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Abstract 

Titel: ”En förtrollad drömvärld” 

Författare: Charlotte Thomasson 

Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur unga människor framställer sin online 

identitet genom Facebook. Samt vilken betydelse informationen, som individerna delar med 

sig av på Facebook, har för själva identitetsskapandet. De frågeställningar som jag har utgått 

ifrån är: ”Hur framställer unga människor sin online identitet genom Facebook?” och ”Vilken 

betydelse får informationen som individerna delar med sig av på Facebook för deras 

identitetsskapande?” För att bäst kunna besvara dessa frågeställningar valde jag personlig 

semistrukturerad intervju som huvudmetod samt att genomföra en onlineobservation för att få 

inspiration och skapa mig en uppfattning om informanterna. De utvalda teorier som jag har 

kopplat ihop med den insamlade empirin återfinns i litteraturen Mediekultur, mediesamhälle 

av Jostein Gripsrud, Jaget och maskerna av Ervin Goffman, Modernitet och självidentitet av 

Anthony Giddens samt A networked self av Zizi Papacharissi.  

Undersökningens resulterade i en, hos aktörerna, tydlig framställning av en önskad online 

identitet som de enkelt kan konstruera med hjälp av Facebooks verktyg; såsom 

statusuppdateringar och nyhetsflöde. Facebook blir till en scen där aktören framför sitt 

uppträdande med hjälp av den information som han/hon väljer att dela med sig av. Det är en 

ständig strävan efter att tillfredställa sin publik, dess behov och förväntningar genom att bli 

socialt accepterad och följa de normer och regler som publiken upprättat. Därmed påverkar 

den information, som individen väljer att publicera för publiken, själva identitetsskapandet 

genom att han/hon framhäver det positiva, likt en drömvärld. 

Nyckelord: Facebook, identitet, information, statusuppdatering, nyhetsflöde, framställning, 

kommunikation. 
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1. Inledning 

Facebook är idag världens största sociala nätverk med över 800 miljoner medlemmar över 

hela världen varav cirka 4,5 miljoner i Sverige. Det innebär att halva Sveriges befolkning har 

ett personligt konto på Facebook. Via Facebook kan användarna kommunicera med varandra 

och uttrycka sina identiteter med hjälp av olika verktyg; såsom statusuppdateringar, relationer, 

bilder, incheckningar och annan information
1
.  

För att få en ökad förståelse för hur unga människor framställer sig själva online och vilken 

syn de har på begreppet identitet genomför jag därför denna studie. I min undersökning vill 

jag ta reda på hur unga människor framställer sin identitet genom den information de väljer att 

dela med sig av på Facebook via funktionerna ”nyhetsflödet” och ”statusuppdateringar”.  

Då sociala nätverk fortfarande är ett relativt nytt begrepp har det inte forskats särskilt mycket 

inom området med fokus på just identitetskapande och framställandet av jaget. Detta är 

ämnen som det annars finns gedigen forskning på när det gäller den verkliga sociala världen 

där människor möts ansikte mot ansikte. Därför tycker jag att det är det intressant att utföra 

denna undersökning med avseende på det sociala nätverket Facebook.  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 www.Facebook.com /2012-02-27 

http://www.facebook.com/
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur unga människor framställer sin online identitet 

genom Facebook samt vilken betydelse informationen som individerna delar med sig av på 

Facebook får för själva identitetsskapandet?  

Med information menar jag det informanterna delar med sig av i form av statusuppdateringar 

och nyhetsflöde.   

 

1.3 Frågeställningar 

- Hur framställer unga människor sin online identitet genom Facebook? 

- Vilken betydelse får informationen som individerna delar med sig av på Facebook för 

deras identitetsskapande? 

 

1.4 Material/avgränsningar 

Personliga intervjuer och onlineobservation  

Huvudmetoden i min uppsats består av personliga semistrukturerade intervjuer. För att få 

inspiration till mina frågeställningar inför intervjun, samt ge ett djupare perspektiv, har jag 

valt att genomföra en onlineobservation. Intervjuerna varade i cirka 30 till 40 minuter och tog 

plats på olika caféer i Stockholm. Urvalet består utav fyra informanter i åldern 20 till 30 år, 

varav två män och två kvinnor. Ålderspannet 20 till 30 år är baserat på hur unga människors 

identitetssökande/skapande utvecklas, bredden på åldersspannet är baserat på den utveckling 

människor genomgår från ungdom till vuxenlivet. Det är även intressant att denna åldersgrupp 

har använt Facebook sedan dess start 2006 och därmed följt med i utvecklingen under årens 

gång. Enligt statistik består den störta användargruppen på Facebook (Sverige) utav 

medlemmar i åldern 25 till 34 år
2
. 

 

 

                                                           
2
 Sundén, S (2011). Facebook Sverige Statistik 2011. 2012-02-15, 

 http://www.joinsimonse/facebook-statistik -2011/ 

http://www.joinsimonse/facebook-statistik%20-2011/
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Urval 

 Informanterna har jag valt utifrån ett bekvämlighetsurval med tanke på tids- och resursskäl. 

Därför valde jag informanter som var tillgängliga på rimliga avstånd. Jag använde mig även 

utav ett snöbollsurval då jag fick tips av vänner som sedan tipsade vidare om deras vänner 

(Ekström & Larsson 2010:63). Antalet informanter är grundat på tids- och resursskäl. Då jag 

har studerat innehållet av deras handlingar och information på Facebook med hjälp av online-

observation under en period av sju dagar (måndag till söndag, den 23/4 till 29/4 2012) har jag 

bett om informanternas godkännande. Jag har även följt andra etiska riktlinjer såsom 

konfidentialitetskravet; informanterna förblir anonyma genom att jag har ändrat deras namn 

samt identifierande drag.  

Litteratur 

Som inspiration och grund för min undersökning har jag valt ut några intressanta, tidigare 

forskningar som handlar om just Facebook och identitet. De jag har valt är Women’s 

perceptions of identity construction on Facebook av Melissa Melcombe, Public displays of 

connection av Danah Boyd & Judith Donath, Identity construction on Facebook av Shanyang 

Zhao, Sherri Grasmuck och Jason Martin.  

Min teoretiska grund baseras på: Identitet av Jostein Gripsrud, Jaget och maskerna av Ervin 

Goffman, Modernitet och självidentitet av Anthony Giddens samt A networked self av Zizi 

Papacharissi. Dessa teorier kommer att användas genom en analys tillsammans med min 

insamlade empiri. 

För de valda metoderna har jag valt ut passande litteratur som ska ge mig bra förståelse och 

förberedelse inför min undersökning. För metoden personlig intervju använde jag mig utav: 

Etnologiskt fältarbete av Lars Kaijser & Magnus Öhlander samt Den kvalitativa 

forskningsintervjun av Steinar Kvale. Inför min inspirerande online observation valde jag; 

Metoder i kommunikationsvetenskap av Ekström & Larsson samt Att fånga nätet av Malin 

Svenningsson, Mia Lövheim & Magnus Bergquist.  
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1.5 Bakgrund 

 Facebook fakta 

Facebook startades 2004 av en Harvard-student vid namn Mark Zuckerberg. Innan han kom 

på idén till Facebook startade han en sida på internet som kallades ”Facemash”, som gick ut 

på att välja vem som var snyggast av två personer utifrån deras foton. Dessa foton, som 

bestod av studenter på Harvard, hade han kommit åt genom att hacka sig in i skolans dator-

nätverk. Tanken var att rösta fram vem som var populärast på skolan. Men Zuckerberg 

anklagades för datorintrång och för att ha kränkt personers identitet och sidan lades ner.  

På universitetet Harvard fanns det dessutom en skolkatalog med bilder på varje student i syfte 

att studenterna skulle lära känna varandra lite bättre som kallades för ”Facebook”. Zuckerberg 

blev trött på att gå och vänta på denna skolkatalog och bestämde sig för att skapa en egen på 

Internet. Detta blev starten för Facebook som då kallade för ”The Facebook”. Ryktet spred sig 

och flera skolor i USA blev medlemmar i det sociala nätverket. År 2006 blev sidan tillgänglig 

för alla och kallades då endast för Facebook
3
. Det gjordes även en film med titeln ”The social 

network”, baserad på Mark Zuckerbergs liv samt uppkomsten av Facebook, som kom ut 2010 

och slog igenom stort. Filmen vann tre Oscarstatyetter
4
.  

Facebooks grundkoncept är att personer får registrera sig och skapa en profil. Genom denna 

personliga profil kan man kommunicera med andra så kallade ”vänner” som man söker upp 

och skickar en vänförfrågan till. Det är precis vad det kallas – ett socialt nätverk, en platt form 

för kontaktskapande och informationsdelning. Till skillnad från andra sociala nätverk är det 

meningen att användaren ska ange sitt riktiga namn och identitet. Användaren får sedan 

makten att bestämma hur hon/han vill framställa sig själv med hjälp av bilder och text. På 

Facebook kan man även hitta gamla skolkamrater eller arbetskollegor genom att söka på 

städer eller skolnamn. Facebook föreslår även personer som du möjligen kan känna genom de 

vänner du redan har eller den information som du har angivit i din profil
5
. 

 

 

                                                           
3
 http://www.facebook-faq.se/facebook_historia/facebook_historia.htm 2012-04-20 

4
 http://www.imdb.com/title/tt1285016/ 2012-04-20 

5
 http://www.facebook-faq.se/facebook/vad_ar_facebook.htm 2012-04-20 

http://www.facebook-faq.se/facebook_historia/facebook_historia.htm
http://www.facebook-faq.se/facebook/vad_ar_facebook.htm
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Begrepp på Facebook  

Här ska jag klargöra för några vanliga begrepp som förekommer på Facebook som kan vara 

svåra att förstå om man inte själv är medlem. Dessa begrepp kommer jag att använda mig utav 

i min uppsats och vill därför beskriva dem lite mer ingående.  

”Profil”- Profilen består utav ens personlig sida som är tillgänglig för ens vänner eller alla, 

beroende på vem man själv väljer att visa den för. Profilsidan består utav personlig 

information som berättar var man bor, ålder, kön, var man studerar eller jobbar, man kan även 

dela med sig av sina intressen så som favorit artist eller favorit film. På profilsidan finns det 

även tillgång till fotoalbum och en profilbild där användaren kan ladda upp bilder allt 

eftersom. Profilsidan ska kort och gott vara användarens ansikte utåt
6
. 

”Wall”- eller den så kallade ”väggen” hamnar ens statusuppdateringar, individen kan även 

lägga upp bilder eller musikvideos som han/hon vill dela med sig till andra. På ”väggen” syns 

det vilka aktiviteter eller konversationer användaren har haft, andra personer kan även 

kommentera på ”väggen” så att alla som har tillgång kan se
7
.   

”Nyhetsflöde”- fungerar som en slags nyhetssida som ständigt uppdateras med information 

om vad ens ”vänner” har för sig, det kan vara allt ifrån statusuppdateringar till vem man har 

blivit vän med, allt för att hålla omgivningen så uppdaterad som möjligt
8
. 

”Gilla”- är en liten knapp som finns under kommentarer, statusuppdateringar, bilder eller 

andra händer som användaren lägger upp. Genom att trycka på denna ”gilla” knapp visar man 

att man tycker om det som visas och då hamnar ens namn automatiskt under händelsen 

tillsammans med andra som har ”gillat”
9
.  

”Statusuppdateringar”- består utav en valfri text, bild eller länk man vill dela med sig till 

andra. Det kan vara alltifrån hur man mår till en musikvideo som man gillar. Denna 

statusuppdatering syns på ens ”wall” och på ”nyhetsflödet”. Folk kan även kommentera 

andras statusuppdateringar och ”gilla” dem
10

. 

                                                           
6
 http://www.facebook-faq.se/facebook_guide/facebook_guide_profil.htm/2012-05-17 

7
 http://sv-se.facebook.com/help/wall /2012-05-17 

8
 http://sv-se.facebook.com/help/newsfeed/ 2012-05-17 

9
 http://sv-se.facebook.com/help/?page=103918613033301/ 2012-05-17 

10
 http://sv-se.facebook.com/help/?page=125122004234100/ 2012-05-17 

http://sv-se.facebook.com/help/newsfeed/
http://sv-se.facebook.com/help/?page=103918613033301/
http://sv-se.facebook.com/help/?page=125122004234100/
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1.6 Tidigare forskning 

I detta avsnitt har jag valt ut tre intressanta studier som har Facebook och sociala nätverk som 

grund för deras undersökning, vilket har en del likheter med min undersökning. Jag vill 

därmed ta lärdom och inspiration av deras forskning samt resultat.  

Melissa Melcombe analyserar i sin studie ”Women´s perceptions of identity construction on 

Facebook” hur kvinnor framställer sig själva och sina identiteter på Facebook. Då hon påvisar 

att kvinnor är den största användargruppen på Facebook är det viktigt att undersöka hur de 

framställer sig själva, och hur de använder Facebook för att konstruera sina virtuella 

identiteter som sedan ska utvärderas av deras online publik. Melcombe tittar även närmre på 

hur kvinnor reflekterar över identiteten de skapat och hur de lever upp till den i verkligheten 

(Melcombe 2011). 

Som metod använde Melcombe sig utav semistrukturerade intervjuer för att hålla en relativt 

öppen dialog med varierade frågor. Under intervjuerna hade hon den intervjuades Facebook 

sida uppe så att personerna kunde titta på sin sida samtidigt som de svarade på frågor 

(Melcombe 2011). 

 Resultatet av studien visade på att kvinnor var extremt medvetna om sitt Facebook beteende 

och dess konsekvenser. Denna medvetenhet hos kvinnor visades på sättet kvinnan önskade att 

framställa sig själv inför publiken samt sättet hon dömde andra kvinnor, påverkade hennes 

eget beteende på det sociala nätverket. Vilka bilder de väljer att lägga upp, vilken information 

som ska visas och vilka status uppdateringar som ska ”postas” är mycket influerat av 

kvinnans publik och vad de ska tycka och tänka (Melcombe 2011). 

I Danah Boyd och Judith Donath studie belyser dem bland annat hur människor har blivit så 

vana att tänka på Internet som sitt sociala rum. Sociala nätverk har en stor betydelse för hur 

människor arbetar, möjligheterna de har, och strukturen av deras vardagliga liv. Författarna 

fokuserar på hur dagens sociala liv sköts via Internet och hur människor skapar 

självbeskrivande profiler på sociala nätvek där de tar kontakt med andra och skapar sociala 

kontaktnät. Fokuset i denna undersökning ligger på de sociala konsekvenserna av denna 

sociala display, och vad användarna får ut av den sociala displayen (Donath & Boyd 2004). 

Profiler på sociala nätverk ger besökare tillgång till information om individen, så som 

relationsstatus, politisk åskådning, musiksmak med flera. Genom att veta att någon annan 

känner och litar på en person är den mest grundläggande sättet att skapa förtroende till en ny 
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vänskapsrelation via sociala nätverk. Men hur trovärdiga är folks displays? frågar sig 

författarna. Det finns ”The social climber” som ständigt blir vän med kända människor och 

kan utnyttja situationen till sin egen fördel genom att framställa en låtsas display för att lura 

omgivningen. Författarna ger ett exempel: ”An intimate dinner party in which the guests are 

clearly familiar with the host tells much more about the host´s social circle than does a giant 

loft party where the attendees are only vaguely aware of the evening´s provenance” (Donath 

& Boyd 2004:72). Enligt författarna finns det ett sätt att ta reda på trovärdigheten av displays 

av kontakter, man kan tänka på dem genom ett ramverk av signalteorier, som innebär 

relationen mellan en signal och den underliggande mening den representerar. De vanligaste vi 

är intresserade av att veta om en annan person är; snäll? Trovärdig? Kan hon/han utföra 

jobbet? Kan han/hon litas på i en nödsituation? Skulle han/hon vara en bra förälder? Dessa 

frågor är inte direkt observerbara, utan förlitar sig på just signaler (Donath & Boyd 2004).  

Shanyang Zhao, Sherri Grasmuck och Jason Martin belyser i sin undersökning hur människor 

har gått från total anonymitet på Internet till raka mottsatsen en icke-anonym värld på 

Facebook där man kan konstruera sin identitet hur man vill. Författarna berättar om sin 

förväntning att folk ska presentera sina ”hoped-to possible selves” istället för sina sanna jag 

(Zhao et al. 2008:1821). Då folk överdriver sina positiva sidor och utelämnar de negativa, på 

grund ut av de sociala förväntningar som hänger över dem. Facebook har tagit 

självpresentation till en helt ny nivå enligt författarna med verktyg som ger dem alla 

möjligheter av vraka och välja hur de vill presentera sig. 

 

Författarna påstår att Identitet har blivit en social produkt på Facebook då människor anpassar 

sig till sina sociala miljöer för att passa in. Då man inte är anonym på Facebook är man 

någorlunda ansvarig för det som händer online, vilket man även kan påverka i livet offline. 

Det är inte två olika världar utan de smälter ihop till en, därför menar författarna att man 

måste lära sig hur man ska hantera och agera i dessa två världar för bästa möjliga resultat. 

Författarna menar också på att de ”hoped to possible selves” kan bidra till en eftersträvan 

offline att vilja leva upp till online identiteten, vilket kan ge dem bättre självkänsla och 

möjlighet till att fortsätta kontakten offline (Zhao et al. 2008). 

 

De tre tidigare forskningarna har en del likheter med min forskning, då alla har sitt fokus på 

Facebook och sociala nätverk. Melissa Melcombe studerar liksom mig hur människor 

framställer sig själva och sin identitet på Facebook, skillnaden är att hon har valt att fokusera 
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på kvinnor. Melissa beskriver hur kvinnorna är extremt medvetna om hur de framställer sig 

själva och grubblar väldigt mycket på vad omgivningen ska tycka och tänka. Jag kommer 

också studera hur mina informanter tänker och tycker om sin publik och vikten av deras 

framträdande. Danah Boyd och Judith Donath fokuserar på de sociala liv som människor 

skapar på sociala nätverk med hjälp av den profil de producerar av sig själva och den 

information de väljer att dela med sig. Även trovärdigheten av den informationen och hur 

andra uppfattar den. I min undersökning kommer jag också fokusera på den information mina 

informanter kommer att dela med sig med hjälp av Facebooks verktyg så som 

”statusuppdateringar” och ”nyhetsflödet”. Även vilken trovärdighet det har och hur de har 

byggt upp den. Shanyang Zhao, Sherri Grasmuck och Jason Martin belyser liksom mig 

konstruktionen av ens identitet på Facebook. Där användarna förvränger sina profiler till det 

positiva på grund av de normer och förväntningar som ställs på dem.  

 

2. Teori 

2.1” Identitet” 

Jostein Gripsrud beskriver begreppet identitet i sin bok ”Mediekultur; Mediesamhälle” där 

han menar på att ”det knappast går att leva i ett modernt samhälle utan att använda 

massmedier under en stor del av den vakna tiden” (Gripsrud 2011:18). Konsumtionen av 

medier kopplar oss samman med omvärlden utanför hemmet, jobbet eller staden. Vi blir 

påminda om att vi tillhör något stort, och är medlemmar av ett samhälle och en värld. 

Gripsrud frågar sig; ”Varför känner så många längtan att koppla upp sig till denna 

omfattande sociala verklighet?”(Gripsrud 2011:18). Enligt Gripsrud vill vi känna oss 

delaktiga som individer, då vi är och har blivit till sociala varelser (Gripsrud 2011:18).  

För att förklara grunden till identitetsskapandet belyser Gripsrud primär och sekundär 

socialisation, primär socialisation innebär den ”familjära socialisationen” inom dem som står 

en närmast. Den sekundära socialisationen kan förklaras som motsatsen som försiggår utanför 

familjen så som; skola, dagis, arbete med flera. Genom dessa sociala sammanhang får vi reda 

på något om vilka vi är och vad som förväntas av oss genom de normer som finns i samhället. 

Det som har blivit den allra viktigaste sekundära socialisationen i dagens samhälle är 

massmedierna.  Då ”medierna bidrar till att definiera verkligheten omkring oss, därmed 

också till att definiera vilka vi är” (Gripsrud 2011:19). 
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Enligt Gripsrud betyder identitet; enhet eller likhet. När vi samlar in och bearbetar den 

information och intryck vi får utav vår omgivning skapar vi en jämförelse mellan oss själva 

och omgivningen. Gripsrud menar på att våra identiteter är ett lapptäcke av sammanflätande 

likheter och skillnader i jämförelse med andra människor i vår omgivning (Gripsrud 

2011:20,21,22).  

 

2.2 ”Jaget och maskerna” 

Det dramaturgiska perspektivet belyser Ervin Goffman som en samhällssyn där vi alla spelar 

teater, precis som skådespelare gör på en scen vill vi liksom dem göra intryck på vår publik. 

Dessa intryck vi förmedlar framför vår publik försöker vi därför kontrollera och styra för att 

göra bästa möjliga intryck. Denna process handlar om hur vi bygger upp och stärker våra 

”jag” och identiteter (Goffman 2009).  

När en person gör ett framträdande och spelar sin roll, gör han/hon det för att tillfredställa 

andra, de förväntar sig att aktören verkligen innehar de egenskaper han/hon ska framföra.  

Frågan Goffman ställer är hur individen själv ser på sin egen tro av äkthet som skapas i 

framträdandet. Goffman beskriver två extremer den ena blir så övertygad av sitt eget agerande 

att han själv tror på det, då han ser sin publik övertygas. Den andra extremen låter sig inte 

övertygas av sin egen akt, då han är den med bäst förutsättningar att genomskåda sitt eget 

framträdande. Aktören använder sig utav en personligfasad med expressiv utrustning för att 

påverka sin publik. På Facebook kan detta exempelvis vara ens bilder, som påvisar kläder, 

kön, utseende, ansiktsuttryck, gester med mera. När man gör ett dramatiskt förverkligande 

och individen befinner sig med sin publik fyller han/hon på ett karakteristiskt sätt sitt 

framträdande med tecken som dramatiskt belyser och framhäver de bekräftande fakta som i 

annat fall skulle vara fördolda eller otydliga (Goffman 2009:35).  

Enligt Goffman finns det olika regioner och regionbeteende som påverkar våra 

framträdanden: ”en region kan definieras som vilket ställe som helst som till en viss grad är 

avgränsat av perceptions- eller varseblivningsbarriärer” (Goffman 2009:97). Den främre 

regionen är den plats där framträdandet äger rum, och där framträdandet kan uppfattas som ett 

försök att ge intryck och upprätthålla vissa normer som finns inom regionen. Dessa normer 

kan exempelvis vara hövlighetsnormer och anständighetsnormer som påverkar framträdandets 

uttryck och närvaro. Den bakre regionen är den platsen där det dolda och undertryckta 

kommer fram, där aktören kan ta av sin mask, vila från sina repliker och kliva ur sin 
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rollgestalt. Det finns även en tredje region som kallas för utsidan, en plats som varken är 

främre eller bakre regionen, en plats för de övriga (Goffman 2009:101,102). 

Goffman belyser vikten av att upprätthålla sin roll eller mask gentemot publiken under alla 

omständigheter, och därmed undvika alla slags störningar som kan uppstå under ett 

framträdande. Aktören har ett uttrycksfullt ansvar, då det kan uppstå olämpliga och 

oavsiktliga handlingar som kallas oavsiktliga gester. En aktör som bär ansvaret under ett 

framträdande kan med ett felsteg rubba förtroendet för sin publik, det kan även ske bakom 

scenen då en utomstående råkar komma in i en region där framträdandet äger rum eller bakom 

kulisserna och då är det sannolikt att inkräktaren kommer att ertappa den närvarande på bar 

gärning. Aktören har då blivit beskådad i en aktivitet som är helt oförenlig med det intryck 

som de, av mer allmänna sociala skäl, är förpliktade att upprätthålla inför inkräktaren. Detta 

kallas olägligt intrång. Det kan även ske så kallade felsteg i ett framträdande då aktören 

framför avsiktliga verbala uttalanden eller icke verbala uttryck, dessa uttryck och uttalanden 

kan ge en annan innebörd än vad aktören avsiktligen menat vilket kan bidra till ett felsteg. 

Oavsiktliga gester, olägliga intrång och felsteg ger upphov till förvirring och motsättningar 

som den person som skapar dem i allmänhet inte har avsett och som kunde ha undvikits om 

den individen vetat i förväg vilka konsekvenser av hans/hennes handlingar skulle bli 

(Goffman 2009:182,183,184). 

 

2.3 ”Modernitet och självidentitet” 

Anthony Giddens belyser förhållandet mellan moderniteten och det individuella jaget, han 

anser att den pågående globaliseringen av moderna institutioner medföljs av en omvandling 

av vardagslivet med konsekvenser för det personliga livet. I och med utvecklingen av 

masskommunikation och framför allt den elektroniska kommunikationen blir den ömsesidiga 

genomträngningsprocessen mellan självutveckling och sociala system allt mer tydlig, ända 

upp på global nivå. Den värld vi lever i idag skiljer sig enligt Giddens radikalt på vissa 

grundläggande punkter från den värld som befolkades av människor under tidigare epoker. 

Begreppet livsstil har en speciell betydelse i det moderna samhället, där enligt Giddens 

traditioner suddas ut och vardagslivet förändras. Vilket göra att individerna tvingas komma 

fram till en livsstil bland många olika alternativ. Det är inte alla som kan vraka och välja 

vilken livsstil som helst, då det finns de som har det sämre ställt i samhället, enligt Giddens så 
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får man inte glömma att ”moderniteten skapar skillnader, uteslutning och marginalisering” 

(Giddens 1999:14). 

 Den moderna världen är en ”skenande värld”. Inte bara i den meningen att de sociala 

förändringarna sker snabbare än i tidigare system utan genom att deras påverkan på 

existerande sociala praktiker och beteende mönster också är mer omfattande och djupgående. 

Giddens förespråkar att; ”självet är i det moderna samhället bräckligt, skört och 

fragmenterat” (Giddens 1999:202) han belyser narcissismens påverkan på identitetskapandet. 

Som en karaktärsstörning är narcissismen en självupptagenhet som förhindrar individen från 

att sätta gränser mellan självet och den yttre världen. Narcissismen fokuserar på självets 

behov samt önskningar och ställer frågor som: Vad betyder detta för mig? Detta bidrar till ett 

ständigt sökande efter självidentiteten, ett sökande som ofta blir frustrerande för individen då 

det blir en ständig jakt på: vem är jag? En narcissistisk inneslutenhet istället för att söka på ett 

realistiskt sätt. Det har blivit ett ständigt sökande efter tillfredställelse då den ”traditionella 

auktoritetens tillbakagång och uppkomsten av en sekulariserad, kapitalistisk stadskultur. 

Kapitalismen skapar konsumenter som har differentierade och kultiverande behov”(Giddens 

1999:203). Konsumtionen går hand i hand med narcissismen då den lovar allt som 

narcissisten önskar sig; attraktionskraft, skönhet och popularitet genom konsumtionen av de 

”rätta” varorna. Det har blivit ett samhälle som domineras av individens framträdande 

(Giddens 1999:203,205). 

Giddens belyser kroppen och självförverkligandet, ”där kroppens framträdande omfattar 

kroppens alla ytliga drag, inklusive hur man klär sig och smyckar sig”(Giddens 1999:122) 

Dessa drag är synliga för omgivningen och används ofta som ledtrådar till att tolka individens 

beteende. Framträdandet påverkas av den mångfaldiga miljön i vardagslivet och de normer 

som styrts upp av samhället. Därför är det viktigt för individen att vara förberedd då han/hon 

ställs inför nya utmaningar i olika miljöer. ”Individerna anpassar på ett otvunget sätt både 

sitt framträdande och sitt uppträdande till de krav som de anser gäller i den specifika miljön” 

(Giddens 1999:123).  

“Självets bana” menar Giddens på att självet formar en utvecklingsbana från det förflutna till 

framtiden.” Individen tillägnar sig sitt förflutna genom att låta det filtreras genom 

föreställningar om framtiden”(Giddens 1999:95). Då självet betraktas som ett reflexivt 

projekt som individen är ansvarig för. ”Vi är inte det vi är, utan det vi gör oss till” (Giddens 
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1999:95). Giddens belyser vikten av att föra en dagbok för att kunna bevara en integrerad 

självkänsla i det moderna samhället (Giddens 1999:94,95). 

 

2.4”A networked self” 

Zizi Papacharissi belyser i sin bok ”A networked self” hur människor framställer sig själva 

genom sociala nätverk och hur de kommunicerar med varandra i dagens digitala tidsanda. 

Papacharissi beskriver vad som definierar ett socialt nätverk, kombinationen av egenskaper 

varierar från nätverk till nätverk, men det finns fyra egenskaper som författaren fokuserar 

närmre på; profiler, vänner, kommentarverktyg och uppdateringar (Papacharissi 2010:42,43). 

Profiler är den centrala punkten på ett socialt nätverk, som både representerar individen och 

fungerar som ”naven i hjulet” för kommunikation. På grund utav det sociala sammanhanget 

anstränger sig individerna med att konstruera sina profiler för att bli sedda av andra. Här 

måste individerna bestämma sig för hur de vill framställa sig själva inför omgivningen. 

Självpresentation är huvudmålet med nätverket men det är även till för att dela med sig och 

kommunicera med andra.  Profiler innebär också kontroll för användaren, då de själva 

bestämmer vilka som har tillgång till deras information. Det vanligaste är att ha en 

semioffentlig profil, som är öppen för en ganska bred publik som består utav vänner, här kan 

individen skräddarsy sin publik inför sitt ”framträdande” (Papacharissi 2010:43). 

För att bli ”vän” med någon via sociala nätverk behöver man ibland gå igenom många steg 

innan man får tillgång till den andres profil. Valet av vem som får och inte får bli ”vän” vägs 

ofta ut med för och nackdelar, det finns också dem som accepterar vem som helt för att fylla 

ut sin ”vän” lista. Ibland är det lättare att släppa in folk som man inte känner så bra än de som 

är ens nära och kära, som föräldrar och släktingar då man riskerar lite mer. Ens vänner är ens 

publik, därför anpassar och justerar individen sin framställning och presentation av sig själv 

efter normerna som skapas av publiken (Papacharissi 2010:43,44). 

De flesta sociala nätverk har ett antal verktyg som användaren kan använda för att 

kommunicera och interagera med andra. Via sociala nätverk kan man exempelvis bli medlem 

i grupper där man delar ett specifikt intresse. Ett verktyg som har blivit mer vanligt för 

kommunikation är kommentarer som finns tillgängligt på individens profilsida (”wall” på 

Facebook) kommentarerna är synliga för alla som har tillgång till individens profil. Innehållet 

i dessa kommentarer är inte alltid så meningsfulla enligt författaren då ungdomar ofta skriver 
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saker som ”Yo! Wazzup?” ”Not much…how you?” ”Good…whatcha doing?” 

”Nothing…you?” “Nothing I´m bored””Me too” (Papacharissi 2010:45). Även om detta inte 

har någon meningsfull innebörd så är det ett sätt att visa upp sig, ett slags framträdande inför 

en bredare publik. Tillsammans är profiler, vänner och olika allmänna kommunikations 

kanaler grunden för en scen som gör sociala nätverk till en allmänhet. Sociala nätverk är en 

allmänhet på grund av sättet de kopplar ihop folk till en massa och på grund av utrymmet de 

erbjuder för kommunikation och interaktion. Det anses vara en allmänhet på grund utav sättet 

sociala nätverk skapar och omstrukturerar individerna (Papacharissi 2010:45). 

I det vardagliga livet tänker människor ständigt på hur de uppfattas av andra, då de strävar 

efter att ge ett så gott och positivt intryck som möjligt. Denna styrda framställning går att göra 

på många olika sätt genom exempelvis kläder, frisyr och beteende för att dölja de negativa 

sidorna så mycket som möjligt. Internet har öppnat upp en helt ny värld för intrycksstyrning 

och framställningen av ens identitet på avstånd, då man kan skapa flera olika identiteter eller 

förfina den man har genom att endast presentera det positiva och attraktiva. Bilder är ett bra 

verktyg för att framställa och presentera sin identitet, en studie som gjorts på tonåringar på 

sociala nätverk visade på att det är oftare tjejer som lägger upp bilder än killar då tonåringar 

konstruerar sina liv genom bilder. Papacharissi belyser hur sociala nätverk kan fungera som 

en tidskapsel som sparar händelser och gör dem permanenta. Detta innebär att man kan skapa 

händelser med hjälp av exempelvis bilder för att visa omgivningen sitt händelsefulla liv. 

Ibland kan användarna förfina händelser för att få det att framstå som något annat än vad det 

verkligen är. Det positiva är överrepresenterat i bilderna och det är ofta viktiga händelser i 

livet så som; födelsedagar, semestrar och bröllop som dokumenteras och blir till ett album. 

Bilder kan också framstå som ett slags bevis på att saker faktiskt sker på riktigt så som 

förhållanden och viktiga händelser som blir verkliga genom bilderna. Vi framställer därför oss 

själva som något vi önskar vara och något vi kanske också strävar efter att bli. Idag är det 

också lättare att porträttera sig själv då teknologin förenklar situationen då tillgängligheten av 

billiga kameror är större i dagens samhälle (Papacharissi 2010:252,254,255). 

Framställningen av självet har blivit till en oändlig process utan slut, då individens identitet är 

presenterad, jämförd, justerad eller försvarad mot en uppsättning av sociala, kulturella, 

ekonomiska eller politiska verkligheter (Papacharissi 2010:304). 
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3. Metod 

 Huvudmetoden i undersökningen är personlig semistrukturerad intervju, för att få inspiration 

till min intervjuguide använde jag mig även utav online observation där jag tittade på hur 

informanterna faktiskt agerade och vad de valde att dela med sig av på Facebook. Jag 

observerade därmed den ”information” informanterna delade med sig till andra på Facebook. 

Informationen bestod utav den information som fanns tillgänglig och som informanterna valt 

att dela med sig på Facebook genom funktionen ”nyhetsflöde” och ”statusuppdateringar”.  

3.1  Onlineobservation  

För att få inspiration till min intervjuguide inför intervjun utförde jag en onlineobservation 

under en veckas tid (23/4-29/4) för att få en överblick om vad mina informanter hade för sig 

på Facebook och hur de agerade. Därefter valde jag ut de mest intressanta och användbara 

funktionerna som hade att göra med deras identitetskapande på Facebook. Det mest 

intressanta var att följa informanternas ”statusuppdateringar” samt vad de valde att dela med 

sig av på ”nyhetsflödet”. Informanterna informerades om observationen och visade sitt 

godkännande, exakt datum informerades dock inte för att få en mer dold roll i observationen. 

Denna onlineobservation var endast en inspirerande komplettering till huvud metoden 

personlig intervju. 

 

Deltagande observation på nätet 

När man ska utföra en deltagande observation på nätet finns det både likheter och olikheter 

med att utföra en observation utanför nätet. Svenningsson, Lövheim & Bergquist beskriver i 

sin bok ”Att fånga nätet” hur en kvalitativ forskning går till på nätet. En sak man ska ha i 

baktanken är att man har en viss begränsning på nätet då tekniken sätter gränser för vad som 

går och inte går att göra. En likhet som författarna tar upp är de ideal, mål och filosofi bakom 

metoden som är den samma på nätet som utanför. Då forskaren fortfarande är intresserad av 

att få en inblick i ett visst socialt sammanhang, detta genom ett inifrånperspektiv. När 

forskaren närmar sig miljön på nätet har han/hon i avsikt att försöka förstå miljön på samma 

villkor som de människor som skapat och använder den. Miljön på internet är inte så 

annorlunda att studera från den verkliga då Internet är en plats där individer interagerar och 

skapar grupper och kulturer som i verkligheten. Det speciella med Internets miljö är att det är 
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både platsen vi interagerar på och mediet vi interagerar med, vilket göra att sättet att samla in 

och analysera materialet är lite annorlunda. Då författarna påstår att observationer på nätet 

tvingar forskaren att brottas med speciella villkor som handlar om att kommunikationen sker 

på ett nytt sätt som det ännu inte finns några utvecklade metoder för (Svenningsson, Lövheim 

& Bergquist 2003:107). 

Öppen eller dold observation? 

När man genomför en observation är det en viktig del att röra sig runt i miljön som man ska 

studera. Då i detta fall Internet är den plats som ska observeras belyser författarna hur man 

ska röra sig i denna miljö. Det vanligaste sättet att börja röra sig på Internet är ganska fritt och 

planlöst. Därefter utvecklas fältarbetet allt efter som, ofta börjar det med en ganska vag idé 

om vad man vill studera, sedan rör man sig omkring det område för att hitta det som känns 

mer centralt i den världen som man intresserat sig för. De iakttagelser man göra under 

observationen leder senare till fältanteckningar som man sedan analyserar (Sveningsson, 

Lövheim & Bergquist 2003:108). 

Som forskare kan man anta antingen en öppen eller dold position som observatör. Det är inte 

alltid forskaren väljer att göra en deltagande observation utan endast observerar. På det sättet 

blir forskaren inte en del av miljön på samma sätt, och inte heller ett störande moment för de 

observerade. När det har med datorer och Internet att göra har forskaren lite andra möjligheter 

när han/hon väljer sin roll. På Internet finns det en unik möjlighet för forskaren att vara helt 

dold. Men enligt författarna ska man vara försiktig med denna dolda möjlighet då det finns 

frågor om forskningsetik som är viktiga ha i baktanken (Sveningsson, Lövheim & Bergquist 

2003:110,111). 

Etiska riktlinjer på nätet 

Svenningsson, Lövheim och Bergquist skriver att de etiska riktlinjerna skiljer sig från de 

utanför nätet då insamlingen av materialet sker på olika sätt (Svenningsson, Lövheim & 

Bergquist 2003:175). 

Informationskravet; går ut på att forskaren ska informera de berörda att en forskning pågår 

och om forskningsuppgiftens syfte. Detta kan vara lite problematiskt om man exempelvis ska 

göra en dold observation, men enligt författarna bör forskaren informera människorna vad 

man forskar om och att man observerar dem.  Eftersom människor har rätt att veta att de ingår 

i en forskningssituation. Samtyckeskravet; innebär att uppgiftslämnaren och 
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undersökningsdeltagaren ska har rätt att själv avgöra om, hur länge och på vilka villkor de ska 

delta i studien. Då en forskare utför en dold observation kan och vill undvika att 

forskningssituationen ska påverkas och att människor är medvetna om att de är iakttagna kan 

forskaren ibland dokumentera händelseförlopp och sedan informera och be om tillstånd 

efteråt. Författarna nämner även att det är svårt att uppfylla informations – och 

samtyckeskreven på Internet då det ibland kan vara problematiskt att spåra användarna i 

efterhand. Konfidentialitetskravet; går ut på att deltagarna ska ges högsta möjliga 

konfidentialitet, och att personlig information ska lagras på ett sådant sätt att obehöriga 

personer inte ska kunna ta del av den. Konfidentialitetskravet kan vara lättare att tillgodose på 

Internet där man inte med säkerhet kan veta någonting om de personer man kommer i kontakt 

med bakom skärmen (Svenningsson, Lövheim & Bergquist 2003:176,177). 

 

3.2 Personlig intervju 

Genom personlig intervju menar Kaijser och Öhlander att verkligheten kan beskrivas och 

gestaltas genom att människor berättar om sina liv, erfarenheter, tankar och upplevelser. Ordet 

intervju kommer ifrån franskans ”entrevue” som betyder möte och sammanträffande, där 

kärnan i själva intervjun är mötet. Författarna beskriver en intervju som; ”en 

kommunikationsform där någon berättar och besvarar frågor som ställs av en annan person 

och där det sagda registreras i någon form” (Kaijser & Öhlander 1999:57). De menar på att 

intervjuer ger möjligheten att gå på djupet genom vilka frågor man ställer, med hjälp av så 

kallade följfrågor har man större möjlighet att borra ännu mer på djupet, vilket även 

uppmuntrar den intervjuade till att berätta mer och förklara tydligare (Kaijser & Öhlander 

1999:55,57,58). 

Intervjuer kan förberedas på olika sätt enligt Kaijser och Öhlander, de behöver inte alltid 

finnas i förväg formulerade och nedskrivna frågor. Oftast skiljer man mellan strukturerade 

och ostrukturerade intervjuer, där den strukturerade alltid har några nedskrivna frågor som har 

bestämts i förväg. Den ostrukturerade intervjun kännetecknas av ett mer fritt och öppet 

samtal, ibland kan även intervjun flyta lite mittemellan strukturerad och ostrukturerat 

tillvägagångssätt och kallas då semistrukturerad intervju. Författarna menar på att det är 

viktigt att skapa en lugn och förtroendegivande atmosfär så att den intervjuade känner sig 

avslappnad vilket oftast bidrar till ett mer naturligt och löpande samtal. Själva mötet för en 

intervju är en viktig del av processen, då man ska ta kontakt, bestämma tid och plats. Platsen 
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för mötet är viktig då informanten ska känna sig bekväm och avslappnad då han/hon ska 

öppna upp sig och släppa in intervjuaren in på sitt liv. Något som kan dyka upp under en 

intervjus gång är så kallade maktasymmetrier, från båda parterna. Då den ena sänder ut 

signaler av att ha övertaget av situationen. I båda fallen gäller det att försöka överbygga 

asymmetrin och sträva efter att skapa en avspänd stämning där båda kan känna sig väl till 

mods (Kaijser & Öhlander 1999:63,64,66). 

 

Intervjuundersökningens sju stadier 

När man ska genomföra en intervju finns det sju stadier att gå igenom som är till för att hjälpa 

intervjuaren igenom själva forskningsprocessen. Steinar Kvale belyser 

intervjuundersökningens sju stadier i sin bok ”Den kvalitativa forskningsintervjun” som han 

menar på är till för att bidra med att bevara ursprungsvisionen och engagemanget hos 

forskaren under hela undersökningen (Kvale 1997:84).  

Det första steget är; Tematisering – här formulerar intervjuaren själva syftet med intervjun 

samt beskriver ämnet som ska undersökas innan själva intervjun kan börja. 

Andra steget är; Planering – här gör man en planering för hela undersökningen som innefattar 

alla sju stadier.  

Tredjesteget; Intervju – här genomför man intervjun enligt en intervjuguide med ett 

reflekterande förhållningssätt till den kunskap man vill nå och till relationen mellan den 

intervjuande och den intervjuade. 

Fjärdesteget; Utskrift – innebär förberedelse av intervjumaterialet inför analysen, vilket 

innebär transkribering. 

Femtesteget; Analys – här avgöra utifrån undersökningens syfte och intervjumaterial vilken 

analys metod som passar bäst.  

Sjättesteget; Verifiering – här fastställer man intervjuresultatens generaliserbarhet, reliabilitet 

och validitet.  

Sjundesteget; Rapportering – det slutliga steget vilket innebär rapportering av resultat av 

själva undersökningen, då det är viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekterna (Kvale 

1997:84,85). 
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Etiska riktlinjer 

De etiska aspekterna som är viktiga att tänka på under intervjuprocessens gång är enligt 

Kvale; informanternas samtycke- vilket innebär att man informera informanterna angående 

undersökningens syfte, hur undersökningen kommer att vara upplagd och vilka risker det 

kommer att innebära för informanten att delta. Informantens samtycke innebär även att 

informanten deltar frivilligt och kan dra sig ur undersökningen när den vill. Den andra etiska 

riktlinjen är konfidentialitet- vilket innebär ett slags skydd för informanten så att dess privata 

information som identifierar undersökningspersonen inte kommer att redovisas genom att 

exempelvis förändra informantens namn. Den tredje riktlinjen är konsekvenser- viket även är 

ett skydd för informanten från de risker som kan uppstå under en undersökningsprocess. 

Informanten kan ha skapat förväntningar med att delta i undersökningen, vilket kanske senare 

visar sig vara något helt annat. Därför är det viktigt för forskaren att tänka igenom och 

förbereda informanten för de möjliga konsekvenser som kan uppstå (Kvale 

1997:107,109,110). 

 

Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer är en intervjumetod som ligger mellan strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer, detta innebär att semistrukturerade intervjuer innehåller en rad 

teman och förslag till relevanta frågor, som på samma gång finns det möjlighet till att göra 

förändringar i frågorna under intervjuns gång vilket gör den halvstrukturerad. Förberedelserna 

inför intervjun spelar stor roll då det betyder mycket för utgången av själva intervjun, därför 

bör en väsentlig del av undersökningen ha ägt rum innan bandspelaren sätts på (Kvale 

1997:117,119). 

Det finns några nyckelfrågor inför en intervju som Kvale tar upp, dessa är; vad, varför och 

hur. Vad; att skaffa sig en förkunskap om ämnet för undersökningen, varför; att formulera ett 

klart syfte med intervjun, och hur; att känna till olika intervjutekniker och besluta om vilken 

som är lämplig i just denna undersökning (Kvale 1997:119). 

Innan man påbörjar en intervju behöver man en intervjuguide, Kvale beskriver en 

intervjuguide som ett sätt att få en överblick på de ämnen och frågor man ska ta upp under 

intervjun, lite beroende på hur strukturerad intervju man ska göra. Ju spontanare 

intervjuproceduren är, desto större blir sannolikheten att man erhåller spontana, livliga, och 
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oväntade svar från intervjupersonens sida. Och ju mer strukturerad intervjusituationen är, 

desto lättare blir det senare under analysstadiet att strukturera intervjun (Kvale 1997:121,122).  

 

3.4 Genomförande 

Då mitt urval av informanter bestod utav bekvämlighetsurval valde jag informanter som fanns 

tillgängliga och som aktivt använde Facebook. Informanterna valdes även ut med hjälp av ett 

snöbollsurval då mina vänner tipsade om informanter som sedan tipsade vidare om personer 

de kände (Ekström & Larsson 2010:63). Med ett godkännande från mina fyra informanter 

kunde jag observera deras information och kommunikation under en veckas tid (den 23/4 till 

29/4 2012). Online observationerna antecknade jag som inspiration till kommande intervjuer. 

Före intervjuerna förberedde jag mig genom att göra en intervjuguide, då jag ska göra 

semistrukturerade intervjuer bestod min intervjuguide av halvstrukturerade frågor som kan 

förändras under intervjuns gång. Intervjuerna ägde rum på olika caféer för att skapa en mer 

avslappnad känsla. Alla intervjuer spelades in så att jag kunde gå tillbaka ord för ord samt 

stärka undersökningens validitet. Jag har även haft i åtanke den effekten som både jag som 

intervjuare och bandspelaren kan ha för påverkan på den intervjuade.    

 

3.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Hur giltig och trovärdig en undersökning är beror enligt Ekström och Larsson på om man 

verkligen studerar det man avsett att studera och att man bearbetar materialet på ett 

forskningsmässigt korrekt sätt. ”I mer funktionella termer krävs bland annat ett genomtänkt 

urval, relevanta frågeställningar, ett fullödigt material och god analys”(Ekström & Larsson 

2010:76,77). Författarna beskriver även vikten av att ha ett tillräckligt ”fylligt” 

intervjumaterial för studien, vilket avgörs av innehållsrikedomen och tillräcklig mängd 

intervjuer för att ”mätta” innehållet. Man kan ju då fråga sig, hur många är tillräckligt? Enligt 

författarna vet man när man ska sluta då man inte längre utvinner någon ny fakta. Giltigheten 

av undersökningen avgörs ofta genom ”rätt” urval av informanter, så att man får ut så mycket 

som möjligt av de utvalda, det är mycket viktigt för undersökningens giltighet att 

informationen är så uppriktigt och korrekt som möjligt (Ekström & Larsson 2010:76,77). 
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4. Analys/resultatredovisning  

I detta avsnitt kommer jag att presentera resultatet av den insamlade empirin genom en analys 

med hjälp av de utvalda teorierna. Analysen kommer att delas upp i sex olika kategorier efter 

det som var mest relevant och omdiskuterade under intervjun. Med detta avsnitt ska jag 

därmed besvara mina frågeställningar; Hur framställer unga människor sin identitet genom 

Facebook? Vilken betydelse får informationen som individer delar med sig av på Facebook 

för deras identitetsskapande? 

Citaten från intervjuerna kommer att bakas in i texten och kommer tydligt markeras ut med 

kursiv stil med ”namn” samt ålder på informanten.  

 

4.1 ”Skapandet av en profil” 

Facebooks huvudkärna är profilen som Zizi Papacharissi beskriver den som både en 

representation av individen och samtidigt fungerar som ”naven i hjulet” för kommunikation. 

Då profilen ska representera individen utåt anstränger sig därför individen med att konstruera 

den för att sedan bli sedd av omgivningen. Detta innebär en stor kontroll för individen som 

har alla möjligheter att framställa sig själv hur den önskar och till vem den önskar, då 

individen kan reglera vem som får tillgång till ens profil. Individen kan därför noggrant välja 

ut vem hon/han vill visa upp sig inför och vem som blir deras publik (Papacharissi 2010:43).  

”Jag tänker ju på det för jag vill ju inte framstå på ett negativt sätt, som någon som festar 

hela tiden, eller bara massa bilder från stallet som får folk att tro att man endast är på ett 

visst sätt. Det är väldigt representativt, det var därför jag funderade på att ta bort min profil 

ett tag” (Sara 22 år) 

”Jo det är klart, det är väl därför man väljer att ta bort en slarvig bild, det är inte så kul när 

andra ser det. När jag ser andras bilder så kan man lätt få en förutfattad mening om man 

bara ser exempelvis massa festbilder” (Anders 26 år) 

”Anders” och ”Sara” visar på att de är väl medvetna om hur de väljer att framställa sig själva 

genom variation och positiv anda, för att inte hamna i ett visst fack eller bli uppfattad på fel 

sätt. Eftersom profilen står för en så stor del av det sociala nätverket är det viktigt hur man 

väljer att framställa sig själv. Dessa val tar även Giddens upp då han menar på att individer i 

det moderna samhället tvingas att välja och komma fram till en livsstil bland många olika 
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alternativ vilket inte alltid kan vara så lätt. Då profilen och individen står i fokus på det 

sociala nätverket passar Giddens beskrivning av narcissism och självupptagenheten bra in, då 

narcissismen fokuserar på självets behov och önskningar (Giddens 1999:202,203). Precis som 

informanternas tankar och önskningar om hur de framstår och vad de representerar. Gripsrud 

beskriver påverkan från omgivningen och hur individen skapar sin identitet genom andras 

beteende, likt ett lapptäcke (Gripsrud 2011:21). Liksom på Facebook där individerna 

observerar sin publik för att anpassa sitt framträdande efter deras önskemål.  

Hälften av informanterna är öppna och tillgängliga till alla på Facebook, då de inte gjort 

någon inställning som endast tillåter vänner att besöka deras profil. Detta visar på att de 

önskar en större publik som kan ta del av deras framträdande, det kan också bero på liksom 

Gripsrud beskrev en känsla av delaktighet och tillhörighet i en större gemenskap. De andra två 

informanterna är mer begränsade och tillåter därmed endast deras vänner att agera publik.  

”Jag tror att alla har tillgång till min profil för jag har inte gjort någon inställning. Jag 

känner inte att jag behöver det”(Sara 22 år) 

”Jag har bara så att mina vänner kan se det, jag skriver inte statusuppdateringar, utan den 

info jag delar med mig det är sättet jag kommunicerar”( Anders 26 år) 

”Jag delar med mig bilder, statusuppdateringar om vad jag har gjort, allt möjligt, men inte 

för personligt. Jag delar inte med mig av mitt telefonnummer och sådant, det är för privat. 

Alla har tillgång till min profil jag har inga begränsningar där” (Martin 28 år) 

 

4.2 ”Framträdandet” 

På Facebook kan man synas på olika sätt, här kan ett så kallat framträdande bestå utav 

statusuppdateringar, bilder, kommentarer och genom nyhetsflödet. Ervin Goffman beskriver 

ett framträdande då vi spelar en roll för att tillfredställa andra, där aktören kontrollerar och 

styr sina handlingar för att göra bästa möjliga intryck. Aktören använder sig utav en personlig 

fasad med olika expressiva medel för att påverka sin publik (Goffman 2009:35). En ständig 

strävan efter att göra ett så gott och positivt intryck som möjligt, beskriver även Papacharissi 

som en del av vardagslivet (Papacharissi 2010:252). 

”Jag skriver statusuppdateringar ibland, om exempelvis saker jag gjort. Det är ett bra sätt att 

sätta upp mål för sig själv, för när man skriver det på Facebook så blir det offentligt då blir 
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det något man måste göra. Jag tycker det är bra, för då blir man motiverad. Det får mig att 

visa en bättre sida av mig själv” (Sara 22 år) 

”Jag skriver ofta statusuppdateringar om vad jag har för mig, om jag har gjort något 

speciellt eller kul. Det är roligt att dela med sig, och ibland vill man skryta lite. Det är en 

skön känsla” (Martin 28 år) 

”Nej jag brukar inte göra statusuppdateringar, tycker inte det är så kul. En del vill kanske 

skapa någon form av debatt, eftersom man kan kommentera. Andra kanske ser Facebook som 

någon form av dagbok, då de har något kul som de vill dela med sig för att underhålla andra” 

(Anders 26 år) 

Enligt informanterna används statusuppdateringar i syfte att tillfredställa och underhålla andra 

men även en själv, då man kan bli motiverad eller får känna tillfredställelse. Genom att 

ständigt tillfredställa andra och samtidigt förbättra sig själv blir användandet av 

statusuppdateringar en ständig kamp om att vara roligast eller bäst. Facebook har möjligtvis 

blivigt en sorts digital dagbok där människor kan skriva ner sina händelser och känslor, men 

till skillnad från vanliga dagböcker har ens vänner på Facebook möjlighet att läsa allt man 

skriver. Det blir en offentlig dagbok. Att dela med sig av information om ens liv och 

händelser till andra kan ge en positiv och skön känsla men är också lite skrämmande, till slut 

kanske man hittar på eller överdriver händelser bara för att tillfredställa andra men också en 

själv. Denna ständiga kamp att prestera och motivera kan få motsatt effekt och bli till ett 

stressande och pressande moment.  

 Ett annats sätt att framföra sitt framträdande på Facebook är genom bilder, som är ett bra 

verktyg för att framställa och presentera sin identitet. Det är oftast en överrepresentation av 

positiva bilder av viktiga händelser i livet så som födelsedagar, bröllop och semestrar som 

dokumenteras och sparas som en tidskapsel på Facebook. Papacharissi menar på att bilder kan 

användas som ett slags bevis på att saker faktiskt sker på riktigt, som en slags bekräftelse 

(Papacharissi 2010:254,255). 

”Jag lägger upp bilder när jag exempelvis är ute och äter, på mat jag lagat, på vänner och 

hästar. Men jag vill inte lägga upp för mycket av samma sak, utan jag försöker variera lite. 

Jag lägger inte ut vilka bilder som helst utan väljer ut de jag tycker om”  

”Jag kollar på andras bilder ofta, det är kul att kolla på folks semesterbilder då man får se 

ställen man själv inte upplevt, man kan drömma sig bort. Jag tror att de lägger upp bilder för 
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att de vet att folk vill se dem och samtidigt vill de dela med sig. Vissa vill ju också skylta lite, 

exempelvis när de lägger upp bilder på en champagne flaska, bara för att visa andra”  

(Sara 22 år) 

Genom bilder kan vi framställa oss som något vi önskar vara eller något vi kanske strävar 

efter att bli. ”Sara” drömmer sig bort genom andras bilder och kanske därmed strävar efter att 

få uppleva samma sak. Att lägga upp bilder på exempelvis champagneflaska kan vara ett 

tecken på strävan efter bekräftelse och bevis, på att man faktiskt har det bra och lever i lyx. 

Giddens menar på att framträdandet påverkas av den mångfaldiga miljön i vardagslivet samt 

de normer som styrts upp av samhället.  Därför anpassar sig aktören efter sin publik och dess 

krav för att kunna tillfredställa dem (Giddens 1999:122,123). Precis som på Facebook där 

bilderna läggs ut för att mätta publikens nyfikenhet och krav. Därför skapar aktören rätt sorts 

bilder för att ge bästa möjliga framträdande. 

4.3 ”Trovärdigheten” 

Hur trovärdigt är själva framträdandet, då individen själv kan klippa och klistra ihop sin akt? 

Goffman menar på att frågan är hur individen själv ser på sin egen tro av äkthet som skapas i 

framträdande. Som tidigare nämnt belyser Goffman två extremer, den ena blir så övertygad av 

sitt eget agerande att han/hon själv tillslut tror på det, då han/hon ser sin publik övertygas. 

Den andra extremen låter sig inte övertygas av sin akt, då han/hon själv är den som bäst kan 

genomskåda sitt eget framträdande (Goffman 2009:35).  

”Jag tycker att folk är ganska trovärdiga, de som lägger upp lite blandad information både 

positiva och negativa saker känns lite mer trovärdigt” (Sara 22 år) 

”Nej, knappast hälften är sant och hälften lögn, många vill att det ska se ut på ett visst sätt än 

vad det gör i verkligheten” (Martin 28 år) 

”De flesta är ganska trovärdiga men vissa överdriver en del. När man väl läser det så låter 

det som värsta grejen, men det kanske inte är så i verkligheten, man kryddar det lite extra” 

(Anders 26 år) 

”Nja, vissa kanske överdriver lite, men annars tycker jag att det är trovärdigt. Eftersom jag 

vet hur mina vänner är och vad de brukar ha för sig utanför Facebook” (Viktoria 23 år) 
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Informanterna är lite tveksamma när det gäller andras trovärdighet och tycker att de är ganska 

trovärdigt men att vissa kan överdriva lite genom att krydda till sanningen för att framstå på 

ett visst sätt. När informanterna ifrågasattes angående sin egen trovärdighet och ifall de 

verkligen är sig själva på Facebook blev det lite andra synpunkter. 

”Ja, generellt sätt, man vill ju inte visa sin negativa sida oavsett om det är på Facebook eller 

i verkligheten. Många visar sina positiva sidor för att sprida positiv energi. Det tycket jag är 

jätte bra” (Sara 22 år) 

”Man vill ju bli sedd från sin positiva sida, genom olika hjälpmedel så som bilder kan man ju 

själv välja ut hur man framställer sig själv, det kan man ju inte riktigt i verkligheten” 

 (Sara 22 år) 

”Ja absolut, men man kryddar ju på det lite grann, för att det ska se ut som att man har 

roligare liv än vad man verkligen har” (Martin 28 år) 

”Jag är mig själv, men på samma gång så visar jag ju endast min positiva sida på Facebook, 

i verkligheten har jag ju även en negativ, den kanske inte alltid syns men mina närmsta 

vänner vet ju om att den finns. Jag tycker att det är bra att man är positiv på Facebook för då 

har man något att sträva efter i verkligheten” (Viktoria 23 år) 

Informanterna anser att de är samma personer i verkligheten som de är på Facebook, men 

samtidigt påstår dem att de vill bli sedda från sina positiva sidor genom olika hjälpmedel för 

att det ska bli lite mer intressant. Detta innebär att informanterna tillslut själva tror på sitt 

framträdande då de även lyckas få sin publik att to på det. De vill tillfredställa sin publik 

genom att krydda till informationen och framföra den på de sätt publiken förväntar sig. 

Liksom ”Sara” nämnde tidigare ” när man skriver det på Facebook så blir det offentligt då 

blir det något man måste göra”, det blir offentligt och på samma gång ställs det krav från 

publiken som vill bli tillfredställda. Informanterna är mer kritiska till andras beteende än deras 

egna, även om de medger att de trixar och fixar för att ge en positiv och mångsidig bild så 

motsäger de sig själva. Precis som sina ”vänner” så är deras information lika trovärdig, då 

även dem kryddar och väljer ut det bästa. På så vis är de inte sig själva på Facebook då de 

hela tiden överdriver en bit och endast visar sin positiva sida. I verkligheten finns inte dessa 

valmöjligheter på samma sätt, då man även tvingas visa sin negativa sida ibland. Därmed blir 

Facebook en slags drömliknande värld där man skapar sina drömliknande jag.  
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4.4 ”Reflexiva jaget” 

I det vardagliga livet tänker människor ständigt på hur de uppfattas av sin omgivning, då de 

oavbrutet strävar efter att ge ett så gott intryck som möjligt. Papacharissi påvisar att internet 

har öppnat en helt ny värld för intrycksstyrning och framställningen av ens identitet på 

avstånd, då man kan skapa flera olika identiteter eller presentera den man har genom att 

förfina den med positiv och attraktiv information (Papacharissi 2010:252). Även Giddens 

belyser självet som ett reflexivt projekt där kroppen är ett verktyg med ledtrådar till publiken 

så de kan tolka individens beteende. Han belyser vikten av att förbereda sig inför 

framträdandet då det finns utmaningar i olika miljöer, där individer anpassar sig till de krav 

och normer som finns i olika miljöerna (Giddens 1999:123). På Facebook finns det också 

olika miljöer där man måste anpassa sig och tänka sig för innan man framför sitt 

framträdande. Individen formas av omgivningen genom att se på sig själv genom andra. Vilka 

bilder, statusuppdateringar, nyhetsflöde, kommentarer deras vänner lägger upp påverkar sättet 

de agerar och de oskrivna normer som formas på Facebook, för om man inte följer dem är 

man inte en i gänget, ”Vi är inte det vi är, utan det vi gör oss till”(Giddens 1999:95).  

Framställandet av självet har blivit till en oändlig process utan slut, då individers identitet 

formas efter omvärlden (Papacharissi 2010:304).  

”Jag brukar kolla igenom nyhetsflödet, det är det första man ser när man loggar in och det är 

snabb information”( Anders 26 år) 

”Jag kollar nyhetsflödet det första jag gör när jag loggar in, jag rullar ner tills jag kommer 

till det gamla jag redan läst. Jag tycker det är en jätte bra funktion, för då får man uppdaterat 

hela tiden om det nyaste” (Viktoria 23 år) 

”Det är lite som att kolla på nyheterna, men det är såklart många som skriver mycket onödiga 

saker vilket kan vara lite störigt. Man håller sig uppdaterad” (Sara 22 år) 

Samtliga av informanterna anser att nyhetsflödet är en bra funktion som håller dem 

uppdaterade om det senaste vilket är det första de gör när de loggar in. Dessa ”nyheter” sätter 

ribban där normer och regler skapas om vad som anses vara intressant och vad som anses vara 

pinsamt. Eftersom detta är det första informanterna ser när de loggar in påverkas troligen 

deras kommande handlingar av denna information. Det skapas också ett slags begär på 

”nyheter” och uppdateringar som får människor att logga in oftare och oftare för att stilla sin 
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nyfikenhet och sitt begär. Uppfattningen förr i tiden då det ansågs vara fult att lägga näsan i 

blöt, att vara nyfiken på andras liv. Är nu tvärtom, det första man gör när man vaknar är att 

snoka i andras liv för att se vad de har för sig. Nu vet de flesta nästan allt om sina ”vänner”, 

vilken relation de har, vad de jobbar med, senaste resa, vilken fest han/hon var på i helgen och 

så vidare. Man kan ju undra vart det är på vägen, hur mycket information ska man egentligen 

veta om någon, och hur mycket ska man dela med sig? Hur mycket kommer man dela med sig 

om 10 år? Internet har gjort oss mer öppna och tillgängliga för andra och processen att skapa 

och konstruera våra identiteter har inget slut.   

4.5 ”Kommunikation som ett verktyg ” 

På Facebook finns det ett antal verktyg som individerna kan använda för att kommunicera och 

interagera med andra. Dessa verktyg kan bestå utav bilder, kommentarer, statusuppdateringar, 

nyhetsflöden med mera som används för att individen ska kunna visa upp sig inför sin publik. 

Mängden av kommunikationsverktyg och kanaler skapar en grund för sociala nätverk som 

bildar en allmänhet, som Papacharissi menar på sättet sociala nätverk kopplar samman folk 

till en massa som påverkar sättet individen skapar sin identitet (Papacharissi 2010:45). 

”Jag tycker att Facebook är ett bra kommunikations sätt för man kan kommunicera genom 

text, bilder, humor osv. Det är också väldigt lättillgängligt och det är ett lätt sätt att 

kommunicera och ta kontakt”(Sara 22 år) 

”Man har tillgång till sina bekanta och vänner. Snabbt och enkelt. Istället för att ha 600 

telefonnummer. Man vet att de är aktiva och tillgängliga” (Anders 26 år) 

”Det bästa kommunikations sätt som finns just nu, eftersom det har blivit så stort. Nästan alla 

jag känner har Facebook, och då vet man också att man kan nå dem” (Martin 28 år) 

Informanterna menar på att Facebook är ett så pass bra kommunikationssätt att de kan nå och 

kontakta vänner och bekanta på ett snabbt och enkelt sätt. Eftersom nästan ”alla” de känner 

har ett Facebook konto vet man att de är tillgängliga vilket gör det smidigare att ta kontakt. 

Informanterna beskriver även att de ibland använder Facebook mer än deras telefon, det är 

smidigare då man ändå är inne på Facebook där alla ens vänner och kontakter är samlade.  

”Jag hinner inte alltid träffa mina vänner, därför är det ett bra sätt att hålla kontakten” (Sara 

22 år) 
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”Det viktigaste med Facebook för mig är att man har möjlighet att kommunicera med många 

och ta del av sina kompisars liv” (Anders 26 år) 

När allt fler blir bekväma och använder Facebook som ett sätt att kommunicera med vänner 

och bekanta försvinner kanske den riktiga kontakten och mötet som sker i verkligheten. Från 

att gå från mobiltelefonen till att använda Facebook är kanske ett bevis på att vi gör det mer 

och mer bekvämt för oss själva. Istället för att plocka upp telefonen och ringa ett samtal till en 

vän, är det kanske lättare att skicka iväg ett meddelande på Facebook eller kanske till och med 

kolla personens statusuppdateringar så vet man vad han/hon har för sig eller mår. Även om 

man kan träffa nya vänner via Facebook och kanske till och med utvecklar kontakten i 

verkligheten så hamnar vi mer och mer bakom datorskärmen och blir bekväma av oss. Nu 

förtiden behöver man inte ringa och gratulera på födelsedagen utan det räcker att skriva ett 

meddelande på Facebook.  

 

4.6 ”Facebooks betydelse” 

Betydelsen av sociala nätverk och den influensen den har på individer och deras 

identitetsskapande är relativt stor, även om många väljer att blunda för detta kan man tydligt 

se genom denna undersökning att informanterna formar och skapar sina identiteter på ett 

önskat sätt. Vissa är mer konstruerade än andra, men majoriteten använder något slags 

verktyg för att antingen förfina eller förbättra bilden av sig själv. Även de normer och krav 

som finns på Facebook påverkar användarna indirekt utan att de tänker på det. Precis som i 

dagens samhälle där normer och regler skapas och påverkar oss undermedvetet i de val vi 

väljer och hur vi presenterar oss inför omgivningen.  

”Man ser sig själv ur ett annat perspektiv, vilket är bra. Man blir mer medveten om sig själv 

och hur man vill bli sedd. Man tar kontroll över sitt liv” (Sara 22 år) 

”Jag tror att människor framställer sig annorlunda på Facebook eftersom Facebook kan 

hjälpa till att förstärka, vilket vissa kanske inte vågar i verkligheten och ser sin möjlighet på 

Facebook” (Anders 26 år) 

”Eftersom man kan reglera hur man framställer sig genom vilka bilder man lägger upp och 

vad man skriver så tror jag att man bara lägger upp bra saker om sig själv för att se så bra ut 

som möjlig. I verkligheten har man inte alltid de möjligheterna att bestämma själv” (Viktoria 

23 år) 
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Makten man har som skapare och aktör gör att man har fria tyglar att sätta ihop en identitet 

som passar in och som förverkligar den drömbild man skapat i tankarna som man nu kan leva 

ut socialt bland ens vänner och bekanta. Många känner ett slags lugn och tillfredställelse när 

de besökt Facebook. 

”Det känns lite som en slags meditation, man kopplar bort omvärlden och är inne i det man 

gör” (Sara 22 år) 

”Det har blivit en del i vardagen. Det har blivit naturligt precis som att gå på toaletten” 

(Anders 26 år) 

”Skön känsla, det är skönt att se hur andra har det och vad de har för sig. När andra lägger 

upp positiva saker så smittar det av sig lite” (Martin 28 år) 

 

 

5. Slutsats/diskussion  

I detta avsnitt kommer jag att diskutera resultaten av min studie i relation till frågeställningar 

samt teorier.  

Uppsatsen syfte var att undersöka hur unga människor framställer sin online identitet genom 

Facebook samt vilken betydelse informationen får som individerna delar med sig av på 

Facebook för själva identitetsskapandet? Efter att ha tillämpat Gripsruds, Goffmans, Giddens 

och Papacharissis perspektiv på mina informanter visar resultaten att informanterna har så 

pass stor kontroll över sin intrycksstyrning online att de själva konstruerar och även 

manipulerar sina framträdande inför sin publik. Även om informanterna påvisar att de är 

samma personer i verkligheten, finns det användbara verktyg som kan ge ett positivare och 

bättre intryck på Facebook. Informanterna väljer noggrant ut vilken information de vill visa 

och vad som är passande inför deras publik. De tänker även efter en extra gång innan de 

publicerar något som blir offentligt, för man måste ju stå för sina handlingar.  

Det märks tydligt att informanterna följer de normer och regler som finns på Facebook för att 

passa in och tillfredställa sin publik. Därmed har informationen som informanterna delar med 

sig genom statusuppdateringar och nyhetsflöde en stor inverkan på hur de ser på sig själva och 

hur de skapar och bygger upp sin identitet. Denna ständiga strävan och tävling, att synas, vara 

lycklig, ha ett intressant liv, många vänner, bra karriär är bara några av de krav och normer 

som ställs på aktörerna. Mina informanter ser även på denna information som något positivt, 
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något man kan dela med sig till andra och även använda till förmån för sig själv. Men den kan 

också bestå utav bekräftelse och överdrivet skryt. Facebook har blivit en scen där aktörerna 

kan framföra sina uppträdanden, genom att välja vilken mask man vill bära eller vilken roll 

man vill spela.  

Liksom Melcombres studie “Women`s perception of identity construction on Facebook” 

påverkas även mina informanter av dess omgivning i form av bedömning, de studerar sin 

publik för att sedan kunna tillfredställa deras behov. Informanterna tänker sig noggrant för 

vad publiken ska tycka och tänka och vilken bild de kommer skapa genom den information 

som är tillgänglig. Därför försöker informanterna ge en varierad kompott av information så 

det inte bildas någon stereotyp eller stämpling. Donath & Boyd studie ”Public displays of 

connection” diskuterades trovärdigheten av informationen som individen delar med sig och 

de underliggande signaler som publiken kunde avläsa. Mina informanter var relativt positiva 

till deras ”vänners” trovärdighet i deras framträdande, men det fanns även en viss skepsis mot 

vissa beteende som framstod som oäkta eller obalanserat. Informanterna ansåg sig vara 

samma person i verkligheten, men på Facebook kan man krydda till bilden av sig själv och 

framstå på ett positivt sätt. Därför är även deras framträdande oäkta då de erkänner sig 

förvränga och manipulera informationen. 

Shanyang Zhao, Sherri Grasmuck och Jason Martin undersökning ”Identity construction on 

Facebook” visar likväl som mina resultat att Facebook är en plattform för konstruktion av 

identitet, där aktören har alla trådar i handen. Där informanterna använder sig utav positiv 

information för att försköna sina ”hoped to possible selves” (Zhao et al. 2008:1821). Även om 

mina informanter vill tro att de är samma personer i verkligheten är det näst intill omöjligt då 

dessa funktioner och verktyg inte finns tillgängliga i det verkliga livet, då man ställs inför 

ständiga utmaningar ”face to face” och faktiskt inte kan gömma sig bakom en skärm. Även 

om vi lever i en förtrollad drömvärld på Facebook måste vi vakna upp och ta tag i våra 

verkliga jag. 

 

6. Eventuella återgärdsförslag/förslag till fortsatt forskning 

Under studiens gång har jag varit medveten om att min roll som forskare troligtvis har 

påverkat mina informanter och även resultatet. Då de inte vågat berätta sina personliga tankar 

på ett djupare plan, på grund av min närvaro, det var därför intressant att utföra en online 
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observation för att få en annan synvinkel, men även här kan min gestalt som forskare spelat 

roll. Innan observationerna kunde ta plats var jag tvungen att informera mina informanter, och 

få ett godkännande från deras sida. Detta kan ha påverkat deras beteende under den period jag 

studerade dem även om jag inte gav det exakta datum. Jag tror att man agerar annorlunda när 

man vet att någon iakttar en. Även om man ständigt blir iakttagen på Facebook, så var min 

roll lite annorlunda då jag utförde en studie där jag analyserade deras beteende.  

Något jag kunnat göra annorlunda nu i efterhand är mängden av intervjufrågor, då jag inte 

hann ge informanten tillräckligt med tid att svara och där med kunna få ett djupare svar. Då 

jag tidigare nämnt att jag skulle utföra en semi strukturerad intervju med halvstrukturerade 

frågor känns det nu i efterhand mer som en strukturerad intervju. Då intervjun endast tog 30-

40 minuter kände jag en viss stress och inbjöd inte till djupare samtal. Något som också kan 

ha påverkat resultatet är valen av frågeställningar, med annorlunda frågor hade kanske även 

resultatet blivit annorlunda. Under intervjuns gång kan det även ha förekommit 

maktförhållanden där min ålder kan ha spelat roll, då jag antingen varit äldre eller yngre än 

mina informanter. Då de äldre kan ha känt mer makt, och de yngre mindre vilket kan ha 

påverkat deras svar och bekvämlighet. Även de utvalda teorierna kan ha påverkat mitt resultat 

och vinklat mina tankar. Jag kunde därför intagit en mer kritisk roll mot teorierna.  

Till eventuella fortsatta studier skulle det vara intressant att välja ett större urval av 

informanter från exempelvis skolor där ungdomar finns i större grad, det hade även varit 

intressant att se på frågorna ur ett könsperspektiv. Det hade även varit intressant att studera 

skillnaden mellan online och offline beteende och vilken påverkan och konsekvenser vårt 

online liv har på vårt offline liv? 
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8. Bilagor 

Intervjuguide; 

Hur länge har du varit medlem på Facebook? 

Varför blev du medlem? 

Varför är du medlem idag? 

Har du någon gång tagit bort din Facebook sida? 

- Varför? 

- Hur kändes det? 

Vad tycker du är det viktigaste med Facebook? 

Vad får du ut av det? 

Vad tycker du är mest intressant på Facebook? 

Vad är det första du gör när du loggat in? 

Brukar du kolla igenom nyhetsflödet? 

Vad är mest intressant med dina vänners profilsidor? 

- Vad tittar du oftast på? 

- Stämmer det överens om hur personen är i verkligheten? 

- Påverkar det hur du ser på dem? 

Vilken information delar du själv med dig? 

- Vilken information väljer du att inte dela med dig? 

- Vilka har tillgång till din sida? 

Tänker du ofta på hur andra uppfattar dig genom din profil? 

- Tänker du dig för innan du lägger ut information om dig själv eller innan du 

exempelvis skriver en kommentar? 

- Brukar du ändra eller ta bort saker som du inte tycker passar in? 

Brukar du skriva statusuppdateringar? 

- Vad skriver du? 

- Varför gör du det? 

- Hur får det dig att känna? 

Vad anser du om andras status uppdateringar? 

- Positivt/negativt? 
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- Varför tror du att de gör statusuppdateringar? 

Vad brukar du dela med dig av på Facebook? 

- Privat? 

- Nöje? 

- Varför? 

Anser du att informationen dina vänner delar med sig av är trovärdig? 

- Vad de har för sig och vad som händer i deras liv? 

- Delar du med dig trovärdig information? 

 Hur många vänner har du på Facebook? 

- Hur många av dessa är dina ”riktiga” vänner som du har kontakt med utanför 

Facebook? 

Vilka accepterar du som Facebook vänner?  

- Måste du ha träffat personen i verkligheten? 

- Eller kan det vara en främling? 

Tycker du att mängden ”vänner” spelar någon roll? 

- För dig? 

- För andra? 

Hur mycket kommunicerar du med dina vänner på Facebook? 

- Genom meddelanden, kommentarer osv? 

Kommunicerar du mer över Facebook än via telefon? 

- I så fall varför? 

Tycker du att Facebook är ett bra kommunikations sätt? 

- Hur? Varför? 

Vad för slags bilder lägger du upp? 

- Exempelvis semesterbilder, familjebilder eller festbilder? 

- Ska de innehålla något speciellt? 

- Väljer du noggrant ut vilka du ska visa? 

Hur ser din profil bild ut? 

- Vad vill du att den ska beskriva? 

- Spelar det någon roll vilken bild du har? 

- Tycker du att den beskriver dig som person? 
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Går du ofta in och tittar på andras bilder? 

- Vad är mest intressant? 

- Varför tror du att de lägger upp bilder? 

- Visar de positiva eller negativa saker? 

- Tror du folk försöker styra sina bilder? 

Hur brukar du känna dig när du varit inne på Facebook? 

- Får du en positiv eller negativ känsla? 

- Varför? 

Känner du att du är samma person på Facebook som utanför? 

- Varför/Varför inte? 

- Känner du att du måste leva upp till den du är på Facebook? 

Tror du att folk framställer sig annorlunda på Facebook än vad de gör i verkligheten? 

- Varför/Varför inte? 

Vilken betydelse tror du att informationen man delar med sig och tar emot på Facebook 

påverkar ens identitetsskapandet?  

- Positivt/ negativt? 

- Gör det en till en annan person? Eller har det ingen effekt? 

Tror du folk medvetet framställer sig på ett visst sätt på Facebook? 

- Varför/ varför inte? 


