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ABSTRACT 

The aim with this work is to understand and point out how significant Facebook is for 

teenager´s identity-construction. Through interviews with six teenagers, three boys and three 

girls in the age of sixteen and seventeen, I investigated how teenagers use Facebook and what 

purpose these interviewees put out to be members at Facebook.  

The interview-material then was analyzed from selected sociological/social psychology 

theories and also previous research. The study showed that the interviewees self-presentations 

for the sake of their awareness was more characterized of reflexivity than spontaneity. 

Because of their broad audience they choose to not write or publish too private information 

about themselves on Facebook. Despite a reflexive approach the identity-construction on 

Facebook could be affected of other people in a negative direction. The study also showed 

that the teenagers had conflicting emotions about being members at Facebook. 

Keywords: Teenagers, Facebook, Identity-construction, Self-presentation, Front- and 

backstage, Impression-management, Reflexivity, Response  

  



 
 

SAMMANFATTNING 

Syftet med studien är att förstå och belysa Facebooks betydelse för tonåringars 

identitetsskapande. Genom samtalsintervjuer med sex tonåringar, tre killar respektive tre tjejer 

så undersöktes hur tonåringarna använder Facebook och vilken mening de lägger i att vara 

medlemmar där. 

Intervjumaterialet analyserades sedan utifrån valda sociologiska/socialpsykologiska teorier 

samt tidigare forskning. Studien visar bland annat på att intervjupersonernas 

självpresentationer, av hänsyn till deras höga regionsmedvetenhet präglas av reflexivitet 

snarare än spontanitet. På grund av den stora mängd blandad publik så väljer de bort att skriva 

och publicera alltför privata saker om sig själv på Facebook. Men trots ett reflexivt 

förhållningssätt så kan identitetsskapandet på Facebook påverkas i en negativ riktning på 

grund av andra personer som kan förstöra intrycksstyrningen. Det visade sig också att de 

upplever motstridiga känslor över att vara medlemmar på Facebook. 
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1. INLEDNING 

Det senmoderna samhället karaktäriseras bland annat av nya kommunikationsmöjligheter. 

Innan den nya tekniken som exempelvis mobiltelefoni och internet, var utvecklad och 

lanserad, var det klart vanligaste sättet att kommunicera med varandra genom att träffas ”face 

to face”. Idag när vi har tillgång till mobiltelefon och internet så kan vi interagera utan att 

nödvändigtvis befinna oss inom samma tid och rum, vilket leder till nya interaktionsformer.
1
 

 Idag umgås särskilt ungdomar över nätet med hjälp av olika sociala nätverk (vilket även 

kallas sociala medier eller Web 2.0).
2
 Exempel på sociala nätverk är bloggar, Facebook och 

Twitter. Den stora skillnaden mellan sociala nätverk och traditionella medier som till exempel 

tidning, radio och tv är att användarna själva skapar och har kontroll över innehållet på de 

sociala nätverken.
3
 För cirka fjorton år sedan lanserades det första igenkända sociala nätverket 

”sixDegrees” där man som användare kunde skapa ”profiler” och ”lista” vänner, det vill säga 

både presentera sig själv och kommunicera med andra. Det hade funnits den möjligheten 

tidigare men då endast var för sig.
4
  

Interaktion över internet kan ske anonymt, det vill säga -utan att man uppger sin verkliga 

identitet och man vet inte heller vem man konverserar med. Det har benämnts som att man 

umgås med främlingar, som främlingar.
5
 Anonymiteten kan ge tillfälle för de unga att skapa 

en valfri personlighet. De kan öva och pröva olika identiteter och i slutändan behålla eller 

förkasta delar av dessa.
6
 Ett exempel på ett sådant anonymt forum som tidigare var populärt 

bland yngre personer var Lunarstorm där man hade ett användarnamn istället för att uppge sitt 

riktiga namn. Sajten existerar inte längre och i en artikel i Dagens Nyheter framgår det varför: 

”Lunarstorm har gjort sitt och läggs ned. Allt fler sociala nätverkare sugs in i 

nätverkssajternas svarta hål, giganten Facebook”
7
.  

Det sociala nätverket Facebook har växt lavinartat sedan 2004 då det grundades och har idag 

användare över hela världen i varierade åldrar. På Facebook uppger användarna sin identitet 

och är i olika hög grad aktiva, vissa är inne sporadiskt medan andra är inne flera gånger per 

dag. Det krävs ofta inte mer än ett ”knapptryck” för att få tillgång till Facebook, med tanke på 

de elektroniska hjälpmedel vi idag har (bärbara datorer och mobiltelefoner med internet). 

                                                           
 

 

 
1
 Thompson, John (1995): Medierna och moderniteten. Göteborg: Daidalos sid 108. 

2
 Löfberg, Kalle (2009): Myrornas krig, fåfängans marknad eller nördarnas revansch. Pedagogik & 

Mediaseminariets skriftserie, nr 14. Stockholms universitet: Pedagogiska institutionen sid 7. 
3
 Ibid. 

4
 boyd, d. m., & Ellison, N. B. (2007). ”Social network sites: Definition, history, and scholarship”. Journal of 

Computer-Mediated Communication, vol. 13, No. 1, article 11. 210-230 sid 214. 

 
5
 Lalander, Philip, Johansson, Thomas (2007):Ungdomsgrupper i teori och praktik, 3. uppl Lund: 

Studentlitteratur sid 103.  
6
 Ibid.  

7
 TT. Lunarstorm läggs ned. Dagens nyheter. (2010-06-09).  

8
 Findahl, Olle (2010) ”Svenskarna och Internet, 2010”, version 1.0 Stockholm.SE (Stiftelsen för 

Internetinfrastruktur) sid 8ff. 
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Hälften av Sveriges invånare är delaktiga i något socialt nätverk.
8
 Att använda dessa har för 

många blivit en del av vardagen. Mellan 2005 och 2008 ökade användandet av sociala nätverk 

bland ungdomar markant. Intresset av att vara delaktig i ett socialt nätverk har dessutom 

krupit ner i åldrarna. Redan vid en ålder av åtta år så har några blivit medlemmar.
9
  

Att vara aktivt delaktig i ett socialt nätverk är vanligast bland personer mellan 16-25 års ålder. 

En svensk studie visar också att i jämförelse med andra ålderskategorier är de mellan 16-25 år 

minst kritiska till att dela med sig om privat information om sig själva. De anser inte att vem 

som helst ska ha tillgång till informationen, men en utvald grupp kan få ha insyn i exempelvis 

personens privatliv.
10

 Men hur resonerar unga personer kring vad de vill dela med sig av på 

nätet och vilka ska få ta del av privatlivet? Och hur resonerar unga personer när de presenterar 

sig själva på nätet – vilken bild av sig själva vill de förmedla till andra och hur tolkar de 

andras presentationer av sig själva? Vilken betydelse kan sociala nätverk ha för hur man ser 

på sig själv och uppfattar andra? 

Eftersom dagens tonåringar befinner sig mellan att både vara barn och vuxna, och har vuxit 

upp med datorer och internetanvändning uppfattas de som särskilt intressanta för denna 

studie. Utför de självpresentationer på ett särskilt sätt då de ligger i gränslandet mellan barn 

och vuxen? Som Löfberg uttrycker det: ”Att vara ”online” har inte längre någon science 

fiction-mystik över sig”
11

. Påverkas självpresentationen av att internet för tonåringarna är en 

naturlig del av deras liv?  Dessutom är dagens tonåringar de som avgör hur framtiden kommer 

att se ut eftersom de är morgondagens ledare, föräldrar och samhällsmedborgare.
12

 ”Hur 

dagens ungdomar tänker på sig själva, sin omvärld och framtiden har därmed stor betydelse 

för det framtida samhällets karaktär”
13

. 

Den här uppsatsen fokuserar på tonåringars identitetsskapande på Facebook. Valet av 

Facebook baseras bland annat på dess starka genomslagskraft, att man inte är ”anonym” där 

och att ”scenen” ofta iakttas av en stor och bred publik. Det gör det intressant att se hur 

tonåringar väljer att presentera sig för så många olika människor på en och samma gång.  

 

1.1 BAKGRUND – Sociala nätverk och Facebook 

För att precisera begreppet socialt nätverk har jag valt att använda boyd & Ellisons definition: 

We define social network sites as web-based services that allow individuals to (1) construct a 

public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with 

whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and those 

made by others within the system.
14

 

Det sociala nätverket Thefacebook (senare kallat Facebook) grundades den 4 februari 2004 av 

Harvard studenten Mark Zuckerberg. Tanken från början med Thefacebook var att endast 

Harvard´s collegestudenter skulle ha tillgång till nätverket för att kunna söka information om 

andra studenter på Harvard, vilket Zuckerberg uttryckte på ”hemskärmen”; ”Thefacebook  is 

                                                           
 

9
 Findahl 2010  sid 44. 

10
 Ibid sid 45f. 

11
 Löfberg 2009 sid 5. 

12
 Lalander & Johansson 2007 sid 8. 

13
 Ibid sid 8. 

14
 boyd & Ellison 2007 sid 211. 
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an online directory that conects people through social networks at colleges”.
15

 Tre veckor 

efter att Thefacebook lanserades hade  redan 6000 personer blivit medlemmar.
16

 En månad 

senare fick även elever från andra college´s tillgång till nätverket. I december 2004 hade 

Thefacebook nästan en miljon aktiva användare. I augusti 2005 förkortas företagets namn till 

enbart Facebook (som det idag heter). I september 2006 blev Facebook tillgängligt för alla, 

och hade samma år fler än 12 miljoner aktiva användare.
 17

  

Idag har Facebook mer än 800 miljoner aktiva användare världen över och finns tillgängligt 

på fler än 70 olika språk. Facebook har lanserats som ett nätverk till för alla med intresse av 

att hålla kontakten med sina vänner.
18

 På hemskärmen anges att ”Facebook is a social utility 

that helps people communicate more efficiently with their friends, family and coworkers”
19

.  

Facebook är ett gratis nätverk
20

 där användaren uppger sin riktiga identitet (till skillnad från 

andra nätverk där man uppger ett användarnamn) vilket fyller en viktig funktion ur en 

säkerhetsaspekt enligt företaget. Säkerhetsansvarig på företaget menar att ”having the friend 

infrastructure and an identity base ultimately is the key to safety”
21

. Facebook handlar om att 

som användare kunna dela information med personer du redan känner, och dessutom kunna 

styra vilken information du vill dela och med vem.
22

 Alla användare har ett eget konto som är 

lösenordskyddat. 

Det grundläggande på Facebook är profilen och startsidan. Alla användare har en egen profil 

som kan göras tillgänglig för dem man själv önskar. På profilen kan användaren lägga upp en 

profilbild och information om sig själv så som civilstatus, ålder, arbete osv. I profilen så finns 

en logg (på engelska the wall) där vänner kan skriva meddelanden till innehavaren, och där 

innehavaren själv kan lägga upp saker (skriva, lägga upp länkar, bilder mm.) Där kan man se 

vad som har hänt i kronologisk ordning. Hur många, och vilka vänner personen har kan också 

ses i profilen.  Man kan även skapa fotoalbum där man lägger upp valfria bilder där 

användaren eller någon annan kan tagga personer/personen som är på bilden (med tagga 

menas att uppge namnet på den/dem som är på bilden). Startsidan på Facebook (det första 

användaren ser efter inloggning) visar vänners inlägg (vad de vill dela med sig). Inbjudningar 

till olika evenemang eller grupper. vänners födelsedagar, vilka vänner som är tillgängliga på 

chatten och vad vännerna gör när de är inne på Facebook ser användaren oavsett om man 

uppehåller sig på profilsidan eller startsidan. Om en användare gjort ett inlägg eller lagt ut en 

bild så kan man (om personen är en av ens vänner) gilla vilket innebär att klicka på 

gillaknappen så att det syns att du lagt märke till bilden/inlägget eller kommentera det utlagda 

genom att skriva något. Som användare så kan man skriva ett privatmeddelande till vem som 

helst på Facebook oavsett om det är en ”vän” eller inte. Finner man en Facebookanvändare 

som man vill bli vän med så skickar man en vänförfrågan som personen i fråga måste 

godkänna. Det samma gäller för det omvända. En användare har i genomsnitt 130 ”Facebook 

vänner”.
23

  

                                                           
15

 Kirkpatrick, David (2011): The Facebook effect. New York: Simon & Schuster Paperbacks sid 30. 
16

 Ibid sid 34. 
17

 Tidslinje Facebook (2011). 
18

 About Facebook (2011). 
19

 Ibid. 
20

 Facebook (2011). 
21

 Kirkpatrick 2011 sid 13. 
22

 Ibid sid 12f. 
23

 Statistik Facebook (2011). 
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Som Facebookanvändare riskerar man att bli utsatt för en så kallad Facerape
24

 vilket innebär 

att någon annan agerar på personens användarkonto (som är lösenordskyddat). Det kan vara 

en vän som gör detta som ett roligt skämt, men det kan också vara en för användaren okänd 

person som agerar med ett ont uppsåt. 

 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Identitetsskapande sker på olika sätt, ställen och i olika sammanhang. Facebook har idag blivit 

en integrerad del i många människors vardag, vilket gör det intressant att se hur just Facebook 

fungerar som en social arena där individer interagerar och skapar sig själva i relation till 

andra. Det övergripande syftet med uppsatsen är att förstå och belysa Facebooks betydelse för 

tonåringars identitetsskapande. Genom intervjuer så undersöks hur tonåringarna använder 

Facebook och vilken mening de lägger i att vara medlemmar där. Syftet har preciserats i tre 

frågeställningar:  

 Hur presenterar sig intervjupersonerna på Facebook, det vill säga hur iscensätter de sig 

själva och vad tar de hänsyn till när de gör sina framträdanden? 

 Hur resonerar intervjupersonerna kring risker på Facebook? (Med risk avses här att 

intervjupersonerna tappar kontrollen över sin presentation, missuppfattas eller delar 

med sig av sådant som de sedan ångrar till exempel detaljer om sitt privatliv). 

 Vilka känslor kretsar kring Facebookanvändandet? 

 

1.2.1 AVGRÄNSNINGAR 

Intervjupersonerna är i 16-17 års ålder så studien kan inte säga något om tonåringar i stort, då 

studien är begränsad till en viss ålderskategori.  

Hur individer agerar på sociala nätverk påverkas troligtvis av en mängd olika aspekter. 

Studien har avgränsats från vilken etnicitet eller religion som intervjupersonerna tillhör. 

Sexuell läggning kommer inte heller att behandlas i arbetet.  

Jag har en förståelse för att var tonåringarna bor (till exempel på landet eller i 

storstadsområden) kan påverka i vilken utsträckning, och hur, Facebook används som 

kommunikationsmedel, men denna aspekt kommer inte heller att behandlas i studien. 

 

  

                                                           
24

 Facerape information (2011). 
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1.3 DISPOSITION 

Uppsatsen börjar inledningsvis med en introduktion till ämnet, där beskrivs och motiveras 

bland annat varför det sociala fenomenet (problemområdet) bör behandlas. Detta följs av en 

bakgrundsbeskrivning av Facebook där också vanliga begrepp som förekommer i relation till 

det sociala nätverket förklaras. Det första kapitlet avslutas med syfte, frågeställningar samt 

avgränsningar.  

I det andra kapitlet redogörs för tidigare forskning på området, främst om Facebook och 

identitetsskapande. Det tredje kapitlet behandlar uppsatsens teoretiska ram där relevanta 

sociologiska/socialpsykologiska teorier och begrepp redogörs, bland annat Erving Goffmans 

”dramaturgiska perspektiv”. I kapitel fyra beskrivs utförligt metodval och tillvägagångssätt. I 

kapitel fyra diskuteras också studiens, validitet och reliabilitet. Kapitel fem består av 

uppsatsens reslutat- och analysdel där materialet från intervjuerna analyseras med hjälp av 

teorier och begrepp (kap 3) och tidigare forskning (kap 2) Kapitlet är indelat i olika teman. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion i kapitel sex om de slutsatser som kunde dras utifrån 

studien, samt förslag till fortsatt forskning på området. I slutet finner man en referenslista och 

en bilaga med den intervjuguide som användes under samtliga intervjutillfällen. 
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2. TIDIGARE FORSKNING  

Sedan explosionen av antalet sociala nätverk och dess starka genomslagskraft så verkar 

forskare inom bland annat samhälls- och humanvetenskap börjat intresserat sig för detta 

sociala fenomen, inte minst i i relation till identitetsskapande. Tillgången till sociala nätverk 

som Myspace och Facebook har öppnat upp möjligheter för självpresentationer i den virtuella 

världen, där valet av nätverk avgörs beroende på om du vill avslöja din ”verkliga identitet” 

eller ej. Forskning om identitetsskapande (självpresentationer) på nätet handlade tidigare om 

miljöer där användaren var anonym men idag, enligt Zhao m.fl vilka studerat hur individer 

konstruerat sina identiteter på Facebook, behandlar merparten av forskningen sociala nätverk 

där individer uppger sin riktiga identitet.
25

  På somliga sociala nätverk kan användaren vara 

anonym medan medlemskap på Facebook kräver att man uppger sitt riktiga namn. Twitter, 

Facebook och Bloggar exempel på sociala nätverk som skiljer sig från de traditionella 

medierna på det sättet att ”användarna är både producenter och konsumenter, oftast i samma 

knapptryckning”.
26

 På Facebook så skapar användarna innehållet samtidigt som de nyttjar det. 

Tidigare handlade det mer om en envägskommunikation där informationen spreds från 

exempelvis en stor aktör till många mottagare, där dessutom mottagaren (konsumenten) varit 

begränsad att kunna påverka dess innehåll.
27

  

Vad är det då som lockar med de sociala nätverken? Kalle Löfberg skriver i sin rapport att 

Facebook används av ”alla” på sitt eget sätt och att det just används för att alla andra gör 

det.
28

 Trots möjligheter att skapa nya kontakter med individer över i stort sett hela världen, så 

pekar en del forskning på att exempelvis Facebook i störst utsträckning används till att hålla 

kontakten med personer som redan ingår i vänskapskretsen.
29

 Det handlar alltså mer om att 

underhålla redan befintliga relationer än att söka efter nya. Många användare har ett stort antal 

”vänner” på Facebook, och det är vanligt att den siffran är över flera hundra. Löfberg påpekar 

i sin rapport att när våra statusuppdateringar mottas av fler än 140 stycken så övergår vi från 

”chattare” till ”sändare”, det vill säga går från att skriva till en person, till att vända sig till alla 

”vänner”. Facebook blir mediet där vi sänder det som Löfberg kallar ”dokusåpan om mig 

själv”.
30

 Det känns i stort sett omöjligt att ha personlig kontakt med flera hundra så det blir 

enklare att kommunicera där individer som sändare sprider information om sig själv som 

riktas till många på en samma gång.  

 

2.1 IDENTITETSSKAPANDE PÅ SOCIALA NÄTVERK 

I artikeln ”Taken Out of Context: American Teens Sociality in Networked Publics”
31

 skriver 

Danah Michele boyd att det idag har blivit en vanlig handling för tonåringar att skapa digitala 

självpresentationer på nätet. De styr medvetet vad de publicerar för att det ska representera 

                                                           
25

 Zhao, Shanyang., Grasmuck, Sherri., Martin, Jason (2008): “Identity construction on Facebook: Digital 

empowerment in anchored relationship”. Computers in Human Behavior, Vol. 24, No. 5 1816–1836 sid 1816f. 
26

 Löfberg 2009. 
27

 Ibid sid 8.  
28

 Ibid sid 10. 
29

 boyd & Ellison 2007.  
30

 Löfberg 2009 sid 28. 
31

 boyd, Danah Michele (2008): Taken Out of Context: American Teens Sociality in Networked Publics. Diss. 

University of California, Berkeley. 
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dem så bra som möjligt.
32

 Personerna som finns på tonåringens ”vänlista” hjälper också till att 

konstruera den digitala självpresentationen. Boyd använder det träffande citatet ”You are who  

You know”
33

. Kontakter och kommentarer från ”vänner” som andra ”vänner” kan se utgör 

också en del av ”rekvisitan” som används vid identitetsskapandet.
34

  

En studie som utfördes av bland annat Nicole B. Ellison på college studenter, visade att det 

fanns ett samband mellan en hög användning av Facebook och tillägnelse av socialt kapital. 

Med socialt kapital menas i stora drag de resurser som individer samlar på sig genom sociala 

relationer, det innebär att användare (av sociala nätverk) exempelvis kan nyttja resurser som 

andra användare (”vänner”) har.
 35

  Fred Stutzman och Christian Yoder kom i sin tur fram till i 

studien ”Identifying Social Capital in the Facebook Interface”
36

 var på Facebook man 

tillägnar sig mest socialt capital Som Facebookanvändare så har man tillgång till en mängd 

olika verktyg för att utföra självpresentationer (se 1.2 Bakgrund). Forskningen gjordes även 

den på studenter på ett college. Det visade sig att inlägg på ”vänners” ”wall” var det som gav 

användaren mest socialt kapital, eftersom det signalerar till bådas ”vänner” att du har en 

relation med en viss person, vilket är det enda sättet att visa detta på Facebook. När man 

istället väljer att maila eller chatta så lägger inte andra ”vänner” märke till relationen. 

Uppvisade känslor av närhet genom kommunikation som andra kan se och ta del av kan 

mycket väl enligt Stutzman och Yoder leda till ökade känslor av medvetenhet, inkludering 

och kontaktbarhet vilka alla är kännetecken för socialt kapital.
37

 boyds och Stutzmans 

undersökningar pekar båda på vikten av synliga relationer.  

I undersökningen ”Identity construction on Facebook: Digital empowerment in anchored 

relationship”
38

 visade det sig att collegestudenter på en skola i USA konstruerade sina 

identiteter på ett annat sätt på Facebook (där personen inte är anonym) till skillnad från 

sociala nätverk där man kan vara anonym, eller i möten med människor ”face to face”. 

Identiteten som konstruerades på Facebook verkade vara ett försök att skapa en socialt 

attraktiv identitet som personen inte lyckats skapa i verkliga livet av någon anledning. Detta 

medförde att personerna trots användandet av sin identitet valde att försköna sanningen lite 

för att verka mer intressant än i det verkliga livet. Studien pekar på att hur man presenterar sig 

på Facebook kan hjälpa personer att övervinna psykologiska hinder vilket i sin tur kan leda till 

en önskvärd identitet som de tidigare varit oförmögna att skapa i interaktion ”face to face”.
39

  

Tidigare forskning tyder på att användarna av Facebook och andra sociala nätverk verkar vara 

medvetna om hur de ”vill” uppfattas. Boyd menar i sin undersökning att tonåringarna aktivt 

försöker styra sin självpresentation genom att noggrant välja ut vad som ska publiceras. De är 

medvetna om vad som kan förknippas med dem, vilket också den senaste forskningen pekar 

på eftersom de väljer att försköna sanningen lite. Men det finns också aspekter som 

tonåringarna är maktlösa gentemot, vilket är andras publicering och ”taggning” av bilder. En 

                                                           
32

 boyd 2008 sid129. 
33

 Ibid sid 135. 
34

 Ibid. 
35

 Ellison, N. B., Steinfield, C., and Lampe, C (2007): “The Benefits of Facebook ”friends:” Social Capital and 

College Students´Use of Online Social Network Sites”. JCMC, Vol. 12, No. 4. sid 1143ff. 
36

 Yoder, Christian., Stutzman, Fred (2011): Identifying social capital in the Facebook interface. CHI`11, 

proceedings of the 2011 annual conference on Human factors in computing systems, Vancouver, BC, Canada 

May 7-12 2011, ACM press sid 585-588. 
37

 Yoder & Stutzman sid 585ff. 
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39

 Ibid sid 1830f. 



 

8 
 

”vän” kan exempelvis ”lägga upp” och ”tagga” en bild som inte framställer tonåringen på ett 

fördelaktigt sätt.
40

 

 

2.2 RISKER MED IDENTITETSSKAPANDE PÅ SOCIALA NÄTVERK 

Ett sätt att styra självpresentationen är att begränsa vilka som får tillgång till den. ”Eu kids 

online” är en undersökning som utförts i 25 europeiska länder (där sverige är ett av länderna) 

med barn och ungdomar i åldrarna 9-16 år och deras föräldrar.
 41

 Där visade det sig att barn 

och ungdomar inom detta åldersspann hade bristande kunskaper i exempelvis de 

säkerhetsinställningar som kan användas på bland annat Facebook. Avgörande för hur stor 

riskfaktorn är, är barnens och ungdomarnas förmåga att använda säkerhetsinställningar. 

Undersökningen visade att flera som hade en användare inte kunde hantera inställningarna. 

Kunskap om säkerhetsinställningar var något som verkade stiga i takt med åldern, men trots 

detta så var det endast 65 procent av pojkarna i åldrarna 13-16 år och 66 procent av flickorna i 

samma ålder som visste hur säkerhetsinställningarna fungerade.
42

 Undersökningen visar dock 

att kunskapen inte bidrog till att de äldre i någon större utsträckning valde att ha sin profil 

”privat”.
43

  

Studien ”Disclosure of personal and contact information by young people in social 

networking sites: An analysis using Facebook profiles as an example”
44

 utfördes genom att 

studera 131 Facebookmedlemmars ”profiler”. Medlemmarna befann sig inom åldersspannet 

14-29 år.
45

 Syftet med undersökningen var att se hur unga människor hanterar privata frågor 

på sociala nätverk, med Facebook som exempel.
46

 Vad som framkom var bland annat att 

oberoende av vilket kön personerna har så publicerar de sitt fullständiga namn, hemort, bild 

på sig själv och e-mail i ”profilen”. Dock var männen mer villiga att avslöja sådan 

information som mobilnummer, hemadress och användarnamn på chatt.
47

  

 

Detta både medvetna och omedvetna handlande kan leda till konsekvenser enligt Sonia 

Livingstone i undersökningen ”Taking risky opportunities in youthful context creation: 

Teenagers use of social networking sites for intimacy, privacy and self-expression”. Artikeln 

”explores teenager’s practices of social networking in order to uncover the subtle connections 

between online opportunity and risk”.
48

 Det som framkom i artikelns slutsats var bland annat 

att risker kan uppstå när tonåringarna uppvisar en vilja (ibland naiv) att lämna ut personlig 

information, även till personer de egentligen inte känner. Det kan också vara ett riskfullt 

beteende att tro sig veta, lita på och döma personer de har kontakt med på de sociala 

                                                           
40

 boyd 2008 sid 130ff. 
41

 Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., and Ólafsson, K. (2011): Risks and safety on the internet: The 

perspective of European children. Full Findings. LSE, London: EU Kids Online. 
42

 Livingstone m.fl. 2011 sid 27. 
43

 Ibid sid 39. 
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 Taraszow, Tatjana., Aristodemou, Elena., Shitta, Georgina., Laouris, Yiannis., Arsoy (2010): “Disclosure of 
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an example”. International Journal of Media and Cultural Politics, Vol. 6, No. 1. 
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 Ibid sid 81f. 
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 Ibid sid 93ff. 
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nätverken. I det här fallet verkar också (likt Eu kids onlines undersökning) en av riskerna på 

nätet vara de ungas okunskap om de säkerhetsinställningar som finns att tillhandahålla.
49

  

 

Men det är inte bara yngre som tänker på detta sätt. Stutzman som nämndes tidigare har också 

studerat collegestudenters inställning till att dela med sig av privat information. En av 

slutsatserna som drogs var att studenterna gjorde skillnad på olika former av personlig 

information i sin användning av bland annat Facebook. Bilder, sexuell läggning och politisk 

åskådning var information som togs på ett ”lättare” sätt än exempelvis namn och 

personnummer.
50

  

 

Det visar alltså att med möjligheterna så följer också tänkbara risker. Men Boyds 

undersökning visar också på att i flera fall så väljer tonåringarna att söka sig till andra 

kommunikationsmedel som exempelvis MSN för att slippa kompromissa när de vill vara 

privata. Eller så väljer de att träffa nära vänner ”face to face”. Att existera på nätet innebär att 

uttrycka sig, men det behöver inte betyda att dela med sig av allt. Att besluta om vad som 

skall sägas om en själv online verkar för flera tonåringar vara att skydda sin identitet och 

privata sfär.
51

 

                                                           
49
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50
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51
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3. TEORETISK RAM 

För att kunna belysa och förstå Facebooks betydelse för identitetsskapandet kommer George 

Herbert Meads: The self, Johan Asplunds teori om Social responsivitet, Anthony Giddens 

teori om självet och moderniteten, och Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv att 

användas som teoretiska utgångspunkter. Mead ger en förklaring till hur självet skapas och 

vad som har betydelse för dess fortsatta uppbyggnad. Hans teori behandlas för att uppsatsen 

utgår ifrån hans syn på identitetsskapande. Asplunds teori ger också en förklaring till hur 

självet skapas och menar att det ligger i vår natur att interagera. 

Medan Mead och Asplund klargör vad som anses grundläggande för vårt identitetsskapande 

så förklarar Giddens teori vad de samhällsförändringar som skett det senaste århundradet lett 

till för konsekvenser för individers identitetsskapande i det senmoderna samhället. Goffman i 

sin tur anger att vi individer hela tiden måste presentera oss och genom det intar olika roller, 

och att det i sin tur leder till att våra identiteter förändras. När han beskriver sitt 

”dramaturgiska perspektiv” så redogör och illustrerar han endast situationer där personer möts 

”face to face”, alltså där individerna möts kroppsligt. John B Thompson definierar denna 

interaktionsform på följande sätt: deltagarna är direkt närvarande, de kan använda uttryck 

som; nu, här, den där och så vidare, och räknar med att bli förstådda. Men om det ändå skulle 

förekomma oklarheter så kan personen peka på föremålet.
52

  

Trots att det i dag ser annorlunda ut gällande interaktion, då vi idag allt mer ofta inte möts 

kroppsligt när vi kommunicerar så är Goffmans teori i hög grad applicerbar, exempelvis för 

att förklara och förstå varför personer skiljer på olika beteenden i olika sammanhang. För att 

komplettera det ”dramaturgiska perspektivet” så kommer också sociologen Anders Perssons 

resonemang om interaktion på sociala nätverk att behandlas i anslutning till Goffman. 

 

3.1 GEORGE HERBERT MEAD: THE SELF 

Det existerar flera olika synsätt på vår identitet. Somliga förespråkar att det är något medfött 

medan andra menar att det är något som formas i relation till samhället och andra människor. 

Studien utgår från George Herbert Meads synsätt vilket var social- behavioristisk
53

 (senare 

utvecklad och kallad symbolisk interaktionism)
54

 vilket innebar att han såg på medvetandet 

och självet (jaget) som en ständigt pågående social konstruktion. Vi har inget själv när vi föds, 

utan det utvecklas igenom våra sociala relationer.
55

 Men Mead ville inte begå misstaget att se 

allt enbart utifrån en synvinkel. Inombords pågår processer men som påverkas av händelser 

som sker omkring oss. Alla människor har ett unikt inre menar han, men det är beroende av 

ett yttre objektivt sammanhang.
56

 

För att förstå Meads syn på interaktionens betydelse så behöver hans syn på gesten förklaras. 

Ur en växelverkan mellan gester så kan ett språk bildas. Han gör en åtskillnad mellan gester 

och språk med den motiveringen att ett språk består av gester, men gester behöver inte vara ett 

                                                           
52
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 Mead, H. George (1976): Medvetande jaget och samhället, 2. uppl, Lund: Argos sid 7ff. 
54
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55

 Mead 1976 sid 109f. 
56
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språk. Språket består av vad Mead kallar ”signifikanta gester” och är en förutsättning för att vi 

ska kunna utveckla ett själv.
57

  

Med signifikanta gester eller symboler menas sådant som har samma betydelse för fler än oss 

själva. Dessa bidrar till att vi kan kommunicera och göra oss förstådda i olika situationer. Om 

en person exempelvis ber dig vid middagsbordet att skicka saltet så vet du oavsett din 

inställning till detta vad handlingen innebär. Ni har alltså samma definition på handlingen.
58

 

Det som händer enligt Mead när vi kommunicerar med signifikanta gester är att vårt inre blir 

medvetet och formas. Vi påverkas av det som vi förmedlar till andra vilket inte bara väcker 

responser hos den tilltänkta mottagaren utan även hos oss själva. ”Ett inre liv kommer till just 

när vi riktar oss utåt, när vi ser oss själva från den andres synpunkt”
59

. 

3.1.1 ROLLÖVERTAGANDE 

Att vi har tillgång till signifikanta gester och symboler har stor betydelse för att vi ska kunna 

utveckla ett själv, eftersom de återverkar på den som utfört gesten. Med det menar Mead att 

det är viktigt att vi kan vara ”reflexiva” i den meningen att vi människor kan vara både 

subjekt och objekt för oss själva.
60

 Han förklarar att vårt själv utvecklas genom rolltagande i 

form av lek och spel, vi blir medvetna om oss själva när vi får pröva roller och attityder 

skapade av samhället, först genom lek som sedan övergår till spel.
61

 

I leken så prövar vi att se oss själva utifrån andra personers perspektiv, men utan att ta hänsyn 

till strategier och ansvarstagande. När vi spelar så utvecklar vi vad Mead kallar en 

”generaliserande andra” inom oss. Det innebär att vi med hjälp av samhället och dess invånare 

utvecklar en mer objektiv syn på oss själva och andra, vilket bidrar till att vi kan syna oss 

själva och andra utifrån flera olika perspektiv. Detta rollövertagande pågår hela livet. Den 

”generaliserade andra” blir den samhälleliga sidan av självet, vilket hjälper oss människor att 

göra oss till ett objekt för oss själva. Mead ser självet som ”en ständigt pågående växelverkan 

mellan just det individuella och det samhälleliga” Han förklarar detta genom att dela upp 

självets process i vad han kallar ”I” (det individuella) och ”Me” (det samhälleliga).
 62

 Alltså 

hur tonåringarna förhåller sig till Facebook kan förstås utifrån hur långt de lärt sig ”spelets 

regler”, att de hunnit utveckla en ”generaliserande andra” och genom det kan bedöma sitt eget 

beteende utifrån andras perspektiv. 

 

3.2 JOHAN ASPLUND: SOCIAL RESPONSIVITET 

Självet skapas alltså i relation till andra individer och samhället, att uppfatta hur andra ser på 

oss är enligt Mead viktigt för att bli medvetna om oss själva. Dessutom är gemensamma språk 

och gester avgörande förutsättningar för att kunna förstå och göra sig förstådd. 

Johan Asplund har i skapandet av sin teori om ”social responsivitet” till viss del enligt honom 

själv influerats av Meads teorier och tankesätt, och det klargör han i boken Det sociala livets 

elementära former.
63

  Där presenterar Asplund sin teori om förhållandet mellan socialitet och 

responsivitet. Med begreppet ”social responsivitet” vill han förklara vikten av kommunikation 
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och respons för att skapa ett själv, vi behöver respons för att bli till, och detta är något han ser 

som ett grundläggande behov.
64

 

Social responsivitet är en växelverkan mellan individer som förklaras med att vad en person 

gör är ett gensvar på vad en annan person tidigare har gjort (stimuli leder till respons), vilket i 

sin tur leder till ett nytt gensvar, och så vidare.
65

 Han menar att människan är sällskaplig och 

att hon ger ett gensvar när hon hamnar i en situation där någon kommunicerar med henne. 

Social responsivitet innefattar betydelsen av att ha möjligheten att kunna ropa, men också 

vikten att få ett svar. Detta agerande är så viktigt att individer ibland frågar bara för att kunna 

ge ett svar.
66

  

Motsatsen till Social responsivitet är asocial responslöshet vilket innebär att en person inte ger 

någon respons på stimuli. Asplund ger ingen utförlig förklaring till vad han menar med 

responslösheten, mer än att detta är något som samverkar med social responsivitet och som vi 

måste lära oss till skillnad från den sociala responsiviteten som kommer spontant. Människor 

tröttnar, vilket i vissa fall kan ske mycket snabbt, och då kan vi helt plötsligt rikta vår 

uppmärksamhet åt ett helt annat håll.
67

 ”Så snart vi vänder oss till någonting, vänder vi oss 

från allting annat”.
68

 

Mead och Asplund bidrar med sina teorier till att förklara vad som är viktiga 

grundförutsättningar för att skapa och bli medveten om sig själv, men för att kunna ge en bild 

av vilka förutsättningar vi individer idag lever efter så följer en presentation om Anthony 

Giddens syn på självidentitet i dagens samhälle. 

 

3.3 ANTHONY GIDDENS: SJÄLVIDENTITET I DET SENMODERNA 

SAMHÄLLET. 

Anthony Giddens beskriver i boken Modernitet och självidentitet
69

 hur vi individer idag 

formar våra identiteter i relation till andra och hur förutsättningarna har förändrats under 

tidens gång. När inte längre traditioner har en lika stor betydelse som tidigare så blir det ett 

större fokus på den egna identiteten. Tidigare blev skomakarens son skomakare, men idag kan 

han bli vad som helst i avseendet att han inte längre förväntas gå i sin fars fotspår. Genom att 

utöva en inre terapi med sig själv där individen reflekterar över vilken riktning som skall tas i 

livet ställer individer sig frågor som: vem ska jag vara och hur ska jag handla? Att ställa sig 

dessa frågor är enligt Giddens är en viktig del i att förverkliga sig själv.
70

 

3.3.1 SJÄLVETS REFLEXIVA PROJEKT 

I det senmoderna samhället menar Giddens att självet kan förstås som ett ”reflexivt projekt” 

som vi individer är personligt ansvariga över. ”Vi är inte det vi är, utan det vi gör oss till”
71

, 

alltså vi synas i det ljus vi väljer att ställa oss i. Vi är inte helt tomma när vi föds utan har inre 

essenser (jämför Mead), men utöver det så avgörs vår framtid beroende på hur vi framställer 
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oss själva. Självets reflexivitet innebär att ständigt ställa frågor till sig själv om vad som sker. 

I början utförs detta medvetet, men övergår senare menar Giddens till att bli en vana.
72

 

Vilken livsstil vi idag väljer att ha är något mer grundligt än att ”bara” välja vad vi ska 

konsumera. Tidigare gick livsstilar i arv, men idag kan vi välja ett helt annorlunda sätt att 

leva. Inslag i livsstilen kan vara exempelvis hur vi klär oss, vilka vi umgås med och vad vi 

väljer att äta. Men dessa val är hela tiden reflexivt öppna för förändring. Beroende på vad vi 

gör för dagliga val visar vi vem vi vill vara.
73

 Detta har inte minst ändrat förutsättningarna för 

de unga. Det råder en ambivalens då ungdomarna både vill tillhöra en kollektiv gemenskap 

men samtidigt är måna om sin frihet att fritt kunna välja och skapa sin ”autentiska” identitet.
74

 

Giddens menar att kroppen under senmoderniteten fått en viktig betydelse som en del i 

människans reflexiva projekt, vilket vi har blivit ensamt ansvariga över hur vi formar. 

Kroppens delaktighet i vardagslivets interaktion är betydande för bevarandet av en 

sammanhängande känsla av självidentitet.  Vad vi har valt att klä oss i har alltid mer eller 

mindre beroende av århundrade varit ett tillvägagångssätt för individualisering. Framträdandet 

visade dock tidigare en social tillhörighet snarare än en personlig identitet. 

Sammanfattningsvis menar han att hur vi idag framträder kroppsligt (klädsel och smycken) är 

uttryck för vilka vi vill vara och hur vi vill att andra ska uppfatta oss. Det kroppsliga 

framträdandet blir alltså en viktig aspekt i självets reflexiva projekt.  Hans poäng är också att 

hur vi uppträder med vår kropp är också av betydelse för självidentiteten. Idag förväntas vi 

kunna anpassa vårt uppträdande till den ”publik” vi står inför samtidigt som vi ska kunna 

bevara konstanta uppträdanden vilket är betydande för känslan av en sammanhängande 

identitet.
75

  

Idag tack vare teknikens framfart så sker interaktionen till stor del över ”nätet”, både som ”oss 

själva” och som anonyma. Internet ger oss möjligheten att skapa nya kontakter och vidga våra 

vyer. Somliga befarar att denna interaktionsform kan innebära att traditionella 

umgängesformer hotas, och i värsta fall leda till att vi inte längre klarar av att interagera ”face 

to face”. Att internet kommer att ha makten över oss och inte tvärtom. Giddens tror inte på 

denna slutsats eftersom den även drogs när tv:n lanserades, vilket visat sig i efterhand naivt att 

förutspå. Det har istället visat sig att personer väljer att träffas ”kroppsligt” istället för över 

nätet.
76

 

Den tekniska utvecklingen har lett till att vi idag lever i en värld av möjligheter, men också 

medföljande risker som bieffekter.
77

 Giddens menar att med ett reflexivt levnadssätt så får vi 

också mer insikt om att det vi gör just nu troligtvis kommer att påverka oss i framtiden. Alltså 

vi blir mer medvetna om vilka risker som finns och bedömningen av dessa blir ett vanligt 

vardagsinslag. För att skydda oss så skjuter vi upp dessa risker på olika sätt. Somliga risker 

viftar vi bort med motiveringen att sannolikheten för att något skall inträffa är minimal. Andra 

risker klassas som så avlägsna i tiden och rummet att vi inte bryr oss om dem för tillfället.
78

 

En ung person som anser sig ha hela livet framför sig bryr sig troligtvis inte för tillfället om 

vilka konsekvenser som följer om ett femtiotal år. Risker som kan uppstå till följd av ett 

medlemskap på Facebook kan vara kopplat integritet, men också till att man exempelvis inte 

längre har kontroll över sin självpresentation och de intryck man vill förmedla. 
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3.4 ERVING GOFFMAN: DET DRAMATURGISKA PERSPEKTIVET 

Den amerikanske socialpsykologen Erving Goffman jämför världen vi lever i med en teater, 

”världen är en scen där vi förväntas spela våra roller”.
79

 I vardagslivet så måste vi hela tiden 

presentera oss i olika situationer, på olika platser och för olika människor. Genom att spela 

olika roller när vi gör framträdanden så försöker vi påverka hur andra ser på oss.
80

 Dessa 

roller påpekar Goffman leder till att våra identiteter förändras.
81

 På framsidan av boken Jaget 

och Maskerna
82

 ( vilket är en svensk översättning av boken med titeln ”The Presentation of 

Self in Everyday Life”)
83

 förklarar Goffman följande: 

I vårt dagliga liv umgås vi med andra människor i en rad olika situationer- på arbetet, i 

hemmet, i affären, osv. Alla dessa situationer måste definieras för att vi ska veta hur vi ska 

agera. När du och jag möts måste vi därför se till att göra klart för varandra- vanligen med 

gester eller andra icke-verbala uttrycksmedel- vilka vi är eller vill vara i den aktuella 

situationen: vi presenterar oss. På denna grundval söker vi en definition av situationen som vi 

kan enas kring. Och spelet kan fortsätta. 

Han menar alltså att vi måste skaffa oss information om varandra för att kunna veta hur vi 

skall bete oss, vilket vi gör omedelbart när vi träffas. Genom det som Goffman kallar 

”intrycksstyrning” försöker vi att styra de intryck som förmedlas till andra om oss.
84

 

3.4.1 INTRYCKSSTYRNING  

Att försöka påverka andras intryck om oss själva genom att medvetet styra vad vi sänder ut, är 

ett sätt att kontrollera den uppfattning andra människor bildar sig om oss. Genom att 

exempelvis beställa blommor via blomsterbud som levereras till arbetet inför ögonen på 

arbetskamraterna med avsändare: den hemlige beundraren, görs ett försök att verka 

eftertraktad.
85

 

Goffman menar också att ”intrycksstyrning” till stor del handlar om att upprätthålla sin 

personliga fasad”
86

 vilket innefattar aspekter som tydligt förknippas med en viss person.
87

 

Goffman gör en uppdelning i den ”personliga fasaden” vilket han kallar ”uppträdande” och 

”manér”. ”Uppträdande” (Giddens ”framträdande”) är de materiella saker vi använder för att 

framhäva vilka vi är. Det kan vara den bil vi färdas i, de kläder vi bär eller det boende vi har. 

”Manér” är enligt Goffman det kroppsliga beteendet (Giddens ”uppträdande”). Det kan vara 

ansiktsuttryck, kroppshållning eller hur vi pratar.
88

 Det förväntas att individens ”uppträdande” 

och ”manér” ska överensstämma med varandra för att publiken ska kunna bilda sig en 

samstämmig uppfattning om personen i fråga.
 89

 För att det ska fungera så försöker den 

agerande att dela upp publiken för att det inte ska uppstå vad Goffman kallar 

”rollkonflikter”.
90

 Men om det trots allt inte överensstämmer så behöver det inte innebära att 
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det avslöjas eftersom våra självpresentationer ofta bygger på samarbete. Människor styr 

intryck för att framstå bättre och i gengäld så ger denne också den lyssnande (tittande) rätten 

att gör samma sak, och vise versa. Individerna samarbetar på detta sätt för att bygga upp ett 

attraktivt själv.
91

 (rollkonflikt) 

3.4.2 DEN FRÄMRE OCH BAKRE REGIONEN                                                 

Goffman ger ytterligare en förklaring när han redogör för sitt ”dramaturgiska perspektiv” och 

det gäller uppdelningar i olika ”regioner” och ”regionsbeteenden”. Åtskillnaden kan förklaras 

som en uppdelning mellan privat och offentligt. Den offentliga sfären förklarar han med 

begreppet ”den främre regionen” (frontstage) och den privata för ”den bakre regionen” 

(backstage). Att vara i den främre regionen innebär för individen att framträda, medan att vara 

i den bakre regionen betyder avslappning och avkoppling från publikens närvaro.
92

 I 

publikens närvaro så undviks beteenden som kan skada de intryck som publiken fått av den 

agerande vilket denne vill bevara. Detta kan istället får komma ut i ljuset i den bakre regionen 

där exempelvis familjemedlemmar och andra nära personer kan befinna sig, vilka man kan 

släppa på ”fasaden” för.
93

 

Ett tydligt exempel på en bakre region är badrummet, medan den främre regionen kan vara ett 

konferensrum. Men egentligen är det inte platsen i sig som avgör vilken form av region man 

befinner sig i menar Goffman, utan det är beroende av hur vi ser på platsen och vilka som är 

närvarande. Ett badrum kan på några sekunder förvandlas till en plats för ett framträdande om 

vi av misstag glömt låsa dörren vilket någon öppnar. Då har vi helt plötsligt en publik och ett 

agerande krävs för att ”rädda situationen”. En butik under tidig morgontimme innan öppning 

kan för kassörskan vara en bakre region, som minuterna efter när publiken gör entré 

förvandlas till en främre region där personen tar på sig rollen som hjälpsam expedit. Detta 

innebär för att inte intrycksstyrningen skall bli förstörd att kunna skilja på dessa och veta när 

den bakre regionen förvandlas till en främre.
 94

 

Sociologen Anders Persson diskuterar huruvida vi har förmågan att skilja på den främre- och 

bakre regionen när vi interagerar på sociala nätverk till skillnad från när vi agerar ”face to 

face”. Under ett kroppsligt möte så kan personerna läsa av varandras kroppsspråk (jmf Mead) 

och den rådande situationen för att upptäcka om ett visst beteende kan verka opassande. När 

en person exempelvis väljer att skriva ett ”inlägg” på Facebook så har händelsen inträffat 

(inlägget har publicerats) innan någon kan visa en reaktion, och då kan det redan vara för sent, 

personen ifråga har redan ”tappat masken” (intrycksstyrningen blivit förstörd). På Facebook 

har användarna stora möjligheter att redigera uttryck och det är en lovande förutsättning för 

att uppnå en kontrollerad (intrycksstyrd) självpresentation, men risken ligger då istället enligt 

Persson, i att man delar med sig av för mycket personlig information.
95

 Stämmer detta, att ju 

mer kontroll vi får över vår presentation, ju mer vågar vi riskera? Och blir det svårare att 

skilja på regionerna när vi inte har andra människor kroppsligt närvarande? 
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4. METOD OCH MATERIAL 

I detta kapitel redogörs bland annat för hur arbetet har genomförts, vilken metod som har 

använts och varför. Urval, bearbetning och analysmetod behandlas också. Arbetets förtjänster 

och svagheter diskuteras samlat under rubriken Validitet och reliabilitet. Min roll som 

forskare (förförståelse) diskuteras genomgående i hela kapitlet. Inledningsvis följer en 

detaljerad redogörelse angående metodvalet. 

  

4.1 VAL AV METOD  

För att ha möjlighet att uppfylla syftet med forskningen och för att kunna besvara 

frågeställningarna kopplat till syftet, så lämpade det sig bäst att använda ett kvalitativt 

tillvägagångssätt i form av samtalsintervjuer. Valet av ett kvalitativt tillvägagångssätt framför 

en kvantitativ metod beror på lämpligheten i förhållande till syftet och frågeställningarna. Det 

som är meningen med uppsatsen är att exempelvis kunna förstå och belysa Facebooks 

betydelse för tonåringars identitetsskapande. Det hade varit svårt att fånga djupet med någon 

form av enkät, vilket har på förhand fasta frågor och svarsalternativ.
96

 Att använda sig av en 

kvantitativ metod i form av en enkät lämpar sig bättre när man vill få svar på till exempel” hur 

många” som anser någonting och ”hur mycket” av någonting som existerar.
97

 

Jag övervägde att eventuellt studera intervjupersonernas Facebooksidor i kombination med 

intervjuerna, men befarade att intervjupersonerna skulle börja skriva och lägga ut bilder på ett 

annat sätt då de visste att det skulle analyseras. 

Forskningsintervjuer är en metod där kunskap bildas genom interaktion mellan forskaren 

(intervjuaren) och den som intervjuas.
98

 Jag anser att interaktion genom samtal är det bästa 

sättet för att skapa en förståelse om ett socialt fenomen och på det viset generera data. 

Samspelet mellan intervjuaren och den intervjuade bidrar till att människor får dela med sig 

av sina uppfattningar, synsätt och erfarenheter vilket är en viktig process i bildandet av ny 

kunskap.
99

 Under intervjun så hade både intervjuaren och de intervjuade möjlighet att styra 

samtalet och dessutom ifrågasätta och utveckla ställda frågor och följande svar. 

Intervjuer kan genomföras på flera olika sätt, i grupp, enskilt, ”face to face” eller via något 

kommunikations medel så som internet eller över telefon.
100

 I det här fallet valdes enskilda 

semi-strukturerade intervjuer, där interaktionen sker ”face to face”. Dels för att det var 

förhållandevis få intervjupersoner, vilka vid intervjutillfället var bofasta i Örebro län. Denna 

intervjuform valdes också för att varje intervjuperson skulle få samma chans att besvara de 

frågor som ställdes. Risken finns att vissa personer påverkas av grupptryck, eller att några 

individer i gruppen ”tar över” intervjun, så att några inte kommer till tals. Dessutom när 

intervjuaren befinner sig i samma rum som intervjupersonen så får intervjuaren mer material 

att arbeta med i form av att tolka ”kroppsligt beteende”. Via telefon så är det svårt att se om 

exempelvis en person visar tecken på att känna sig obekväm (exempelvis vänder bort blicken 

eller skruvar på sig). Forskaren är en del i, och medskapare till hur intervjun kommer att 

gestaltas. Om intervjun kan anses ”lyckad” eller inte är beroende av hur skickligt utförd 

                                                           
96

 Halvorsen, Knut (1992): Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur sid 87. 
97

 Svensson, Per-Gunnar., Starrin, Bengt (1996): Kvalitativa studier i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur 

sid 55. 
98

 Kvale, Steinar (2009): Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl. Lund: Studentlitteratur sid 18. 
99

 Mason, Jennifer (2002): Qualitative researching 2nd edition,  London: SAGE Publications sid 62. 
100

 Ibid. 



 

17 
 

intervjun blev. Intervjuarens tillvägagångssätt ska leda till att det uppstår ett bra 

interaktionsflöde, vilket i sin tur bidrar till att intervjupersonen uppger användbar information. 

Bra ”Intervjuteknik” innebär så att säga att inte ”störa den intervjuades vilja och 

ansträngningar att berätta”.
101

  

De nackdelar som finns med att intervjua någon är att exempelvis personkemin kan påverka 

intervjun i en negativ riktning. Det kan också vara så att den intervjuade uppger svar som 

denne tror förväntas av honom eller henne, för att göra ett gott intryck eller för att inte verka 

dum. Detta kan tänkas vara ett vanligare problem när unga människor intervjuas av någon 

som är äldre, vilket jag är medveten om. För att förhindra detta så har jag varit noggrann i 

utformningen av intervjuguiden för att frågorna inte skulle uppfattas som allt för personliga, 

och försökt att ge ett så avslappnat intryck som möjligt. Fördelarna med att använda sig av 

intervjuer väger trots allt tyngre än nackdelarna, då bortfallet blir mindre och att den 

personliga närvaron är av vikt när exempelvis inte intervjupersonerna uppfattar frågan helt. 

Det hände under intervjun att jag fick upprepa och förklara somliga frågor vilket gav ett mer 

pålitligt svar. Att inte den intervjuade innan vet vilka frågor som följer är också en fördel 

eftersom det då inte påverkar personens tidigare svar. 
102

 

 

4.2 URVAL 

Det går inte att bortse ifrån att jag som forskare och intervjuare bär på en ”förförståelse” om 

fenomenet. Att jag är en del av samhället, och samhället är en del av mig är aspekter som jag 

bör vara medveten om.  För att forskningen skulle bli så rättvis som möjligt och inte påverkas 

av att jag själv är medlem på Facebook så fick inte intervjupersonerna och jag vara ”vänner” 

där för att förhindra att det omedvetet skulle väljas ut personer som har ett visst 

förhållningssätt till Facebook. Urvalets tillvägagångssätt var ett så kallat ”snöbollsurval” 

vilket innebar att jag började med att rekrytera en person, vilket i sin tur introducerade 

ytterligare en individ som i sin tur rekommenderade en annan och så vidare.
103

 På så sätt kom 

jag i kontakt med lämpliga personer som jag inte var bekant med sedan tidigare. Den första 

intervjupersonen kom jag i kontakt med via en bekant. 

Sex personer valdes ut vilka befann sig i tonåren, och för att undersökningen skulle få en 

bredd bestod dessa av tre tjejer respektive tre killar. Eftersom både killar och tjejer är aktiva 

på Facebook så var det en självklarhet att intervjua båda könen för att fånga användarnas 

upplevelser. Tiden inne på Facebook varierade i vissa fall stort mellan intervjupersonerna, 

liksom antalet ”vänner” där (presentation av de intervjuade följer i kapitel fem).  

Antalet personer som ingick i undersökningen var påverkat av faktorerna tid och behov. Den 

tid som jag hade att förfoga över styrde antalet till viss del, eftersom det troligtvis inte hunnits 

med att bearbeta ett mer omfattande material utan att det hade påverkat kvalitéten på arbetet. 

Då forskningens syfte var att belysa subjektiva upplevelser av ett fenomen, inte generalisera 

för en större population (vilket kräver ett representativt urval) så finns det ingen gräns när det 

gäller antal intervjuer. Det är en bedömningsfråga beroende på vad som ska uppnås med 

studien. Men att intervjua flera personer (än en) innebär att ha möjligheten att upptäcka 

nyanser i skillnader och likheter, och hur dessa förhåller sig till varandra.
104
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4.3 GENOMFÖRANDE 

Den kvalitativa semi-strukturerade intervjuform som användes innebär att intervjuerna blir 

mer flexibla i den bemärkelsen att frågorna inte är strikt bundna på förhand vilket skapar 

möjlighet för spontanitet,
105

 Som underlag till intervjuerna så skapades en intervjuguide som 

användes under samtliga intervjuer (se bilaga). Den kvalitativa intervjun utmärks av att den är 

”icke-standardiserad” vilket innebär att forskaren på förhand inte kan veta vilka frågor som är 

de mest relevanta. Intervjuguiden är för intervjuaren en hjälp till vägledning (ett riktmärke) 

mot ett mål där intervjun snabbt kan ta oanade riktningar beroende på de svar som ges. Nya 

frågor kan uppstå ur de frågor som ställdes i ett tidigare skede.
106

 Under varje intervju så kom 

vi in på olika följdfrågor eftersom intervjupersonerna ofta gav olika svar som ledde till andra 

frågor. 

Intervjuguiden byggdes upp efter så kallade ”temaområden” där frågeställningarna brutits ner 

till flera mindre frågor under varje temaområde. Varje temaområdes funktion var att täcka in 

alla studiens frågeställningar på ett så klart och tydligt sätt som möjligt, men utan att styra och 

påverka intervjupersonerna för mycket. Intervjuguiden bestod av tre temaområden med 

sammanlagt ett fyrtiotal frågor. Intervjuerna inleddes med information om rättigheter och etik. 

Personerna informerades bland annat om att de är helt anonyma och att allt material som 

uppstår till följd av intervjun som kan avslöja personuppgifter kommer att förstöras efter att 

uppsatsen blivit klar och behandlats. Det första temat bestod av personliga och för uppsatsen 

relevanta bakgrundsfrågor. Det andra temat behandlade deras uppfattningar och känslor om 

Facebook, och det sista temat innehöll frågor om självpresentationer och identitetsskapande. 

Frågorna ställdes inte efter någon särskild ordning utan min magkänsla fick bedöma när det 

var lägligt att ställa vissa frågor. För att vara säker på att frågorna var relevanta för studiens 

syfte och frågeställningar, inte av kränkande karaktär och dessutom begripliga för målgruppen 

så fick ett antal personer läsa igenom intervjuguiden och ge kommentarer, allt för att få så 

goda förutsättningar som möjligt inför de stundande intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes under eftermiddagstid eftersom intervjupersonerna går i skolan och 

ägnar sig åt andra aktiviteter under den övriga tiden. En och samma konferenssal bokades 

inför varje tillfälle för att alla skulle få samma förutsättningar. Ur en ”trygghetsaspekt” så 

hade det ultimata varit att intervjuerna genomfördes i respektive persons hem. Men då de 

fortfarande bodde hemma hos sina föräldrar och syskon så valdes det alternativet bort. Det 

skulle eventuellt kunna uppstå alltför många störningsmoment och oklarheter över var vi 

skulle kunna samtala ostört. Dock tipsade jag dem om att de kunde ta med sig en vän som 

väntade utanför konferenssalen under tiden intervjun pågick. 

Jag genomförde alla intervjuer ensam, och samtalet spelades in med en mp3-spelare. Detta för 

att underlätta analysarbetet men också för att kunna anteckna och lägga märke till 

kroppsspråk, vilket man hinner om mindre tid läggs på skrivprocessen och är mer 

”närvarande” istället.
107

 Det finns både för- och nackdelar med att utföra intervjuer ensam. Att 

man är ”två ögon mindre”, och att ingen partner kan inflika eller ge feedback är några 

nackdelar. Men intervjupersonen känner sig troligtvis mer avslappnad när det kommer till att 

prata om sitt privatliv ifall om det är så få personer närvarande som möjligt. 

Längden på intervjuerna varierade från 30 -till 40 minuter, vilket gott och väl räckte för att få 

svar på de frågor som ställdes, ställa följdfrågor och ge utrymme åt intervjupersonerna att 
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reflektera över frågorna. Innan inspelningen påbörjades så ställdes bakgrundsfrågorna vilka 

jag antecknade. Detta för att de skulle få en mjukstart på intervjun och prata med mig innan 

inspelningen började. 

 

4.4 ETISKA ASPEKTER 

Att som forskare studera andra människors upplevelser och åsikter kan i somliga fall vara 

känsligt. Individer kan i utsatta lägen då de lämnar information om sig själva till en 

främmande person känna sig kränkta av olika anledningar. För att förhindra detta så har jag 

tagit i beaktande de ”forskningsetiska principer” som ”Vetenskapsrådet” har sammanställt 

som riktlinjer för forskning inom ”Humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning”.
 108

 De har 

ställt upp fyra krav som skall vara tillgodosedda för att skydda individen vilka är: 

”Informationskravet”, ”samtyckeskravet”, ”konfidentialitetskravet” och ”nyttjandekravet”
109

, 

vilka har tagits hänsyn till under den tid forskningen pågått. 

Intervjupersonerna har bland annat informerats om syftet med uppsatsen och vad deras roll i 

arbetet är. Att deltagandet sker på frivillig basis och att de har rätt att välja att avstå sin 

medverkan under hela arbetets gång. Alla intervjupersonerna har gett sitt samtycke till att 

frivilligt medverka. Om en intervjuperson är under 15 år så bör dess målsman tillfrågas och ge 

sitt samtycke till intervjun. Eftersom hälften av intervjupersonerna vid intervjutillfället var 16 

år, så övervägde jag ett tag att fråga deras målsmän om lov till intervjuerna. Men med risk för 

att tonåringarna då eventuellt skulle känna sig utelämnade och ta avstånd från undersökningen 

så avstod jag detta då frågorna ej ansågs vara av för känslig karaktär. Hade frågorna ansetts 

kunnat påverka och uppröra tonåringarna, hade det känts bra ifall om målsmännen fått 

möjlighet att påpeka eventuella risker med att intervjua deras barn.
 110

  

Intervjupersonerna fick även avgöra ifall om intervjun skulle spelas in efter att jag klargjort 

att det enbart var jag som skulle lyssna på inspelningen, och att den efter bearbetningen skulle 

raderas. Det informerades också om att intervjuerna utför på deras villkor och att det inte 

skulle föra med sig några konsekvenser för deltagarna om valet gjordes att dra sig ur vid 

något stadie, vilket inte heller jag som forskare skulle försöka förhindra med hjälp av 

påtryckningar. Eftersom det inte finns någon relation mellan intervjuaren och 

intervjupersonerna så föreligger det inte något beroendeförhållande. Allt material som rör 

personerna har förvarats säkert och behandlats med stor försiktighet. Materialet kommer 

endast att användas till denna studie, och personerna har i arbetet tilldelats andra namn än 

deras riktiga.
111

 Intervjupersonerna fick möjlighet att ta del av materialet innan publicering. 

Det har också pågått en dialog mellan forskare och handledare om vad man kan ställa för 

frågor till personer i tonåren som inte påverkar dem i en negativ riktning. 

 

4.5 DATABEARBETNING OCH ANALYSMETOD 

Redan dagen efter genomförd intervju så transkriberades den inspelade datan i Microsoft 

Word för att den skulle vara så färsk i minnet som möjligt. Hade jag dröjt för länge med att 
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göra denna bearbetning så hade risken funnits att jag glömt exempelvis deras ”kroppsliga 

beteende” och att det då funnits en större risk att jag bortsett från det i analysen. Allt som sas 

under intervjuerna fördes över på papper ordagrant för att det eventuellt i ett senare skede 

kunde visa sig vara av betydelse. Även sådant som pauser och sinnesuttryck överfördes för att 

bistå och underlätta analysen. Det innebar att jag själv fick genomföra all transkribering för att 

få med alla aspekter av intervjun.  

När väl intervjuerna hade transkriberats så skulle ett beslut fattas om hur materialet skulle 

behandlas. Då jag var bekant med dataprogrammet Nvivo som är till hjälp när man ska 

systematisera och analysera data så bestämde jag mig för att använda det verktyget i mitt 

analysarbete. Med tanke på att det var ett omfattande material så underlättade det att ha allt 

samlat på ett ställe där jag på ett systematiskt sätt kunde börja gå igenom och nysta i 

materialet. 

Först förde jag över det transkriberade materialet från Word till Nvivo, sedan ordnade jag tre 

huvudrubriker, vilka bestod av uppsatsens frågeställningar, då arbetet var ämnat till att 

besvara dessa. Efter det skapades underrubriker bestående av bland annat relevanta begrepp 

(som tagits upp under kapitlen ”tidigare forskning” och ”teoretisk ram”) som exempelvis 

”intrycksstyrning”, ”regioner”, ”vänner”, och ”risk”, vilka ansågs var kopplade till studiens 

frågeställningar. Det plockades sedan ut användbara delar av intervjumaterialet och lades in 

under de olika underrubrikerna. På så sätt kunde jag sedan med enkelhet öppna upp en mapp 

(rubrik) och se hur alla intervjupersonerna hade svarat exempelvis på en fråga angående olika 

”regioner”.
 112

 Genom att ha delat upp intervjumaterialet under olika rubriker så kunde jag 

jämföra de olika svaren och se om de till exempel stämde överens med den tidigare 

forskningen, eller stämde in på någon av de utvalda teorierna. Jag noterade också i relation till 

vissa citat om jag hade lagt märke till något särskilt ”kroppsligt beteende”, till exempel om de 

verkade vara obekväma eller osäkra. För att sedan under analysarbetet kunna överväga 

trovärdigheten i citaten innan jag valde att använda dem, och vara säker på att jag tolkat dem 

rätt. Eventuellt kan ett ansiktsuttryck och hur man säger något avslöja exempelvis ironi. 

Analysmetoden som användes kan benämnas som hermeneutisk vilket innebär att studera hela 

materialet med delarna av det, och delarna med hela materialet. Per-Johan Ödman jämför 

analysarbetet med ett pussel när han ska förklara ett hermeneutiskt arbetssätt. I början verkar 

pusslet omöjligt att lägga när man sneglar på högen av bitar, men när några bitar visar sig 

passa ihop med varandra så börjar ett mönster att växa fram.
113

 På så sätt var Nvivo bra att 

nyttja då mönstren blev tydligare efter att ha delat in intervjumaterialet under olika rubriker. 

Man kunde då syna delarna (utvalda citat) med helheten (hela intervjumaterialet, 

frågeställningarna, teori, samt tidigare forskning) och helheten med delarna.   

 

4.6 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Validitet och reliabilitet handlar om kvalitéten i arbetet. När Validiteten bedöms så 

kontrolleras bland annat om det finns tillräckligt med empiri och att det gjorts en korrekt 

tolkning av datan, hur väl man mätt det man avsåg att mäta. Medan reliabiliteten handlar om 

pålitligheten i arbetet.
114
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För att få en så hög reliabilitet som möjligt har en mp3-spelare av bra kvalité använts. 

Inspelningarna har transkriberats ordagrant, med noteringar om kroppsspråk, ansiktsuttryck, 

pauser och sinnestillstånd. Detta kan tolkas som en form av beskrivande validitet som handlar 

om de iakttagelser jag gjort genom att se och höra. För att eventuellt kunna se om 

intervjupersonerna förhåller sig till det som de säger, så togs även kroppsspråk och 

sinnesstämning med i bedömningen.
115

Allt för att i ett senare skede kunna göra en så korrekt 

och trovärdig analys som möjligt, och för att jag skulle kunna fokusera på intervjupersonen 

fullt ut under intervjun.  

Under intervjuerna så försökte jag att undvika att ställa ledande frågor, men i vissa fall var det 

nödvändigt för att få något svar. Uppfattningen jag fick var att tjejerna hade lättare att prata 

om och uttrycka sina känslor än vad killarna hade utan att jag behövde vara så delaktig. Att 

det förelåg på det sättet kan troligtvis bero på mitt kön. Hade det kanske varit lättare för dem 

att bli intervjuade av en person av det manliga könet? Trots detta så upplevde jag att de gav 

ärliga svar i den mån de kunde. Hade inte heller tjejerna kunnat besvara vissa frågor så hade 

det troligtvis varit fel på intervjuguiden eller att frågorna ställts på ett felaktigt sätt. 

Två av de intervjuade har involverats för att få feedback. Jag gick igenom analysen och 

slutsatserna med dem för att vara säker på att inga feltolkningar gjorts under analysarbetet. 

Också under intervjutillfället så ställdes kontrollfrågor för att undvika misstolkningar.
116

 Att 

involvera studiens ”huvudpersoner” ansåg jag vara viktigt för att styrka arbetets trovärdighet. 

Det är svårt att bortse från att man som forskare har en förförståelse om olika sociala 

fenomen. Eftersom jag själv är medlem på Facebook så har jag både medvetet och omedvetet 

bildat mig en uppfattning om det sociala nätverket och de som är medlemmar där. Det går inte 

att komma ifrån eftersom jag är en del av verkligheten som jag studerar. Fördelen med att jag 

själv är Facebookanvändare och en gång i tiden varit tonåring är att jag kan sätta mig in i 

deras situation, vilket bidrar till att jag är ”påläst” och har en förståelse för dem. 

Generaliserbarheten i arbetet är något som kan diskuteras, eftersom frågan är om jag kan säga 

något generellt med min studie. Syftet var inte att komma fram till en generell lag som gäller 

för alla tonåringar överallt, utan att förstå och belysa just dessa intervjupersoners upplevelser. 

Kvale menar att en vanligt förekommande invändning mot generaliseringar utifrån 

intervjustudier är att det förekommit för få intervjupersoner. Han ifrågasätter för det första 

varför vi ska generalisera. Jag håller med honom eftersom det inte finns någon kunskap som 

gäller för alla och alltid. Den generalisering som jag kan påstå mig ha närmat mig mest kallar 

Kvale ”analytisk generalisering”, vilket innebär att forskaren presenterar sina resultat och 

belägg, och beskriver detaljerat intervjusituationerna. Sen är det läsaren som bedömer om 

resultatet går att applicera på andra individer.
117

 Då flera av de intervjuade tonåringarna hade 

liknande upplevelser och berättelser så är det troligt att även andra i deras ålder känner och 

förhåller sig på liknande sätt till Facebook. Men det är inget som går att rista i sten, det är som 

sagt upp till läsaren att avgöra. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS  

I detta kapitel följer en redogörelse för studiens resultat och analys. Analysen kommer att 

beskrivas utifrån intervjupersonernas egna upplevelser och relateras till de teorier som valts ut 

och den forskning (se kapitlet tidigare forskning) som redogjorts tidigare i arbetet.  

Kapitlet inleds med en presentation av intervjupersonerna (IP) (med andra tilltalsnamn) samt 

en sammanfattning av presentationerna. Analysen som sedan följer är disponerad i tre olika 

”huvudteman”. Det första temat (som också har ”underteman” då dessa är starkt 

sammankopplade till det första temat) behandlar hur intervjupersonerna presenterar sig på 

Facebook och vad de tar hänsyn till i sina självpresentationer. Det handlar också om vilken 

kontroll de har över sina självpresentationer och vilka risker de kan utsättas för som 

Facebookanvändare. Det andra temat behandlar tonåringarnas kroppsliga medvetenhet och 

reflexivitet. Det tredje och sista temat behandlar intervjupersonernas känslor om kring 

Facebook. 

 

5.1 PRESENTATION AV INTERVJUPERSONERNA 

Den första IP Hannah är 17 år. Hon spenderar 4-5 timmar per dag på internet varav cirka 4 

timmar på Facebook. Hon blev medlem där för två år sedan och har för närvarande cirka 600 

Facebook ”vänner”.   

Den andra IP kallar jag Natalie, är 17 år och har varit medlem på Facebook i cirka 5 år, vilket 

innebär att hon endast var 12 år när hon började. Hon spenderar ungefär två timmar per dag 

på internet och det är i princip alltid på Facebook. Antal ”vänner” för tillfället är cirka 500 

stycken. 

Den tredje IP är en kille i 16 års åldern. Han heter Erik och spenderar näst intill all sin tid på 

internet framför Facebook, vilket brukar vara cirka tre timmar per dag. Han har varit medlem i 

tre år och har för närvarande cirka 600 ”vänner”. 

Den fjärde intervjupersonen heter André. Han är 16 år och tiden han spenderar på internet per 

dag brukar vara cirka två timmar. Av den tiden är han inne på Facebook ungefär 15-20 

minuter. Han blev medlem på Facebook för fyra år sedan och har för tillfället cirka 400 

”vänner”. 

Den femte intervjupersonen Alice är en 17-årig tjej. Hon använder sig av internet cirka 5-6 

timmar per dag, och är inne på Facebook ungefär två av dessa. Hon skaffade Facebook för tre 

år sedan och har nu cirka 500 ”vänner”. 

Den sjätte och sista intervjupersonen är en kille som i uppsatsen döpts till Patrik. Han är 16 år 

och har varit medlem på Facebook i cirka tre år. Han spenderar ungefär 1-1,5 timmar på 

internet och det brukar bli en timme av den tiden på Facebook, och han har för närvarande 

cirka 1000 ”vänner” där. 

5.1.1 SAMMANFATTNING PRESENTATION 

Trots deras ringa ålder så har de varit medlemmar på Facebook under en lång tid. Majoriteten 

har varit det i tre år, men en person har haft det i fem år. Patrik har häpnadsväckande 956 

”vänner” där, och resterande har en variation från 394 till 606 stycken. Tiden som spenderas 

inne på Facebook är en stor del av den totala tiden på internet. Dessutom är några av dem 
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endast inne på Facebook.  Den uppskattade tiden på Facebook per dag varierar kraftigt från 

person till person. Hannah är inne på Facebook cirka fyra timmar per dag, medan André är 

inne cirka 15-20 minuter. 

5.2 ATT PRESENTERA SIG SJÄLV- INTRYCKSSTYRNING 

Intervjupersonerna anger till störst del liknande beteenden när de är inloggade på Facebook. 

De flesta menar att när de är inne så kollar de ofta på vad andra skriver och vad det publiceras 

för bilder. Att kolla in andra ”vänners” profilbilder påpekade de flesta som mest intressant, 

men alla skrev statusuppdateringar och publicerade egna bilder, dock i olika utsträckning. 

Intervjupersonerna uppgav att de kände sig trygga med att använda Facebook eftersom de 

själva styr över vad de vill skriva eller lägga ut. De upplever att de har makten över 

situationerna som uppstår där.  

 Alice: Ja, för jag kan ju välja vad jag vill lämna ut om mig själv. 

När frågor ställdes om vad som var okej att publicera på Facebook om sig själv så blev det två 

läger. Tjejerna beskrev mer i detalj vad de tyckte inte skulle läggas ut om en själv, medan 

killarna påpekade att det mesta var okej att lägga ut om sig själv trots att de ibland kunde bli 

trötta på dem som gör statusuppdateringar hela tiden. 

Intervjuaren: Märker du skillnad på vilka ”vänner” som är inne mycket eller lite på 

Facebook? 

Erik: Ja, jag har en kompis, han bor långt långt ute på landet och han kommer inte in så 

ofta, han går i min klass och han lägger upp ganska mycket, ja ovettiga saker. 

André: Ja det kommer så mycket statusuppdateringar från vissa att man nästan blir trött, 

ibland kommer det en i timmen och det är lite väl (skratt)., måste man dela med sig om 

allt man tycker och tänker? Man kanske kan ha nått för sig själv? (skratt) 

 

När intervjupersonerna skriver en statusuppdatering så handlar den ofta om något som de ska 

göra eller har gjort som de flesta beskriver som ”lite extra”. Det kan handla om vad de ska 

göra i helgen med någon kompis eller att de precis har varit på bio med någon. Det var också 

ofta i samband med en aktivitet tillsammans med vänner som de la upp bilder, ofta en bild där 

alla var samlade. Detta var mer typiskt för killarna, medan tjejerna mer än killarna var inne på 

att lägga ut bilder enbart på sig själva. Men de beskrev att bilderna inte fick vara för 

”smaklösa” eller för ”lättklädda”, för det kunde enligt tjejerna leda till negativa konsekvenser. 

När frågan ”varför” ställdes så följde svaren 

Hannah: Mm.., alltså det är ok att lägga ut bilder på sig själv, men kanske inte 

nakenbilder eller nå sånt, eller bilder som kan vara stötande.  

Alice: Det är okej att lägga ut bilder på sig själv, alltså det man gör och så., sen., det är 

väl olika från person till person men jag skulle aldrig kunna lägga ut nån bild på mig 

själv om man står typ i Bh och trosor och liksom sådär., som vissa kan göra.  

Natalie: Jag vet inte riktigt., alltså jag förstår inte riktigt varför man gör det, om man 

bara vill ha uppmärksamhet eller om.., jag förstår inte., jag tror att man kan få mycket 

rykten omkring sig om man lägger upp sådana bilder. 

De avstår alltså från att lägga ut vissa bilder på sig själva i tron om att de då bland annat 

undviker att få ett dåligt rykte.  
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När samtliga fick beskriva hur de ville uppfattas av andra på Facebook så nämndes ord som; 

en bra person, snäll, intressant, social och duktig. Det var inte någon som påpekade att det inte 

spelade någon roll hur de uppfattades, utan alla ville framstå på ett bra sätt. Dessa önskningar 

kan kopplas till vad de skriver och vilka bilder som läggs ut. De styr intrycken så att de skall 

uppfattas på det sätt som de önskar, exempelvis uttrycken social och intressant kan kopplas 

till bilderna de lägger ut där de ägnar sig åt någon aktivitet tillsammans med vänner. Om då 

fel bilder publiceras (som tjejerna beskrev) så blir intrycksstyrningen som Goffman beskriver 

den istället förstörd. På Facebook kan ”inlägg” och ”statusuppdateringar” benämnas som 

intervjupersonernas ”manér”, och de bilder de lägger ut som deras ”uppträdande”. För att det 

ska gå att genomföra en önskvärd intrycksstyrning så gäller det enligt Goffman att 

”uppträdande” och ”manér” stämmer överens för att upprätthålla den ”personliga fasaden”, 

vilket intervjupersonerna tycks ha uppfattat. 

Flera påpekade liksom Natalie att de dessutom aldrig skulle visa att de bråkade med någon  på 

Facebook. 

Intervjuaren: Har det någonsin hänt att du har uppmärksammat något som nån annan 

lagt ut som du själv aldrig skulle lägga ut? 

Natalie: Ja det är nog varje dag faktiskt, ja men sådana där personliga grejer som 

handlar typ om deras relationer eller sådana saker det skulle jag aldrig få för mig att 

skriva om, om man typ bråkade med nån eller var jätteintim med någon det skriver man 

ju inte heller tycker jag. 

 Patrik: Ja till exempel ifall om dom bråkar på Facebook. 

Att de väljer bort att skriva om bråk kan vara ett medel att förhindra att självpresentationen 

förstörs. Giddens skriver ”vi är inte det vi är, utan det vi gör oss till”
118

. Tjejerna i studien är 

medvetna om att de kan framstå på ett dåligt sätt om de visar sig för lättklädda, och att de är 

personligt ansvariga eftersom det är de själva som styr över vad de publicerar på Facebook. 

Likt boyds
119

 studie som pekar på att tonåringar aktivt försöker styra sina självpresentationer 

genom att på ett noggrant sätt välja ut vad som ska publiceras, verkar även dessa tonåringar 

medvetna om hur de kan och vill framstå i ”vänners” ögon. Hon kommer också fram till att 

tonåringarna värnar om sin identitet genom att välja bort att skriva för privata saker på 

Facebook, vilket även mina intervjupersoner verkar göra. 

Flera av intervjupersonerna uppgav också att de tycker att det är bra att användare inte är 

anonyma på Facebook, eftersom de föredrar att veta vem de kommunicerar med. Om de var 

ett anonymt socialt nätverk så skulle man inte veta riktigt vilka man ”pratade” med, och de 

själva tror att de skulle bete sig på ett annorlunda sätt. 

Natalie: Ja man skulle nog kunna ge ifrån sig lite mer ogillande kommentarer och så 

där, tror jag., men det tycker jag är tur att man inte är, alltså inte anonym för då tror jag 

det är fler som vågar skriva sådana kommentarer. 

Alice: Jo men det tror jag nog.. Då kanske man inte skulle tänka lika mycket på vad 

man la upp och om det va okej att lägga upp det och så där. 

Framför allt killarna påpekade att då kunde man ju hitta på vad som helst, och aldrig riktigt 

veta vad som var sant.  
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Patrik: Ja, eller., (tänker)., ja man kan ju i stort sätt säga vad man vill när man är 

anonym för då vet de inte vem det är. 

 Erik: Ja då skulle man ju bara kunna hitta på saker om man så ville.  

Den oanonyma miljön på Facebook verkar i intervjupersonernas fall leda till att de reflekterar 

över vad som är okej att publicera då de har en blandad publik. När alla vet vem man är så får 

man också stå till svars för sitt beteende. 

5.2.1 ”VÄNNERS” BETEENDEN 

Intervjupersonerna menar att många överdriver sin självpresentation på Facebook trots att de 

inte är anonyma där. De tar i, eller undanhåller en viss del för att verka mer intressanta. De 

säger att när de sedan träffar personerna ”face to face” så ger de ett helt annat intryck. Ofta är 

det så att de visar sig vara mer blyga och tillbakadragna.  

Intervjuaren: Tycker du att det existerar en överrensstämmelse mellan personer i 

verkliga livet och på Facebook? 

Natalie: De flesta, men vissa personer har jag känt så att om jag bara har haft dom på 

Facebook först och sett deras inlägg och bilder där då har man ju fått en uppfattning, så 

kanske det senare visar sig vara helt fel bild än vad de är i verkligheten. Då har man ju 

fått ändra uppfattning sen, men då tycker jag att dom visar sig på ett annat sätt på där 

(på Facebook) än hur de egentligen är. Intervjuaren: Hur är dom på Facebook mot om 

man jämför i verkligheten? Natalie: Kanske mer kaxiga eftersom man sitter bakom en 

dator och inte behöver visa sig, sen i verkligheten är dom mer blyga och tillbakadragna 

kanske. 

Fortsättning på frågan om överensstämmelse 

Hannah: Inte alla..( skakar på huvudet).., inte ens hälften., dom kan vara jätte., alltså 

skriva vad som helst på Facebook, men sen är de jätteblyga när man träffar dom i 

verkligheten. Killar kan skriva hur mycket som helst på Facebook alltså i chatten typ 

men sen när man ser dom så hälsar de inte ens.  

Alice: Man beter sig nog lite annorlunda på Facebook., det är nog många som ja beter 

sig som man vill., att man är en person som man vill vara på Facebook, men som man 

kanske inte riktigt är.. Det kanske mest är de som är lite osäkra och så. 

Alice kommentar pekar på det som en av studierna i den tidigare forskningen visade, alltså att 

vissa försöker att skapa en socialt attraktiv identitet på Facebook, som personen inte lyckats 

med i situationer ”face to face”.
120

 Hannah i sin tur beskriver att det uppstår en slags 

”rollkonflikt” när användaren uppvisar ett annat beteende när de sedan  exempelvis träffas 

”face to face”, vilket leder till en förstörd intrycksstyrning. Personen har uppvisat självsäkra 

självpresentationer på Facebook, som denne sedan ”face to face” inte kunnat leva upp till. 

På frågan om hur intervjupersonerna tror att de själva uppfattas av andra på Facebook så kom 

svaren att de nog uppfattades på det sätt som de ville (en bra person, snäll, intressant, social 

och duktig). Men de undvek att vara överdrivna för att det kunde genomskådas. De har 

troligtvis reflekterat över andras överdrivna beteenden och insett att det ofta inte ”går hem”. 
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Frågan ställdes också om de trodde att ålder hade någon betydelse för hur man ville uppfattas 

på Facebook. Alla utom en beskrev att yngre inte verkar bry sig om hur de uppfattas, utan 

skriver för att få en reaktion. 

Hannah: Jaa., alltså jag tror dom yngre dom bryr sig inte så mycket om hur man 

uppfattas., det tror jag inte, men dom äldre bryr sig nog mer, alltså man börjar mogna 

lite då tror jag man tänker på vad, ja exempel på vad farmor tycker. 

Natalie: Ja jag tycker att man märker mer på dom yngre att dom vill synas mer, dom 

gör mer häftigare grejer eller vad heter det?.. Jag vet inte hur jag ska förklara., gör 

häftiga grejer för att folk ska reagera mera. 

Alice: Ja alltså man ser ju klart alltså vilka som är yngre och vilka som är äldre, man 

skulle nog se det även fast man inte hade ålder med, för dom skriver på ett annorlunda 

sätt yngre och äldre.. Ja det är väl det att de yngre skriver lite fjortis (skratt) men -

GUUD nu har det hänt så!, och ååh typ sådär.. Intervjuaren: De skriver på ett annat sätt? 

Alice: Ja, precis., de äldre skulle inte skriva alltså.., jag vet inte hur jag ska förklara. Jag 

tror att de yngre skriver saker som inte har någon betydelse som äldre kanske skulle 

tänka att det behöver inte folk veta. 

I intervjupersonernas ålder så är man på väg in i vuxenlivet och verkar inte vilja framstå som 

någon som verkar omogen. Deras uppfattning är att äldre bryr sig mer om vad andra tycker 

och reflekterar mer än de yngre användarna. Att de reagerat på att de yngre presenterar sig på 

ett visst sätt gör dem eventuellt medvetna om hur de inte ska bete sig, eftersom de inte vill 

förknippas med den yngre kategorin.  

5.2.2 PUBLIK OCH REGIONER 

 Intervjuaren: Vilka personer har du som ”vänner” på Facebook? 

Hannah: Ja det är ju mina närmsta och sen så dom som frågar typ (skratt) sen så nekar 

jag ju vissa. 

Natalie: Det är släktingar först och främst, och så är det ju nära vänner, och andra 

vänner som man kanske inte känner så väl typ från skolan och så där så är det ju många 

andra som man inte känner överhuvudtaget. 

 Erik: Ja vänner (skratt), det är ju alla möjliga. Mormor och morfar till och med. 

På Facebook så bör profilen och statusuppdateringarna i dessa tonåringars fall ses som en 

främre region, eftersom så många olika personer har tillgång till detta. Trots att fyra av de sex 

tonåringarna hade ställt in tillträdet till ”profilen” och ”uppdateringarna” till att bara gälla 

”vänner” så är det fortfarande en stor variation av personer i publiken. Två av personerna, en 

kille och en tjej hade medvetet valt att alla på Facebook skulle ha tillgång till deras profil och 

statusuppdateringar.  

På frågan om de skulle bete sig på ett annat sätt om deras ”vänner” endast var nära vänner 

som de umgås med ofta så blev svaret ett enhälligt ja. De berättade att de skulle vara mer 

personliga och uttrycka sig på ett annat sätt.  

Hannah: Ja det tror jag för dom förstår på ett annat sätt, en lärare., om jag kanske skulle 

skriva nånting typ ”fuck of” alltså en lärare tar ju inte det på samma sätt som mina 

kompisar, dom tar det mycket hårdare.., tror jag. 

 Erik: Ja det skulle jag nog, jag skulle vara mer personlig skulle jag tro.  
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Natalie: Ja det tror jag nog.. Alltså om det bara skulle vara nära vänner så skulle jag 

våga vara mer personlig kunna förklara mer vad jag gjort och så, vara mer öppen. 

Intervjuaren: Blir det skillnad nu när du har lite familjemedlemmar och så där? Natalie: 

Ja det tror jag nog, man vill ju inte visa allt för dom. 

Att intervjupersonerna väljer bort att vara personliga och vårdar sitt språk då de lägger upp 

något pekar på att de är medvetna om att de befinner sig i en främre region när de exempelvis 

skriver en ”statusuppdatering”. Men om de bara hade haft nära vänner som ”vänner” så hade 

de visat ett beteende som hade varit mer passande i den bakre regionen. 

De flesta uppgav att de reflekterade innan de publicerade något på grund av den blandade 

publiken 

 Intervjuaren: Tänker du på nå särskilt innan du lägger upp bilder eller skriver inlägg? 

Hannah: Ja det gör jag.. Jag brukar tänka kanske tre ggr om det är något som jag tror att 

-oj det här kanske farmor kommer att reagera på... Nä men alltså förstår du?  

Natalie: Umm., jag brukar tänka så att alla mina kontakter., att jag känner mig säker på 

att dom kan läsa det så att det inte är om nån släkting som inte ska veta om det... Jag 

skriver ju bara sånt som jag vill att alla ska se. 

Erik: Typ vilka som kan se det här och vad jag kan få för kommentarer på det till 

exempel, om det är nå negativt då kanske jag tänker att det inte är så bra att lägga ut.  

Tonåringarna beskrev en medvetenhet om de olika regionerna och vilket beteende som ansågs 

passande, de lämnar på de grundvalarna inte ut vad de anser vara privat information om sig 

själva eftersom det tillhör den bakre regionen. Det vet att oavsett vad de gör för 

statusuppdateringar (intrycksstyrningar) om privata angelägenheter så finns det alltid någon i 

publiken som det enligt deras ord inte ”passar”. Mead förklarar att vi under barndomen 

utvecklar en ”generaliserande andra” som fortsätter livet ut.
121

 Att tonåringarna reflekterar 

innan de exempelvis skriver en uppdatering kan innebära att de utvecklat detta och att de kan 

föreställa sig andras reaktioner (överta en roll) utan att dessa behöver vara närvarande i 

rummet.  

5.2.3 KONTROLL OCH RISK  

Intervjupersonerna svarade att de kände sig trygga med att använda Facebook eftersom de 

själva upplever att de har kontroll över vad de vill skriva eller lägga ut. De känner att de har 

makten över situationerna som uppstår där.  

 Alice: Ja för jag kan ju välja vad jag vill lämna ut om mig själv 

Alla intervjupersonerna hade en stor mängd ”vänner” som hade tillträde till allt som de 

publicerade. Två av dem hade dessutom ställt in, (eller eventuellt inte ställt in) så att vilken 

Facebookanvändare som helst kunde se allt som de publicerade. Undersökningen ”Eu kids 

online” menar att bristande kunskaper om säkerhetsinställningar är ett problem bland unga 

personer på Facebook.
122

 De jag intervjuade menade att de mer än väl kunde hantera dessa, 

men att de inte orkade bry sig så mycket om det. I intervjupersonernas fall så verkar risken 

snarare ligga i ointresse än okunskap. 
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De har inte fyllt i all information om sig själva, så som mailadress och telefonnummer. De 

flesta har fyllt i sin ålder, bostadsort och civilstatus. Men några berättade att när de precis 

skaffat Facebook, var de som de själva uttryckte det osmarta nog att skriva ut sitt nummer i 

”loggen” när man ville att någon skulle höra av sig. En kille hade fyllt i sitt telefonnummer 

men han trodde att han nu hade ett annat nummer. Detta beteende kan vara riskfyllt då 

personen i fråga inte känner alla sina ”vänner”. 

 Intervjuaren: Har du fyllt i telefonnummer? 

 André: Eh., ja det har jag fast jag tror att jag har ett annat nummer nu (skratt). 

Alice: Då om man hade bytt telefonnummer så skrev man skicka sms och sådär och la 

ut numret i loggen (skratt), det va när man va yngre, men nu skulle jag inte göra det.  

Anders Persson skriver att delaktighet på Facebook kan leda till att man delar med sig för 

mycket och upptäcker det när det är för sent. Det har hänt att några har ångrat inlägg eller 

bilder och tagit bort dem efter att ha fått negativa kommentarer, men då har redan andra sett 

detta.  

 Intervjuaren: Har du nån gång känt att du delat med dig för mycket om dig själv? 

Alice: Ja det har jag faktiskt en gång som speciellt, det var efter att jag varit utomlands 

och då la jag upp jättemycket bilder i en mapp så dagen efter vaknade jag och fick 

panik – shit vad har jag gjort?.. Då tog jag bort hela mappen (skratt). 

Intervjuaren: Har det hänt att du har ångrat inlägg eller bilder som du har lagt upp? 

Erik: Ja det har jag, om jag har fått dåliga kommentarer typ – vad är det där? Nä., då har 

jag tagit bort det. 

När vi inte har kroppslig tillgång till andra individer som kan ge en signal om vilket beteende 

som är acceptabelt så kan följderna bli att saker publiceras som kan leda till en förstörd 

intrycksstyrning, som dessutom kan vara svår att reparera. Det blir för användarna svårt att 

skilja på de olika regionerna.
123

 Det som framkom under intervjuerna visar dock på att 

intervjupersonerna försöker eliminera den risken genom att inte visa bråk med någon 

offentligt på Facebook. Intrycksstyrning bygger i vissa fall på samarbete, och skulle osämja 

uppstå så skulle tillfälle finnas att agera så att intrycksstyrningen förstördes för varandra. 

5.2.3.1 ”FACERAPE” 

Häpnadsväckande var att alla intervjupersonerna blivit utsatta för en så kallad ”facerape”, 

vilket innebär att någon annan agerat på personens användare. När frågan ställdes så sa de att 

det bara var en kul grej och att det var kompisar som gjort det, det var något att skratta åt. De 

skrev efteråt i sin ”logg” att det var en ”facerape” och ”taggade” personen som gjort detta. 

Eftersom användaren anses själv vara ansvariga över det som de publicerar så kan 

”facerapen” bli det spontana som man inte behöver vara personligt ansvarig över, andra 

”vänner” hjälper användaren att dra uppmärksamhet till sig. Tidigare forskning visade på att 

”vänner” hjälper till med självpresentationen
124

och att det är betydelsefullt att uppvisa en 

relation till någon
125

, vilket det här scenariot gör. Den utsatta ”taggar” ”inkräktaren” och 

synliggör då en relation. 
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Men när frågan ställdes om en okänd person skulle göra samma sak så blev inte reaktionen 

den samma. 

Patrik: Ja då skulle jag bli lite förbannad., då kan dom ju lägga ut vad dom vill och 

skriva vad de vill till vem som helst, eller ja mina vänner. 

Hannah: Jag skulle bli förbannad och orolig om den går in och typ läser en massa saker 

som den inte får och skriver till folk utan att jag vet om det.  

En av tjejerna hade dock blivit utsatt av en vän med ett ont uppsåt då denne var svartsjuk på 

henne. Personen hade gått in och ändrat hennes ”civilstatus” till singel eftersom hon var kär i 

hennes kille. Det gjorde henne mycket upprörd och kände att det var ett stort svek. Trots att de 

flesta av intervjupersonerna såg detta som något hemskt som kunde förstöra för dem så litade 

några på att deras ”vänner” skulle veta om det var dom som skrev eller inte 

 André: Jag tror att folk skulle märka att det inte va jag. 

 Intervjuaren: Okej, du litar på att dom känner dig? 

 André: Ja det gör jag.  

Hur är detta resonemang möjligt när man har så många ”vänner” som dessutom inte känner 

en? Det kan exempelvis vara en framtida arbetsgivare. Giddens
126

 talar om att vissa risker 

känns så avlägsna i tiden och rummet att de skjuts upp som en slags försvarsmekanism, eller 

en bedömning görs att sannolikheten för att något ska hända är minimal.  Kan det rentav vara 

så att de intalar sig själva att alla ”vänner” vet hur de är trots att dessa både hör till den bakre 

och främre regionen, att möjligheterna för en kontrollerad självpresentation väger tyngre än 

riskerna för tillfället? 

 

5.3 ATT PRESENTERA SIG GENOM BILDER 

Att kolla på bilder på andra uppgavs vara den största dragningskraften på Facebook, och 

verkade vara det som intervjupersonerna ägnade störst del av tiden till. Att det är bilder som 

lockar där gör troligtvis tonåringarna medvetna om vikten att ha en profilbild som de känner 

representerar dem. 

 Intervjuaren: Har du vid något speciellt tillfälle känt ett måste att synas? 

Alice: Um., jag vet inte riktigt.. Det är nog typ om man haft en profilbild för länge, då 

känner jag ett måste att lägga ut en ny bild. Man vill liksom uppdatera sig till nå nytt. 

 Erik: Om man nyligen klippt sig eller nånting sånt där. 

Frågan ställdes också om vilka bilder som var okej att ”taggas” på, respektive att inte ”taggas” 

på. 

Hannah: Ja det är väl dom som man ser helt äcklig ut på och ful (skratt) då vill jag inte 

vara med på den.. Är jag snygg på en bild så är det bara att tagga (skratt). 

Erik: Ja., okej bilder är väl typ nå kul, ett gruppfoto eller nå sånt där.. Inte okej bilder är 

väl nån som inte blir bra antar jag (skratt), ja eller som man inte vill att mormor och 

morfar ska se liksom. 
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Resonemangen kan förklaras utifrån det Giddens
127

 menar med att vi idag reflekterar över 

bland annat vilka vi vill vara och hur vi vill uppfattas, vilket intervjupersonerna tycks 

anamma. De vet när de vill synas, men visar också en medvetenhet om att vissa saker är bäst 

att inte skriva eller lägga upp för att det kan leda till negativa effekter för personen i fråga. Det 

gäller att synas men att göra det på rätt sätt, vilket tjejerna påpekade tidigare. 

Alice: Det är okej att lägga ut bilder på sig själv, alltså det man gör och så.. Sen., det är 

väl olika från person till person men jag skulle aldrig kunna lägga ut nån bild på mig 

själv om man står typ i Bh och trosor och liksom sådär., som vissa kan göra.  

Detta reflexiva förhållningssätt har möjligtvis lett till att de olika regionerna framträtt 

tydligare, och att intrycksstyrningen i sin tur påverkas av regionsmedvetenheten.  

Men alla var dock inte lika bekymrade över om bilder publiceras på dem av ”vänner” som de 

inte hade valt att lägga ut själva. Alice förklarade att om hon blivit taggad av en ”vän” där hon 

exempelvis feströker så gör det inte lika mycket som om hon hade gjort det själv. Hon ger 

ingen tydlig förklaring till resonemanget mer än att det blir annorlunda. Trots att det är samma 

publik som ser henne så spelar det alltså en mindre roll för att det inte är hon som lagt upp 

bilden, det är ingen självvald presentation.  Det kan kopplas till fenomenet att bli ”facerapad” 

av en vän, där man drar uppmärksamhet till sig men utan att behöva vara personligt ansvarig 

över händelsen. 

Giddens menar att kroppen har fått en viktig betydelse som en del i ”självets reflexiva 

projekt”. Hur vi framträder är ett tecken på hur vi vill vara och hur andra ska uppfatta oss. Att 

publicera en bild på sig själv är det närmsta medlemmarna kan komma en kroppslig 

presentation ”face to face”.  Därför kan intervjupersonerna uppfatta det som viktigt att styra 

intrycket på ett passande sätt eftersom det har en betydelse för hur de sedan kommer att 

uppfattas.  

Alla sex intervjupersonerna har flera hundra ”vänner”, som består av både familjemedlemmar, 

gamla lärare, nära vänner, flyktiga vänner och personer som de aldrig har träffat ”face to 

face”. Det är en blandad publik som kräver olika framträdanden. Man brukar säga att en bild 

säger mer än tusen ord, men då kan man undra vad de ser för mening med att använda 

Facebook, och exempelvis lägga upp bilder när de är medvetna om regionerna och dessutom 

att en självpresentation ofta inte passar alla ”vänner”. 

 

5.4 DELAKTIGHET OCH SOCAL RESPONSIVITET 

Det som tydligt framgår av samtliga intervjuer är att tonåringarna har splittrade känslor när 

det gäller Facebook. De vill vara delaktiga där och skulle tycka att det var jobbigt om de inte 

hade tillgång till det, men det skulle också vara skönt att slippa enligt de flesta. När frågan 

ställdes om det fanns några nackdelar med Facebook så menade några att den stora mängden 

information och tendenser till beroende var något som förbryllade dem. 

Hannah: Jaa.. Man får ju reda på väldigt mycket information, Och så kan ju folk skriva 

väldigt mycket osmarta saker. 

Natalie: Ja det är väl det att man kan bli lite för beroende av det, att man håller koll hela 

tiden., måste hålla koll på vad alla gör och så där det är väl inte så bra det heller. 
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Erik: Nä., eller ibland ifall man känner att man måste gå in, annars så kan man få typ 

ångest.. Måste kolla om det hänt nå nytt. 

Liksom Giddens som menar att individen idag har ett ansvar över sig själv så menar 

intervjupersonerna att det nästan känns som ett måste att ha Facebook för att mycket av det 

som sker framkommer där, annars så får man skylla sig själv, där har man en bra chans att 

syna och synas. I enlighet med Giddens så påpekar de att det idag går så fort med allting så att 

det gäller att hänga med för att inte känna sig utanför. Skulle de inte ha Facebook idag så 

skulle de känna sig ”efter” och att de missade en massa. 

Intervjuaren: Hur skulle du känna dig om du inte hade Facebook idag när så många 

andra har det? 

André: Det skulle säker va både bra och jobbigt, man kanske inte kan se vad andra gör 

men det är ju skönt ibland också.., kanske skulle kännas lite konstigt eftersom alla andra 

har det och man själv inte skulle ha det. Det är ju mycket snack om Facebook, och så 

har man det inte själv då kan man inte prata nånting om det. 

 Natalies svar på samma fråga ifall om hon inte skulle ha Facebook: 

Natalie: O uppdaterad.. (tystnad)... alltså att man inte visste vad folk håller på med, det 

skulle nog kännas ganska jobbigt tror jag, (skratt). Intervjuaren: Kretsar det mycket 

kring det? Natalie: Ja, och lite för mycket tror jag, jag tror att det skulle vara bra om alla 

bara gav upp det (skratt) ja., man börjar prata i verkligheten istället, när det t.ex. blir 

helg och man vill veta vad som händer så är det första man gör att gå in på Facebook 

och kolla vad folk skriver där. 

Att de väljer att vara delaktiga på Facebook trots splittrade känslor pekar på det som Löfberg 

skrev i sin studie, att Facebook används just för att alla andra gör det.
128

 De ser nackdelar med 

att ha Facebook men också många fördelar. Samtliga säger att det uppstår en bra känsla när 

många ”gillar” det dom skriver eller lägger upp. 

 Intervjuaren: Vilken känsla får du när många ”gillar” det du lägger upp? 

 Natalie: Alltså jag blir ju glad, att man får bekräftelse. 

 André: Jag tycker väl att det är kul att folk läser ens grejer, uppskattar det. 

Detta kan kopplas till Asplunds teori om social responsivitet.
129

 En av anledningarna till att de 

vill synas på Facebook verkar vara behovet av att få respons och att själv respondera. Skulle 

ingen bry sig om att respondera (responslöshet) så får det förödande konsekvenser enligt 

Asplund. Det kan vara en av anledningarna till att intervjupersonerna upplever att många 

skriver oväsentlig information om sig själva. Asplund menar att detta behov av respons är så 

starkt att vi ibland vill synas enbart för att kunna respondera. 

Det råder dock delade meningar vad gäller hur viktigt det är att ”vänner” ”gillar” eller 

”kommenterar”. Några säger att det inte spelar så stor roll eftersom de står för det som de 

skriver, och att det bara är ett plus om folk håller med. Andra påpekar att det är viktigt 

eftersom det är därför som de skriver och lägger ut bilder, men det har störst betydelse om det 

är ”nära” personer som ger respons.  
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Hannah: Det är inte så jätteviktigt tycker jag., det jag lägger ut tycker jag är rätt, det 

spelar ingen roll om jag får stöd eller inte, men det är ju bara bra om de gillar det för då 

tycker dom samma som jag typ (skratt).  

Natalie: Jo men det är ju ganska viktigt, iallafall de nära vännerna, de andra bryr jag 

mig inte så mycket om. 

Alice: Alltså., det är väl., det är väl tråkigt om ingen, alltså om man inte skulle få nån 

respons det är väl ändå därför man lägger ut .., är det ju egentligen. 

Erik: Det känns bra, då liksom känner man sig inte utanför, utan man känner att man 

syns. 

Natalie menar att det är de nära vännerna som har betydelse. Också när André säger att folk 

skulle veta att det inte var han som skrev när han hade blivit ”facerapad” kan peka på att han 

menar hans nära vänner. Att intervjupersonerna har så många ”vänner” kan kopplas till 

intrycksstyrningen och den tidigare forskningen. boyd använder citatet ”You are who you 

know”
130

, alltså att vilka du känner blir också en del av vem du är. Om du har många 

”vänner” på Facebook så signalerar du (styr intrycket) att du är en person som många vill vara 

vän med, och det bekräftas dessutom i kommunikationen med ”vänner” som andra ”vänner” 

kan se. 
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6. DISKUSSION/SLUTSATSER 

Utifrån det material som genererats genom intervjuerna så har svaren analyserats för att kunna 

besvara arbetets frågeställningar. Analysen av intervjumaterialet har visat både likheter och 

skillnader i resonemang, men till störst del likheter. Nedan följer de slutsatser som kunnat 

dras utifrån materialet i relation till studiens frågeställningar. 

Hur presenterar sig intervjupersonerna på Facebook, det vill säga hur iscensätter de sig 

själva och vad tar de hänsyn till när de gör sina framträdanden? 

Intervjupersonerna presenterar sig både genom att publicera texter och bilder, men dock i 

olika utsträckning. De visade genom sina resonemang en tydlig medvetenhet om de olika 

regionerna och vilket beteende som de ansåg vara acceptabelt på Facebook (en främre 

region). De uttalade bland annat att de valde att inte skriva för personligt om sig själva, eller 

lägga ut för privata bilder eftersom man inte ville att ”alla” skulle se. De är medvetna om att 

den stora mängd blandade ”vänner” som de har försvårar möjligheten för personliga 

självpresentationer. Samtliga intervjupersoner önskade framstå på ett bra sätt på Facebook (en 

bra person, snäll, intressant, social och duktig). Genom uttänkta uppdateringar och bilder så 

försökte tonåringarna styra (iscensätta) intrycket av att exempelvis framstå som sociala. 

Majoriteten av intervjupersonerna påpekade att deras yngre ”vänner” på Facebook betedde sig 

på ett för dem ogenomtänkt sätt. Alla utom en beskrev att yngre inte verkar bry sig om hur de 

uppfattas, utan enligt dem publicerar för att få en reaktion. Självpresentationerna verkade 

alltså till viss del förutom medvetenheten om regionerna och den breda publiken även 

påverkas av yngre ”vänners” beteenden.  

Samtliga intervjupersoner sa sig själva reflektera innan de exempelvis publicerade 

självpresentationer i form av ”statusuppdateringar” eller bilder. Förklaringen de gav var att 

någon av ”vännerna” kunde ta illa upp, eller av rädsla för att missuppfattas. Av hänsyn till 

regionsmedvetenheten och publiken blev intrycksstyrningen helt klart påverkad genom att 

självpresentationen blev strategiskt utarbetad för att passa alla i publiken. De förklarade att de 

skulle dela med sig mer av sig själva om publiken enbart bestod av nära vänner. Med den 

nuvarande publiken begränsas självpresentationerna i stor utsträckning. 

 Sammanfattningsvis verkar det som om självpresentationerna sällan på grund av den 

oanonyma miljön, den breda publiken, regionsmedvetenheten och medvetenheten om andras 

beteenden präglas av spontanitet, utan snarare reflexivitet. Här handlar det inte om att öva och 

pröva olika roller, utan att försöka förhålla sig till sådant som passar alla.  

Hur resonerar intervjupersonerna kring risker på Facebook?  

Då intervjupersonerna upplevde känslor av kontroll, besatt en regionsmedvetenhet och 

handlade enligt ett reflexivt förhållningssätt så menade de att de inte lämnar ut privat 

information om sig själva på Facebook. Trots det så inträffade det att några av 

intervjupersonerna ibland ångrade saker som de skrivit eller bilder som lagts upp. Denna 

paradox innebär att de strävar efter att inte dela med sig av för privat information bland annat 

på grund av den breda publiken, men att det iallafall sker vid vissa tillfällen. Persson
131

 menar 

att den kontrollerade intrycksstyrningen är en fördel, men också en nackdel eftersom det kan 

leda till att man delar med sig av för mycket personlig information. När vi inte har kroppslig 

tillgång till andra individer som kan ge en hint om vilket beteende som är acceptabelt så kan 
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följderna bli att saker publiceras som kan leda till en förstörd intrycksstyrning, som dessutom 

kan vara svår att reparera.
132

 Även om personen efter en tid ångrar sig och då tar bort 

uppdateringen eller bilden så har ”vänner” redan sett detta.  

Även om några av intervjupersonerna hade ångrat publiceringar så verkar den största risken i 

dessa personers fall ligga i att andra individer kan påverka personens självpresentation i en 

negativ riktning. Det är sällan som så många personer samtidigt kan ta del av en 

självpresentation som på Facebook. Med den möjligheten så följer ett stort antal som kan 

kommentera och lägga ut bilder. Alltså,  med möjligheter så följer också tänkbara risker. 

Intervjupersonerna var medvetna om svårigheten med en stor och bred publik, men valde 

ändå att vara ”vän” med så många. Att ha flera hundra ”vänner” som man egentligen inte 

känner kan vara riskfyllt, då det innebär en ökad skara som kan påverka intrycksstyrningen. 

Som också innebär att många kan ta del av intrycksstyrningen vilket också resulterar i att det 

finns ett stort antal som kan se på när det går snett, som exempelvis en ”facerape”. En 

”facerape” upplevde intervjupersonerna som en kul aktivitet vänner emellan som alla 

”vänner” på Facebook skulle förstå hade ägt rum. Det såg inte det som någon risk. Men 

oaktsamhet kan även innebära att en okänd person kan ta kontroll över användarens ”konto”. 

Den risken hade samtliga intervjupersoner inte bekymrat sig över i någon större utsträckning. 

Vilka känslor kretsar kring Facebookanvändandet? 

Trots de negativa konsekvenser som kan följa av medlemskap så är det här de har en 

möjlighet att presentera sig själva på ett för dem kontrollerat sätt. De får respons och känner 

sig delaktiga. Det är på Facebook som den mesta informationen sprids om vad som sker. Att 

inte vara medlem skulle enligt dem leda till ett utanförskap eftersom mycket kretsar kring just 

Facebook. Det är ju genom andra som vi blir till, och då blir medlemskapet ett viktigt inslag i 

identitetsskapandet eftersom det är där de flesta befinner sig en stor del av tiden idag. Men 

intervjupersonerna menade också att det skulle vara skönt att slippa Facebook eftersom det 

just kretsar lite för mycket kring detta. Det råder alltså splittrade känslor om meningen med 

ett medlemskap där.  

Hur intervjupersonerna beskriver sitt eget förhållningssätt pekar definitivt på en 

regionsmedvetenhet, men om de verkligen lever upp till deras beskrivna beteende kan vara 

påverkat av intrycksstyrningen mellan dem och mig, då jag är äldre. De vill kanske inte 

framstå som oansvariga och förskönar då sitt användande. Att lämna ut sig själv på Facebook 

kan vara något som intervjupersonerna inte vill dela med sig av. Men det som talar för 

resultaten är att samtliga utan att vara påverkade av varandra i flera fall uppgav liknande svar, 

vilket styrker deras trovärdighet och kan innebära att även andra tonåringar delar deras 

upplevelser. Att dessutom analys och resultat diskuterats med två av intervjupersonerna anser 

jag höjer studiens trovärdighet. 

 

6.1 FORTSATT FORSKNING 

Det som framkommit i studien visar på en viss könsskillnad i olika resonemang som vore 

intressant att studera närmare ur ett mer tydligt genusperspektiv och med ett större antal 

intervjupersoner, då denna studie är för liten för att kunna dra några generella slutsatser. 

Killarna påpekade att det i princip var okej att lägga ut vad som helst om sig själv, men 

innebär åsikten att de delar med sig mer om sig själva än vad tjejer gör? 

                                                           
132

 Ibid sid 23. 
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Trots etiska frågor kring att intervjua personer under femton år så upplever jag detta som 

aktuellt eftersom allt yngre personer är medlemmar på Facebook. Intervjupersonerna 

påpekade en omognad och ett bekräftelsebehov hos deras yngre ”vänner” som eventuellt kan 

medföra negativa konsekvenser för dem i framtiden. För att de yngre skulle få respons så 

använde sig somliga ett beteende som passade in bättre i de bakre regionerna för att synas 

enligt intervjupersonerna. Det verkar vara bättre att få en negativ respons än ingen alls. Vissa 

av intervjupersonerna upplevde dessutom att de själva när de var yngre inte reflekterade över 

de konsekvenser som kunde uppstå till följd av oaktsamhet med till exempel utlämnande av 

telefonnummer. Forskningen inom området tonåringars användning av sociala nätverk anser 

jag viktig då det idag är en så stor del av människors vardag och blir det idag redan i en tidig 

ålder. Det behövs mer kunskap om användningen för att kunna upplysa de unga användarna, 

samt deras föräldrar om de konsekvenser som kan följa av ett för intervjupersonerna och mig 

oreflekterat beteende.  
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7. SLUTORD 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till de personer som hjälpt och stöttat, framförallt 

intervjupersonerna som valde att medverka i studien. Utan er så hade arbetet inte varit möjligt 

att genomföra.  

Att skriva en uppsats på egen hand innebär ett stort antal timmar med enbart sig själv. Jenny- 

Tack för ditt arbete med att handleda och motivera mig genom skrivperioden. Anna- Jag vet 

att du kommer att säga ”det var så lite så”, men för mig var det ovärderligt med dina tips och 

att du tog dig tid att läsa uppsatsen, vilket bidrog till nya vinklar och synsätt. 

 

 

Johanna Nordström  
____________________________________________ 
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 BILAGA: INTERVJUGUIDE 

 

Intervjuguide Information om rättigheter och etik  

Bakgrundsfrågor Namn, Ålder?    

 Tid på internet?   

 Tid på Facebook (FB)? Hur når du ut (dator/mobil)? 

 Medlem hur länge?     

Kärnfrågor  

Facebook - Om du skulle beskriva FB för någon som inte känner till det, vad 

skulle du lyfta fram då?    

 - Vad ser du för fördelar med FB?  

 -Nackdelar?    

 - Vilka tjänster utnyttjar du mest på FB?  

 - Vilka personer har du som FB-vänner?  Lärare/Föräldrar?

 - Har du någon FB-vän som du aldrig träffat ”face to face”?

 - Känner du dig trygg med att dela personlig information på FB? 

Varför/varför inte?   

 - Hur skulle du känna dig om du inte hade FB idag när så många 

andra har det?    

 - Har det hänt att du inte haft tillgång till FB under en längre tid? 

Hur kände du dig då? Om inte, hur tror du att du skulle känna dig?

      

Presentation/Identitet - Beskriv en typisk inloggning på FB. Vad är det första du gör? 

Finns det något som du alltid gör?  

 - Beskriv hur ett typiskt inlägg ser ut? Vad skriver du om?

 - Har du fyllt i information om dig själv som t.ex. civilstatus, 

intressen osv?    

 - Har det någonsin hänt att du uppmärksammat något som någon 

annan lagt ut som du själv aldrig skulle göra?.. berätta..

 - Vilka kan se din profil?   

 - Vilka kan se dina inlägg? Alla? Beg. Genom 

säkerhetsinställningar?    

 - Lägger du ut bilder? Om, på vad? Om inte, varför? 

 - Vilka bilder är ok att lägga ut? Vilka är inte ok? 

 - Tänker du på något särskilt innan du lägger upp bilder eller 

skriver inlägg?   

 - Har det hänt att du ångrat inlägg/bilder? Om, varför?  Vad har du 

gjort då?    

 - Har du någon gång känt att du delat med dig för mycket? När?

 - Skulle du uttrycka dig annorlunda om dina FB-vänner endast var 

 nära vänner?    
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 - Har du vid något speciellt tillfälle känt ett måste att synas på FB? 

När?    

 - Vad tittar du på hos andra på FB? Vad är intressant? 

 - Märker du skillnad på vilka FB-vänner som är inne mycket eller 

lite på FB? Hur skulle du definiera mycket? 

 - Hur vill du uppfattas av andra på FB?   

 - Tror du ålder har någon betydelse hur man vill bli uppfattad? 

 - Hur tror du att du uppfattas av andra på FB? 

 - Beskriv hur du skulle känna dig om någon gjorde ett inlägg om 

privata angelägenheter i din logg istället för att skriva ett mejl?

 - Upplever du att vissa är ”för mycket” alltså överdrivna på FB? 

 - Vilka bilder är ok att ”taggas” på? Vilka är mindre ok?

 - Vilken känsla får du när många ”gillar” det lägger upp på FB?

 -  Hur viktigt är det för dig att vänner ”gillar” eller kommenterar 

det du lagt ut? Varför/varför inte?  

 - Skulle du bete dig annorlunda om du var anonym på FB? Om- på 

vilket sätt? Varför inte?   

 - Anser du att det existerar en  överrensstämmelse mellan personer 

i verkliga livet och på FB? Dig?  

 - Har du någon gång blivit utsatt för en ”facerape”? Känslor? Om 

inte hur tror du att du skulle känna dig?   

 

 

 

 

       

      

      


