighet 

 

Vi har I åtanke att intervjupersonerna inte berättar hela sanningen under intervjun därför blir 

det viktigt att se på det sociala sammanhanget och miljön (Gillham 2008, s. 68). Generalitets 

aspekt är tämligen annorlunda i kvalitativa metoder i jämförelse med det kvantitativa 

angreppssättet, där det kvantitativa urvalet ska ge en generalisering till en population. Den 

kvalitativa metodens centrala uppgift är att ge en föreställning om respondenterna åsikter som 

kan kopplas till andra människor i det sociala nätverket (Gillham 2008, s. 69-70). 

Respondenternas information leder in på det teoretiska urvalet, där respondenternas 

information kan generaliseras till teorier istället för existerande belägg (Gillham 2008, s. 69-

70). Alltså generaliserar vi inte våra intervjuer utan istället teorierna som tydliggör dessa, där 

vi med exempel uppvisar hur teorin kan tillämpas (Dannefjord 1999, s. 16). Validitet och 

reliabilitet i studier har sitt ursprung i den kvantitativa metoden men naturligtvis strävar den 

kvalitativa metoden efter trovärdighet (Trost 2010, s. 133). Trovärdigheten ligger i om studien 

har en relevans med ett material som svarar på problemformuleringen (Trost 2010, s. 134). 

 

5.6 Etiska aspekter 

 

Vi har valt att göra våra respondenter anonyma på grund av att de inte ska kunna identifieras 

av utomstående personer. Vi har därför valt att använda fiktiva namn för respondenterna i 

denna studie. De fiktiva namnen för tjejerna börjar på bokstaven S och för killarna bokstaven 

A. Vi informerade respondenterna innan intervjun om deras anonymitet samt att det som sägs 

är konfidentiellt vilket innebär att ingen kommer få veta vad som talades om (Trost 2010, s. 

61). Vi förhåller oss till tystnadsplikt då vi ger löfte om skydd till respondenten mot 

utomstående personer (Trost 2010, s. 61). Den etiska aspekten har framhållits i studien för 

respondenternas rätt till den egna integriteten, med syn på det har vi valt att inte göra direkta 

citat från personerna då de kan anses som integritetskränkande (Trost 2010, s. 127). Vi har 

även förhållit oss till Sveriges lag om personuppgifter där vi har en skyldighet att ge skydd åt 

respondenterna (Gillham 2008, s. 36). 
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6. Resultat och analys 
 

Vi kommer i vårt resultat presentera hur ett narcissistiskt beteende tar vid i det sociala 

nätverket Facebook och hur detta kan skapa en narcissisk kultur. Våra respondenter 

analyseras utifrån Goffmans sociala roller och begreppet fasad. Granovetters svaga band, 

Meads sociala kontroll och den generaliserade andre samt Lasch och Igras teorier om 

narcissism. Vi kommer även genomföra en analys med hjälp av tidigare forskning inom ämnet 

narcissism. 

 

6.1 Sociala roller och fasader som upprätthålls i Facebook 

 

Enligt Goffman är människorna ständigt involverade i ett socialt skådespeleri där 

framträdandet inför varandra blir avgörande (Goffman 2009, s. 28). Detta får en helt ny 

innebörd på Facebook, där framträdandet är av en annan karaktär. Den sociala roll som 

individen speglar kan i själva verket vara flera roller som individen vill visa upp, den 

personliga rollen med sina närmare vänner och en roll inför den större publiken av bekanta 

kontakter.  Personen på Facebook väljer själv hur mycket han eller hon vill visa upp av sig 

själv i sitt framträdande genom profilinformation, statusuppdateringar och bilder. För att 

undersöka den sociala rollen på Facebook och om det uppstår ett narcissiskt beteende har vi 

frågat respondenterna om deras användande av det sociala nätverket. Samt om deras 

Facebook profil är offentlig eller privat för att se hur de förhåller sig till det sociala nätverket 

och allmänhetens syn på dem. 

Majoriteten av respondenterna valde att göra sin profil privat på Facebook, vilket innebär att 

allmänheten inte kan ta del av information om individen.  Säkerhetsfunktionen valdes för att 

personer som respondenterna inte känner ska kunna kontakta dem och ta del av deras 

information. Respondenterna som valde säkerhetsfunktionen kan genom att inte acceptera vän 

förfrågningar från personer de inte känner eller träffat förut inta en mer privat personlighet på 

hemsidan.   

”Vill inte ha människor på Facebook jag inte känner mig trygg med. Folk 

som inte känner mig kan misstolka vad jag skriver om och kommentera” 

Anton 
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”Det känns tryggare att ha privat, så att bara mina vänner ska kunna se mina 

bilder och min logg och vad mina vänner skriver till mig” Stephanie 

 

Anton och Stephanie tycker att den privata säkerhetsfunktionen är bra då de känner en 

trygghet när de vet att det bara är deras vänner som kan ta del av informationen. I intervjuerna 

framkom det att fyra av tio använde sig av en offentlig profil på Facebook. Detta innebär att 

alla medlemmar med ett Facebook konto kan ta del av deras information. Sara som använder 

en offentlig profil understryker att hon inte har några problem med det då hon inte har 

generande bilder. Sara tänkte framförallt på andra i val av profil samt att hon inte utelämnar 

information om hennes privatliv. ”Jag vill att min profil ska vara offentlig så att andra kan känna 

igen mig om jag vänförfrågar dem. Lägger inte ut några privata eller pinsamma bilder så har på så 

sätt inget att dölja”. Detta menar vi kan relateras till Goffmans begrepp fasad. Vilket innebär 

att människan upprätthåller en fasad under framträdandet som kan ske omedvetet eller 

avsiktligt (Goffman 2009, s. 28). Goffman menar att individen anstränger sig i framträdandet 

för att göra ett gott intryck på publiken genom att försöka upprätthålla samhällsnormer och 

visa anständighet (Goffman 2009, s. 97). En fasad upprätthålls oavsett om respondenterna 

använder en privat eller en offentlig profil då de bara visar upp bilder och statusuppdateringar 

som de känner sig trygga med. Genom likes och kommentarer från vänner kan individens roll 

ses som äkta och därmed bekräfta individens framställning. Vilket Goffman nämner som 

”tron på rollen”, de lever sig in i en roll av intryck som de förväntar att publiken ska ta på 

allvar (Goffman 2009, s. 25). Därför kan Facebook beskrivas som en teater där alla är 

skådespelare med en ständigt vakande publik (Goffman 2009, s. 28). Denna publik är i detta 

fall ”vänner” och av övriga medlemmar. Fasaden som upprätthålls kan bero på det stora 

antalet vänner respondenterna har oavsett val av profil på sin Facebook, vilket vi kommer gå 

närmare in på i nästa avsnitt.  

 

6.2 Betydelsen av svaga band för individens självkänsla 

 

För att få en uppfattning om hur ett narcissistiskt beteende tar vid i det sociala nätverket har vi 

valt att analysera gymnasieelevernas Facebook relationer. Vi ifrågasatte vad relationerna 

betyder för dem och vad de använder de till. Samt hur många vänner respondenterna har på 

Facebook och om de har kontakt med alla. Majoriteten av respondenterna visade sig inneha 

omkring 300 vänner som är alltifrån nära vänner och ”vänners vänner”. De bekanta 



17 
 

relationerna är viktiga enligt Granovetter som talar om svaga bands styrka. De svaga banden 

är viktiga för att de sammanbinder grupper och gör att människor inte blir isolerade från 

varandra. Detta är viktigt för att få information av vad som händer i andra grupper och 

samhället i övrigt, vilket inte skulle ske om människor bara höll sig till sina nära vänner 

(Granovetter 1983, se Ritzer, s. 356).  Sara talade om att hon har många bekanta vänner som 

hon träffar genom konvent och andra evenemang. Många av hennes Facebook-vänner är 

vänners vänner och ser dem som användbara om hon skulle behöva kontakta dem i framtiden. 

Hon anser att det är användbart att ha flera bekanta då hon snabbt kan söka upp dem på 

Facebook ifall någon av hennes vänner nämner personen. Hälften av vännerna på Facebook 

håller hon mer kontakt med ” Jag skulle säga att 150 av mina vänner är släktingar och kompisar 

som jag håller kontakt med”. Deras medvetenhet om antalet vänner skulle Carpenter beskriva 

som att individen har en grandios självbild då den är ute efter en stor publik som kan beakta 

dem, vilket leder till hundratals bekanta vänner (Carpenter 2011). 

 

Det är viktigt för respondenterna att hålla kontakten med sina vänner vilket är 

huvudanledningen till användandet av Facebook. De brukar kommentera och gilla de flesta av 

sina vänners bilder och statusuppdateringar. Respondenternas Facebook relation med 

varandra behöver dock inte ha att göra med att tala med varandra i exempelvis chatten och 

mailen utan att istället gilla och kommentera människors bilder och statusuppdateringar. 

Vilket framgår i Sebastians svar: ”Det är väldigt få som jag talar med i chatten varje dag, men det 

är mycket fler personer som jag kommenterar och gillar deras inlägg”.  Det framgår även att 

respondenterna använder sina Facebook-vänner för annat syfte t.ex. inom skola där de är med 

i skolgrupper för att ta hjälp av varandra i skolarbetet. Samt jobbrelaterat för en av 

respondenterna. En del av respondenterna talade om musikgrupper och skapandet av nya 

relationer med människor som gillar samma band som de själva. Isabel talade om att hon har 

Facebook-vänner från andra länder eftersom de lyssnade på samma band och kunde 

konversera om detta.   

De svaga banden ses som betydelsefulla för respondenterna. För att förstå hur de bekanta 

relationerna även påverkar det narcissiskta beteendet och hur en narcissistisk kultur tar form i 

ett socialt nätverk som Facebook har Buffardi och Campbell nämnt relevansen av ytliga 

relationer. De menar att en narcissistisk person trivs i omgivningar med ytliga relationer och 

att sociala nätverk som Facebook handlar om att upprätthålla stort antal relationer (E. Buffardi 

& W.K Campbell 2008, s. 3). Carpenter kopplar även relevansen av relationer till individernas 
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sökande efter ett stöd från andra människor i sociala nätverk. Stödet kan ske i form av 

kommentarer på statusuppdateringar eller bilder. Vilket kan förklara respondenternas aktivitet 

då mycket av deras kommunikation på Facebook sker genom att kommentera på andras bilder 

och statusuppdateringar. Carpenter talar om ett anti-socialt beteende då individen söker socialt 

stöd i denna form och att individen vill ha mer av det sociala stödet än de är intresserade av att 

ge andra människor. När en individ inte får något svar eller en negativ kommentar tar den illa 

vid sig. Vilket bekräftas av Anton: ”Om jag får negativa kommentarer vill jag inte ha kommentarer 

överhuvudtaget”.  

 

6.3 ”Facebook är något man borde ha” 

 

Vi har valt att använda oss av Meads teori om social kontroll, då begreppet kommer till 

användning för studien. Den sociala kontrollen är individens självkritik som påverkas av 

andra människors attityder (Mead,1934/1976, se Ritzer, s. 299). Förutom att hålla kontakten 

med sina vänner och bekanta är respondenterna intresserade av information i nyhetsflödet. I 

nyhetsflödet kan de se vad deras vänner gör genom att läsa deras statusuppdatering och se på 

deras bilder. Det visade sig att sex av de tio respondenterna på något sätt skulle känna sig 

avskärmade utan Facebook.  Det framkom att majoriteten är inloggade på Facebook samtidigt 

som de ägnar sig åt andra sysslor, på så sätt håller de sig uppdaterade av information och är 

tillgängliga för sina vänner. Det talades om ett behov av att inte vilja missa det som 

försiggicks på Facebook, då detta kunde leda till att de inte fick samma information som de 

andra.  Samtidigt som behovet av information är viktig anses hemsidan som tidskrävande då 

det påverkade de vardagliga sysslorna på något sätt. 

Flera av respondenterna talade om att de tänkt på att ta bort sitt Facebook konto då det ansågs 

beroendeframkallande och kunde påverka studierna. Vilket kan exemplifieras med Saga, Sara, 

Silvia och Stephanies åsikter:  

”Är det något man missat så finns ju det på Facebook! Det blir som ett beroende, 

inget positivt beroende direkt så därför har jag funderat på ta bort den flera gånger.” 

Saga 

”Jag var emot Facebook först för det verkade lite fånigt sen insåg jag att det var 

ganska nödvändigt, just för att alla är där. Om man inte är med på Facebook missar 

man massa information.” Sara 



19 
 

”Jag skulle inte känna mig utanför om jag inte har Facebook men skulle känna mig 

avskärmad. Det är inte utanförskapet utan de skulle kännas som jag missade saker. 

Det är tryggt, bekvämt och smidigt och håller kontakt med många människor från 

andra länder. Jag är väldigt beroende av Facebook och just därför funderat på ta 

bort den.” Silvia 

”Det dåliga med Facebook är att man kan bli beroende, det är ju väldigt många 

människor. Jag var beroende men är inte de längre, skulle jag bli beroende skulle jag 

spärra den och inte vara inne på ett par månader, men jag har aldrig stängt av den, 

men kan samtidigt störa när man studerar.” Stephanie 

 

De fyra respondenternas beroende av att gå in på Facebook skulle skaparen Mark Zuckerberg 

benämna som ”The trance” eller ”The Facebook effect”. Han menar att ju mer tid som 

personen spenderar på Facebook desto mer kommer personen fortsätta att granska andras 

profiler och en hypnotisk effekt uppstår (Kirkpatrick, David 2010,  s. 93). Våra respondenter 

ser beroendet som någonting negativt. Stephanie berättar att hon hade ett beroende av att gå in 

på hemsidan och om de skulle uppstå igen skulle hon spärra sitt konto för att avstå några 

månader. Silvias beroende av Facebook har lett till funderingar på att ta bort sitt konto vilket 

även Saga talar om. ”The trance” är ett faktum som lett till deras funderingar på att ta bort 

kontot. En känsla av att känna sig avskärmade och missa information överväger i deras beslut 

att fortfarande vara medlemmar i Facebook.   

 

Meads idé om den sociala kontrollen kan kopplas till respondenternas medlemskap på 

Facebook. Respondenterna har varit medlemmar i Facebook i flera år och fick reda på det 

sociala nätverket genom vänner eller av äldre familjemedlemmar. När respondenterna fick 

höra om Facebook kopplades det till något man ”borde ha” ifall man inte redan hade det.  

”Mina stora syskon som är 10 år äldre än mig, så dom sa att jag borde ha det.” Sofia 

”En vän sa till mig: skaffa bara Facebook för det är många andra som har det.” 

Alexander 

”Jag märkte att mina kompisar började skaffa det så skaffa ja också det.” Sara 

” Genom kompisar det var väl att dom snacka om det i skolan Det är lite onödigt att 

inte vara med på facebook för då missar man en massa med saker. Jag skaffa det till 

slut mest för att jag behövde det inte för att jag ville.” Silvia 
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Respondenternas vänner och familjemedlemmar som berättade om Facebook övertygade dem 

att införskaffa ett Facebook konto. Eftersom Facebook var något man ”borde ha” kan man 

anta att sociala kontrollen från gruppers attityder påverkar individen. Detta är något som 

enligt Mead kan ses som handlingar som skapas i en interaktion, där den sociala kontrollen 

från grupper påverkar individens tankar och uppförande (Mead, 1934/1976, se Ritzer, s. 299). 

Mead talar även om individens ständiga strävan för att anpassa sig till andra människor i 

samhället, där anpassningsförmågan ligger i relation till jaget. Vilket gör det möjligt för 

personen att växla mellan olika grupper. Anpassningen leder även till att personen förväntas 

att handla efter regler och normer (Mead 1934/1976, se Ritzer, s. 298). Tillgången till ett 

Facebook konto menar vi därmed kan ses som en samhällsnorm, där ungdomarna anpassar sig 

till normer för att inte komma utanför samhället.  Vilket även Buffardi och Campbell talar om 

i sin studie, det har blivit en norm att kommunicera med många människor och visa upp sig 

själv på internet. Den narcissiska individen vill uppfattas på likanande sätt i verkliga livet som 

bakom dataskärmen (E. Buffardi & W.K Campbell 2008, s. 11). Sara och Sofia talar om detta.  

”Självklart vill jag att andra ska se mitt riktiga jag, jag vill inte ljuga ” Sara 

”Jag ser ingen anledning med att ljuga om min identitet på Facebook” Sofia  

 

6.4 Den narcissistiske andre 

 

I detta avsnitt behandlar vi gymnasieelevernas tendenser av narcissiskt beteende kopplat till 

deras åsikter om ”andra”. Vidare tar vi upp hur socialiseringsprocessen är viktig för skapandet 

av jaget och hur vi har förmågan att ta över en annan människas roll, vilket Mead kallar för 

Den generaliserade andre.  

Respondenterna ser både likes och kommentarer som önskat, då funktionerna visar intresse 

för individen. Dock hävdar de att det inte skulle vara någon större fara om de blev utan likes, 

men att de skulle känna att det var tråkigt. Likes verkar betyda mycket mer än vad de säger att 

det gör. De uppmärksammar jaget genom bilder och statusuppdateringar där likes fungerade 

som ett godkännande av jaget, detta exemplifierar respondenterna:  

”Det skulle kännas lite tråkigt om man inte fick likes och kommentarer, så ja man kan 

ju säga att det är rätt så viktigt. Man lägger inte ut bilder som man vet är tråkiga” 

Alexander  



21 
 

”När man lägger upp en bild som är rolig hoppas jag folk kommenterar, när ingen gör 

det så är det ju tråkigt. Men efter ett tag så lär man sig vad alla gillar” Anton   

”Ifall man har mycket likes på sina bilder känner man sig lite som en kändis och det 

gör det mycket roligare, för det är inte alla som får det.” Sara   

”Det finns de som alltid får mycket likes och de som får lite, jag är en av de som får 

mycket och det får mig att må bra.” Stephanie 

Sara och Stephanie gillar uppmärksamheten de får och tydliggör att likes bringar känslor av 

både trygghet och övermäktighet. Anton och Alexander är väl medvetna om vad de lägger ut 

för bilder för att locka till sig likes. De är medvetna om att deras uppdateringar bör tilltala 

publiken för att det ska gynna dem. När medlemmarna gillar en bild betyder det att bilden 

som målats upp av respektive anses som godkänd av publiken.  

De talar om att det finns två grupper, de som får mycket likes och de som får lite likes. Enligt 

Lasch ser narcissisten samhället utifrån två grupper där målet är att tillhöra den mäktiga 

gruppen vilket våra respondenter bekräftar (Lasch 1981, s. 108-109). Anton, Alexander, Sara 

och Stephanie ville tillhöra den grupp som hade flest likes vilket ledde till att de valde bilder 

som lockade publiken. Deras längtan efter att tillhöra den mäktiga gruppen med mycket likes 

visar på att de riskerar ett egenintresse vilket visar drag av narcissistisk idealisering (Lasch 

1981, s. 108-109).  I en av våra frågor om vilka bilder man valde att lägga upp svarade Sara: 

”det är lite olika men mest fest-bilder och det vanliga som man vill se”. Majoriteten av 

respondenterna la upp liknande bilder och ansåg ”fest-bilder” som vanligast hos medlemmar. 

De talade även om att det är väldigt kul att titta på, Sofia talar om ”Man får mycket likes på 

fest-bilder”. En medvetenhet av vad som lockar till fler likes styr medlemmarna vilket bland 

annat visas i intervjun med Sofia och Saga:  

 ”Jag tänker även på vilken tid på dygnet jag lägger upp bilderna” Sofia  

”När man lägger upp bilder vid 8 tiden finns större chans till mer likes eftersom fler 

personer är inne då” Saga 

De la upp inlägg runt en viss tidpunkt under dagen då de visste när användare var som mest 

aktiva. Deras fixering av andra har skapat ett ideal som de eftersträvar och därmed riskerar de 

att förlora sig själva. Den narcissism som Lasch understrukit har nu även utvecklats i den 

virtuella verkligheten (Lasch 1981, s. 108-109). 
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Respondenterna är väl bekanta med hemsidan från tidig ålder genom sina vänner eller äldre 

familjemedlemmar. Detta visar på att de som redan har erfarenhet av Facebook överför en 

attityd som respondenterna godkänner i och med medlemskapet. Då medlemmarna tar del av 

Facebook i tidig ålder kan individen visualisera ett narcissistiskt beteende i ett tidigt stadie. 

Detta poängterar Mead genom att hänvisa till utvecklingen av beteenden och attityder som 

sker vid individens födsel. De nuvarande medlemmarnas attityder överförs till de nykomna 

vilket syftar på Den generaliserade andre (Mead 1934/1976, se Ritzer, s. 298). Människors 

återskapande av identiteter på Facebook kan relateras till ett självförhärligande (Lasch 1981, 

s. 374-375) som konstrueras. 

 

6.4.1 Uppmärksamhetskris 

 

Respondenternas narcissism tydliggjordes när de började tala om deras vänners aktivitet. 

Detta skedde genom ilska gentemot de andra medlemmarnas aktivitet. När respondenterna 

beskrev vännernas aktivitet på Facebook kallade de bilderna för ego-bilder samt beskrev 

statusuppdateringar som ”töntigt”. De tyckte att ego-bilder var för de som sökte 

uppmärksamhet och statusuppdateringar fungerade som ett bollplank. De ansåg att vännerna 

tog hemsidan på för stort allvar och la ner för mycket tid på att försöka visa vem de är, vilket 

de kopplade till ordet ”uppmärksamhetskris”. De som led av uppmärksamhetskris var bara ute 

efter kommentarer och likes. Förklaringen till hur de beskriver vännernas aktivitet på 

Facebook skulle kunna förklaras som den självupptagna narcissisten som bara tar hänsyn till 

sina egna behov (Igra 1996, s. 149). Respondenterna använder svordomar och hårda uttryck i 

form av nedvärdering för att konstatera att vännernas aktivitet var något de ogillade. Trots 

detta hävdar de att informationen om deras vänner är intressant. Respondenterna visar sig vara 

motsägelsefulla då de i ena bemärkelsen talar om en önskad respons från sina vänner med 

kommentarer och likes, samtidigt som de relaterar detta till något de avskyr. Saga kan 

exemplifieras då hon först ser Facebook vännernas aktivitet som underhållande samtidigt som 

hon benämner det som negativt:  

”Veta vart sina kompisar är, vad dem gör, det är ett bra tidfördriv, det är 

underhållande att se om det hänt nått nytt och om det är nått man missat så finns ju det 

på Facebook” Saga 
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”Det är töntigt att folk skriver som en dagbok på Facebook, exempelvis -idag tog jag en 

fika eller något liknande, dem lider av uppmärksamhetskris” Saga 

Saga talar om för oss att det är medlemmarnas aktivitet på Facebook som lockar henne, men 

och andra sidan irriterar hon sig på det. Hon säger att medlemmarnas uppdateringar är töntiga 

vilket man kan relatera till Laura E. Buffardi och W. Keith Campbell studie Narcissism on 

social networking web pages. När främlingarna fick betygsätta sina intryck av drag på 

narcissism på Facebook ägare framkommer det att främlingarna bedömde ägarna att vara mer 

narcissistiska, vilket stämmer överens med hur våra respondenter bedömer medlemmarna att 

vara (E. Buffardi & W.K Campbell 2008, s. 2). 

I en av våra frågor diskuteras om användandet på Facebook förändrats under åren. De visade 

sig att deras aktivitet hade minskat genom åren. Majoriteten talade om att de bemästrat den 

tiden av aktiviteter på Facebook. De konstaterar att uppdateringar av bilder och 

statusuppdateringar hade varit en del av deras vardag när de var yngre och det skulle aldrig 

vara troligt att uppdatera på samma sätt idag. Diskutera vardagliga sysslor eller visa upp 

bilder som reflekterade dåliga sidor är inte tänkbart längre. Dock är deras vänner fortfarande i 

bruk av dessa aktiviteter som kallades för ”töntiga” och var en del av vännernas 

”uppmärksamhetskris”. De ogillar deras vänners aktiviteter för kvaliteter som de tidigare haft 

men idag saknar vilket är exemplariskt för ett narcissistiskt försvar (Igra 1996, s. 39).  

Medlemmar på Facebook uppdaterar sin profil för att presentera sig själv. Respondenterna 

talar om hur de vill visa upp sitt riktiga jag för familj, vänner och bekanta. Deras profiler visar 

ålder, civilstånd, boende, intressen och fler personliga intressen. Genom deras profiler skapar 

de en självbild som alla vänner kan ta del av. Respondenternas självpresentation kan ses från 

Laura E. Buffardi och W. Keith Campbells perspektiv om hur narcissism kan fungera i ett 

socialt nätverk. Deras självpresentation på sociala nätverk ger möjlighet till egenreklam och 

fungerar även som starkt styrda miljöer (E. Buffardi & W.K Campbell 2008, s. 3). 
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7. Diskussion  
 

Mark Zuckerberg talar om ”The facebook effect” en effekt som gör att individerna inte kan 

sluta bläddra igenom det sociala nätverket. En hypnotisk känsla uppstår som gör att du blir 

beroende av att hålla koll på andra människor. Frågan är då på vilket sätt beroendet skapar ett 

narcissistiskt beteende? Beroendet av att få människors bekräftelse gör att det utformas ett 

narcissistiskt beteende. Beroendet som råder på Facebook utmärks genom den sociala 

kontrollen som sker genom anpassningsförmåga. De attityder och beteenden som individerna 

tar efter sina vänner har visat sig vara effekten till deras konstanta begär efter information och 

en samhällsattityd ”Facebook är något man borde ha”. Har detta kommit att bli en norm? 

Enligt respondenterna är det svårt att klara vardagen utan Facebook. Det existerar en rädsla av 

att missa information som kan leda till utanförskap och avskärmning från omvärlden. De styrs 

av rädslan om att inte vara delaktiga i den sociala gemenskapen, därmed påverkar Facebook 

deras vardagliga liv och de känner därför ett behov av att vara uppdaterade.  

Goffmans begrepp sociala roller och fasader framträder på Facebook, men hur har detta 

kommit att bli ett narcissistiskt beteende? Valet av privat eller offentlig profil visar sig inte ha 

någon betydelse då respondenterna inte säger sig lägga ut ”privata” bilder, 

statusuppdateringar och annan privat information. Bilder och statusuppdateringar har kommit 

till att anpassas efter vänner då respondenterna bara lägger upp information de känner sig 

trygga med. Hur kan denna trygghet orsaka ett narcissistiskt beteende? Tryggheten kan vara 

att eftersträva ett ideal på Facebook som respondenterna vet att de kommer få godkännande 

på av sina vänner. Det narcissitiska beteendet hos respondenterna upprätthålls i form av deras 

anpassade sociala roller och fasader som de verkar inta. För att vidare se hur deras sociala 

rollerna och fasaderna utspelas kan vi ifrågasatt deras relationer.  

Kan antalet vänner på Facebook påverka ett narcissistiskt beteende? För att försöka besvara 

frågan har vi kopplat de till Granovetters svaga bands styrka och vilken betydelse de har för 

individens självkänsla. De svaga banden kopplas till de hundratals vänner som följer 

respondentens vardag. De har kommit att bli en publik; en publik som godkänner individens 

självbild. Medlemmar har både familj, vänner och ”vänners vänner” som åskådare. När vi 

ställer frågan om antalet vänner de har på Facebook ger majoriteten av respondenterna en 

siffra omkring 300 och antyder att alla deras relationer är viktiga, oberoende av vad de har för 

förhållande till respektive vän. Hur kan vi förstå behovet av att ha många vänner? Bidragande 
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faktorer kan vara respondenternas intresse av att se vänners information samt ett godkännande 

från vännerna genom likes och kommentarer. Strävandet efter likes och kommentarer leder till 

längtan efter en större publik och självförhärligandet av ens persona är svårt att undgå. Vi kan 

därför se behovet av mängden vänner i relation till ett narcissistiskt beteende.  

Den narcissistiske andre är respondenternas vänner som bara är ute efter likes och 

kommentarer. Deras vänners aktivitet kopplades till uppmärksamhetskris. Respondenternas 

avsky för de andra medlemmarnas aktivitet benämndes ofta som negativ men egentligen var 

detta något som höll kvar respondenterna. Varför stör sig respondenterna på vännernas 

uppmärksamhetskris om de i själva verket tycker det är intressant? Deras medvetenhet om den 

narcissistiske individen var så pass tydlig att respondenterna omedvetet visade upp drag av 

narcissistiskt beteende. Trots att respondenterna visar ett motstånd till vännernas aktivitet på 

Facebook verkar de ändå sträva att anpassas till dem. Respondenternas handlingar utförs inte 

genom egen vilja utan de styrs av de andra medlemmarna, i och med detta försvinner deras 

egenintresse. Även ifall de visar sig vara motsatsen till den typiska medlemmen som lider av 

”uppmärksamhetskris”, så bidrar de i själva verket till deras aktivitet. På detta sätta kan man 

säga att medlemmarna på Facebook alstrar en narcissistisk kultur.  

 

8. Slutsats 

 

Syfte med denna uppsats har varit att studera om Facebook skapar ett narcissistiskt beteende. 

Vi kan i denna uppsats konstatera att det råder drag av narcissistiskt beteende hos 

medlemmarna på Facebook.  

Det råder ett narcissistiskt beteende på Facebook som yttrar sig i form av sociala roller och 

fasader. Valet av offentliga och privat profil har ingen betydelse. Respondenterna väljer att 

utelämna för ”privat” information i bilder och statusuppdateringar, vilket medför att de intar 

fasader och sociala roller. De följer en norm som är godtagbar för vännernas godkännande.  

Det narcissistiska beteendet visade sig även i respondenternas Facebook relationer. Deras 

hundratals vänner visar sig vara viktiga för deras självförhärliganden. Då medlemmarna söker 

efter positiv respons kan antalet vänner bidra till mängden av likes och kommentarer.  
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Det finns mycket information på Facebook. De finner informationen om andra medlemmar 

som intressant och förklaringen till detta kan vara ”The facebook effect”. Denna effekt är 

något som har lett till ett narcissistiskt beteende. Vi har kommit fram till att beroendet som 

denna effekt skapar medför till deras negativa syn på andra medlemmar. 

Uppmärksamhetskrisen som beskrevs hos de andra medlemmarna, bekräftade det 

narcissistiska beteendet.  

Vi kan konstatera att bilder och kommentarer på Facebook skapar ett samhälle för ett 

narcissistiskt beteende. Nätverkssamhället är lika verkligt som det faktiska samhället, 

människorna behöver inte kommunicera muntligt med varandra utan orden och bilderna blir 

istället lika verkliga som den verbala kommunikationen. En värld fylld av perfekta liv som 

visas på dataskärmen blir verkliga i deras ögon. Då det sker ett ständigt återskapande av 

beteenden verkar det narcissistiska beteendet något som är här för att bestå. En vidare studie 

inom ämnet kan ge en bredare kunskap om narcissism i sociala nätverk.  
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10.  Bilaga 
 

10.1 Intervjuguide 

 

Tema 1: Användandet av Facebook 

1) Hur fick du reda på Facebook?  

2) Varför använder du Facebook? 

3) Hur mycket av din tid lägger du på Facebook per dag? 

4) Skulle du känna dig utanför om du inte hade Facebook varför? 

5) Är din sida privat eller är den öppen för allmänheten? varför har du valt att vara 

privat/offentligt? 

6) Vad anser du är bra med Facebook? vad anser du är dåligt med Facebook? 

7) Hur länge har du använt Facebook?  

-Tycker du att ditt användande av Facebook idag har förändrats sedan du gick med i 

Facebook? 

8) Har du funderat på att ta bort din Facebook?  

-Vad skulle kunna få dig att ta bort din Facebook? 

9) Känner du att du är tvungen att vara med på Facebook? I sånnafall varför?  

 

Tema 2: Identitet 

 

10) Den presentation du har på Facebook, är det viktigt att den liknar den du är i 

verkligheten? Hur mycket av dig själv tycker du att du visar?  

11) Finns det något som du väljer att inte ta med i din presentation? Varför? 

12) Vad är du mest intresserad av när du går in på Facebook?  

13) Brukar du uppdatera din status? (Om ja- Hur ofta uppdaterar du din status?) 

 

Tema 3: Relationer 

 

14) Hur många vänner har du på Facebook? 

15) Accepterar du de flesta vänförfrågningar du får?  

16) Har du kontakt med alla dina Facebook vänner? Hur många av dina Facebook vänner 

har du kontakt med? 

17) Kan man hitta nya vänner på Facebook? 

18) Kan du använda dina Facebook kontakter för annat syfte?  

19) Vänder du dig till Facebook när du känner att du vill uttala dig om något specifikt? 

(Tex diskutera dina problem genom en statusuppdatering) 
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Tema 4: Bilder 

20) Lägger du upp bilder på Facebook?  

21) Hur mycket bilder har du? Vad för typ av bilder väljer du att lägga upp?  

22) Är det viktigt för dig att få likes och kommentarer på dina bilder eller 

statusuppdateringar? 

23) Finns det bilder som man inte borde lägga upp? Varför?  

24) Vad för bilder brukar dina vänner lägga upp?  

25) Är det något annat du vill tillägga angående Facebook?     

 

10.2 Definitioner 

 

Evenemang: Evenemang ses som en funktion som kan användas för att skapa olika slags 

sammankomster exempelvis fester eller konserter. När du ordnar ett evenemang skickar du 

förfrågningar till dina vänner där de kan välja om de vill delta, kanske delta eller inte delta på 

så sätt kan du få en överblick hur många som kommer komma till ditt evenemang. Om du 

istället får förfrågningar av andra kan du välja svara på inbjudningarna eller bara se vilka av 

dina vänner som kommer komma på evenemanget.  

Gillaknappen/ like: Gillaknappen är en slags markering för att visa sitt intresse till något. När 

personen trycker på gillaknappen kan man se symbolen ”tummen upp” vilket betyder att 

personen ger en positiv respons. Personen kan trycka på knappen exempelvis till bilder, 

statusuppdateringar, grupper, nyhetsartiklar och fan-sidor såsom ditt favoritband eller artist.  

Nyhetsflödet: Nyhetsflödet är en lista som syns på startsidan där du kan se dina vänners 

uppdateringar exempelvis bilder och statusuppdateringar samt sidor som du följer. På så sätt 

kan du se vad som händer bland dina vänner och följa nyheter du har intresse för.  

Profil/ Tidslinje: Din profil är den sidan du har all information om dig själv. Där kan du 

exempelvis skriva namnet på din skola eller arbetsplats. I profilen syns din profilbild som är 

huvudfotot som även syns i chatten/meddelanden och när du skriver statusuppdateringar och 

kommentarer fast i miniatyrform. I profilen kan man se hur många vänner/bilder du har och 

aktiviteter såsom din nyligaste vän exempelvis. Tidslinjen är samlingen av dina händelser som 

beskriver din livshistoria på Facebook. Detta kan vara bilder, aktiviteter, statusuppdateringar 

från startdatumet du aktiverat ditt konto. Loggen är den platsen i profilen där du eller dina 

vänner kan göra inlägg/statusuppdateringar.  
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Statusuppdatering: Vid startsidan syns en ruta med meningen ”vad gör du just nu?” där 

personen kan välja att skriva ett inlägg detta menas att uppdatera sin status. Inlägget behöver 

inte bara vara vad man gör utan kan även vara tankar, åsikter eller dela med sig av ett 

filmklipp. Dina vänner kan kommentera eller ”gilla” din status. Du kan även tagga vänner, 

platser i din status. Alla statusuppdatering som görs syns ”väggen” eller ”wallen” som är det 

första som dyker upp när du loggar in på startsidan.  

Säkerhetsfunktion: Facebook har valt att göra så att Facebook medlemmen själv kan välja 

vilken målgrupp som personen vill ska se profilen/tidslinjen. Facebook medlemmen kan välja 

mellan målgrupperna: ”offentlig” det vill säga alla på Facebook, ”vänner” plus din väns 

vänner om du taggat personen i en status, ”anpassad” det vill säga specifika vänner, grupper 

som du vill ta med eller utestänga och ”bara jag” om du inte vill att någon annan en du själv 

ska se. Det här verktyget kan användas när du aktiverar ditt konto och bestämmer dig för vilka 

du vill ska få tillgång till din profil men sekretessen kan även användas vid alla funktioner du 

använder och delar innehåll exempelvis bilder, statusuppdateringar.  

Vänner: Facebooks definition på vänner är ” personer som du håller kontakt med och delar 

innehåll med på Facebook”.  

Vän förfrågning: Symbolen för vän förfrågningar är ett ansikte som syns vid vänstra hörnet 

på startsidan. När du fått en vän förfrågning syns en röd markering på symbolen, och en 

notifikation skickas till dig ”(person) vill bli din vän”. Du kan välja om du vill acceptera eller 

ignorera förfrågan.  I allmänhet brukar du inte kunna se den andra personens profil om du inte 

är vän med personen.  

 

 


