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Abstrakt 

 

Författare: Angelica Eliasson och Caroline Brage 

Titel: Vem är du på Facebook? En uppsats kring hur individer använder sig av Facebook för 

att forma och skapa sin identitet 

Handledare: Marta Cuesta 

 

Frågeställning/Bakgrund: Frågeställningarnas ursprung kommer ifrån vår egen nyfikenhet 

kring hur individer skapar och formar sin identitet genom Facebook. Där vi har valt att lägga 

fokus på deras jag och hur de framställer detta på sidan. Här tar vi hjälp av Goffmans teori om 

att samhället är en teaterscen på vilken vi spelar olika roller samt Meads teori om Jaget.  

Syfte: Att få en förståelse för samt reflektera kring hur individer kan forma och skapa sin 

identitet och självkänsla via Facebook. Vilket vi avsåg att undersöka genom intervjuer med 

åtta individer i åldern 25-30 år. Det intressanta för uppsatsen var att se hur den utvalda 

gruppen använde sig av till exempel språk och bilder, för att forma och skapa sin identitet på 

Facebook. Samt på vilket sätt identitetsskapandet påverkades av andras positiva respons.  

Resultat: Den information intervjuerna genererade visade på att många av intervjupersonerna 

var noga med hur de använde sig av språket i sina statusuppdateringar, samt vad dessa visade 

av deras liv. Detta för att de ansåg att man inte ska skriva om alltför negativa saker och inte 

bli alldeles för personlig i det man skriver i sina statusuppdateringar.   

 

Nyckelord: Facebook, identitet, positiv respons, bild och språk användning 

 
 



 

 
 

Förord 
 

Vi vill här tacka våra intervjupersoner för deras deltagande i undersökningen samt 

hjälpsamma svar på våra frågor. Sedan vill vi även tacka vår handledare för ett gott stöd i vårt 

arbete med uppsatsen och goda råd för dess upplägg. 
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Inledning 

Vad är din status på Facebook idag? Några väl valda ord om en fullspäckad vardag för att 

framhäva din simultanförmåga, ett rop på hantverkshjälp till den trasiga oljepannan eller en 

uttömmande beskrivning av din känslomässiga dagsform? Skriver du med tanke på att inte 

bara dina vänner, men också din chef och dina arbetskamrater, kanske läser det du valt att dela 

med dig av? Vill du att det de läser ska spegla ditt innersta jag – eller personen du önskar att 

de ska uppfatta dig som? Detta är några frågor vi såg vara intressanta att reflektera kring då  

Facebook är ett medialt fenomen som på relativt kort tid formligen har exploderat i vårt 

samhälle. Vi samlar våra nära och kära, vänner och gamla skolkamrater, kolleger och bekanta 

på ett enda ställe för att kunna nätverka och hålla kontakten. Detta är långt ifrån förbehållet 

dem som vuxit upp i dataåldern; användarnas ålder sträcker sig från över hundra och nedåt 

och den community, eller virtuella samhälle, som så till den grad har blivit en allt större del av 

våra liv väcker självfallet också intresset hos barn och ungdomar i en ålder där social status 

spelar en central roll i deras skapande av sin självbild.  

 

Vår ursprungliga nyfikenhet kring hur individer använder sig av Facebook väcktes i en 

diskussion vi hade kring vilket ämne vi ville skriva vår uppsats om. När denna började närma 

sig identitetsskapande och internet fastnade bådas tankar på Facebook. Vi båda blev 

intresserade av hur många individer som i dagens samhälle faktiskt använder sig av sidan, och 

framför allt – det sätt på vilket individer väljer att framställa sig själva på.  

På Facebook presenterar man sig själv genom så kallade ”statusuppdateringar” så att andra 

individer kan läsa om hur personen mår eller vad de gör för tillfället - det är helt upp till 

användaren att välja vad han eller hon delar med sig av. De ”vänner” man accepterat att 

fraternisera virtuellt med kan skriva egna kommentarer till ditt inlägg. Det är i dessa 

statusuppdateringar som vi anser att tyngdpunkten ligger när det gäller socialt 

bekräftelsebehov; beroende på hur man väljer att framställa och uttrycka sig får man också 

respons i antingen positiv eller negativ bemärkelse.  

Många verkar ha ett behov av att få sin identitet och popularitet bekräftad via Facebook och 

på så vis stärka sin självbild, vilket kan ha gått så långt att det påverkar individers 

identitetsskapande. Kan det ha blivit så att det idag förekommer ett behov i oss av att visa upp 

och få vår identitet bekräftad av andra på internet? Och har denna virtuella värld skapat 

ytterligare  möjligheter för oss att bygga upp vår sociala identitet?  
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 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för samt reflektera kring hur individer kan 

forma och skapa sin identitet och självkänsla via Facebook. Detta avser vi att undersöka 

genom intervjuer med människor i åldern 25-30 år. Det intressanta för uppsatsen är att se hur 

den utvalda gruppen använder sig av till exempel språk och bilder, för att forma och skapa sin 

identitet på Facebook. Samt på vilket sätt identitetsskapandet kan påverkas av andras positiva 

respons. 

 

Uppsatsen har utgått från följande frågeställningar: 

 

• Hur kan en individs självbild och sociala identitet påverkas eller renat av skapas 

beroende på hur man uppdaterar sin status på Facebook? 

• Lägger individer upp bilder på Facebook för att söka uppmärksamhet och på så vis få 

bekräftelse på sin självbild? 

• Hur kan språkliga variationer i kommunikationen på Facebook påverka hur vi och 

andra uppfattar ens identitet? 

 Bakgrund 

För att ge en kontext till vårt valda uppsats ämne presenterar vi i detta kapitel en kort 

bakgrund. Där vi lyfter fram samhället ur ett globalt perspektiv för att belysa hur vårt sätt att 

kommunicera har förändrats och hur detta skapat det nätverkssamhälle vi idag lever i. Sedan 

ger vi en kort beskrivning av Facebook vilket är en social nätverkssida. Efter detta följer en 

tidigare studie kring individers interaktioner online samt hur de genom att vara medlemmar på 

olika sociala nätverkssidor ger uttryck för olika delar av sin identitet. Avslutningsvis beskriver 

vi begreppet identitet utifrån den definition av begreppet vi valt att använda oss av till denna 

uppsats. 

 

Dagens nätverkssamhälle är ett resultat av den globalisering som skett i världen, vilket har 

gjort att vi alla nu lever tillsammans i en enda värld. En värld som är i ständig förändring och 

påverkar i princip alla aspekter av våra liv, så som de ekonomiska, politiska, teknologiska och 

kulturella. Globaliseringen har i högsta grad influerat vårt sätt att kommunicera med varandra. 
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Då detta har utvecklats från den elektriska telegrafen till att idag bestå av att omedelbart 

kunna kommunicera med vem du vill oavsett vart i världen du eller personen du söker 

befinner sig. Detta har en inverkan på strukturen i våra liv, oavsett hur vår bakgrund ser ut. 

Denna omedelbara kommunikation har möjliggjorts genom att det idag finns så många 

satelliter, vilka kopplar samman olika delar av världen så att människor snabbt och enkelt kan 

komma i kontakt med varandra. I den globaliserade världen sprids ny information och nya 

bilder oerhört fort över hela jorden. Denna aspekt av globaliseringen gör det möjligt för 

individer i dagens samhälle att komma i kontakt med individer från hela världen som lever 

och tänker på ett annat sätt än oss själva (Giddens, 2003:a). Denna teknologiska utveckling 

har förändrat samhällets struktur på så vis att samhället blivit mer individualiserat och börjat 

frångå de traditionella kollektiva identiteterna. Ett nytt kommunikationssystem har utvecklats 

till ett mer universellt och digitalt språk som integrerar kulturens ord, ljud och bilder. Där den 

nya informationsteknologin integrerar världen i globala nätverk. Denna teknologi bidrar till 

att sammanföra individer och skapa virtuella gemenskaper med ett mångsidigt chattande utan 

att vara beroende av tid och rum. Vårt nya sätt att kommunicera i dagens samhälle har 

uppkommit ur globaliseringen då den har medfört ett nytt sätt utav informationsflöden, teknik 

och kunskaper som sprids via elektroniska medier. Denna virtuella värld där allt från 

information till makt flyter fritt omkring, har lett till att individers jakt på identitet blivit till en 

konstruerad källa till social mening. Individer ordnar inte längre sin mening efter vad de gör 

utan efter vad de tror sig vara vilket i sig skapar mer specifika identiteter (Castells, 1998). 

 Vad är Facebook? 

För att förklara vad Facebook är följer en kortare beskrivning; Facebook är ett socialt nätverk 

på internet som grundades den 4 februari 2004 av Mark Zuckerberg, under hans tid som 

student vid Harvards Universitet. Från början riktade sig sidan endast till college studenter, 

gymnasieungdomar samt utvalda företag, men i september 2006 öppnades sidan för alla över 

tretton år med en fungerande e-postadress (http://www.facebookfaq.se/facebook-

_historia/facebook_historia.htm).  Sidan har idag mer än 400 miljoner aktiva medlemmar, 

vilka loggar in i princip varje dag för att uppdatera sin status, ladda upp foton och för att hålla 

kontakten med sina vänner (http://www.facebook.com/press/info.php?statistics).  

Facebook fungerar som en social nätverkssida där människor kan hålla kontakten med 

exempelvis vänner och arbetskamrater.  För att få vara medlem i detta sociala nätverk krävs 

det att individen skapar sig en profil, där individen fyller i namn, vistelseort, födelsedata och 
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sen infogar en bild på sig själv (http://www.facebook-faq.se/facebook/vad_ar_facebook.htm).  

Redan här sätts individen på prov, om hur denne vill framställa sig själv, då alla användare 

kan se det kort man väljer. Genom att enbart titta på profilbilder kan det tolkas som att det går 

att urskilja vilka som söker mer uppmärksamhet än andra, för att på så vis förstärka sin 

självbild.  

 Identitet online 

Genom uppkomsten av communities på internet, som alla har olika inriktningar, får individer i 

dagens samhälle fler möjligheter till att ge uttryck för olika delar av sin identitet. Detta har 

gett upphov till flera studier rörande dessa sidor, en av dessa är Angela Thomas (2007) 

empiriska studie kring ungdomars tankar kring det de skriver samt deras interaktioner online.  

I denna studie används begreppet dubbelheten i vårt jag (duality of self), vilket belyser olika 

aspekter i en individs identitet och främst den delen av den som individen visar upp online. 

Många individer väljer att visa upp de aspekter hos sig själva som de finner mest tilltalande 

och attraktiva, just då de skapar sig en identitet online. Något studien visade att ungdomarna 

gjorde på Facebook, på grund av att man på denna sida har sitt riktiga namn och därför inte 

har någon möjlighet att gömma sig bakom ett alias. Detta gör att individer istället lyfter fram 

de delarna av ens identitet man annars kanske inte vågar eller kan visa för andra. Samtidigt 

var många av ungdomarna medlemmar i många olika communities, för att få möjlighet till att 

ge uttryck för olika aspekter av sin identitet. Detta ökar möjligheten för dem att experimentera 

med sina identiteter utifrån hur det väljer att presentera sig på sidan. 

 Identitet 

Vår identitet är inte längre något som uppstår i oss utan betraktas istället som ett ”projekt” 

vilket vi aktivt går in och skapar. Den individ vi är och tror oss vara, går inte att baseras på 

några givna kännetecken och är även inte någonting som skapas i oss under vår barndom. 

Utan det är istället något vi som individer medvetet och aktivt går in och skapar genom livets 

gång. Därför är vårt själv inget vi skapar en gång för alla utan något som ständigt formas och 

förändras i olika grad vid olika tidpunkter i våra liv. Detta gör att vi konstant behöver vaka 

över vårt själv för att kunna forma och förändra det om så skulle behövas. Vilket gör oss 

flexibla och anpassningsbara, samtidigt som det är en svår process vilken kan leda till oro hos 

individen. En oro som skapas av att den strukturen som råder i dagens samhälle kräver att vi 

ständigt anpassar och förändrar oss för att passa in i den roll vi har i det. Samtidigt som vi 
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behöver förhålla oss till den förändring som sker i samhället behöver vi även överföra 

anpassningen och förändringen till de olika situationer och sammanhang vi rör oss i (Giddens, 

1997:b).  

 

Denna bakgrund ger en bild av hur dagens globalisering lett fram till ett nätverkssamhälle, där 

nya kommunikationssätt uppstått och skapat virtuella gemenskaper. Individers sätt att skapa 

sig en identitet på, tolkas tagit nya former. I denna virtuella gemenskap söker individer 

kontakt och strävar efter olika typer av gemenskap. Vilket leder oss in på nästa del som 

belyser tidigare studier kring gemenskap och individers identitet på internet.  

 Tidigare forskning 

I detta kapitel lyfter vi fram tidigare forskning kring vårt valda ämne för att belysa vad som 

har gjorts inom området och vad de kommit fram till, samt att vi även går in på sådant som 

förklarar olika fenomen vilka kan tänkas förekomma bland medlemmar på Facebook. Detta 

ger en förståelse för hur identitet och sociala medier kan påverkas av varandra vilket är en 

intressant aspekt utifrån uppsatsens syfte.   

 Gemenskap 

Gemenskap är något som uppstår mellan de individer som tillhör en och samma grupp. Där 

anledningen till att de har samlats i denna gemenskap beror på att de alla har någonting 

gemensamt, till exempel etnicitet, religion eller delade värderingar. Inom gemenskapen 

förekommer gemensamma drag mellan medlemmarna vilka är de som skiljer dem från de som 

inte är en del av gruppen. Det är genom att vara medlem i olika gemenskaper som individer 

uttrycker vilka de är och inte är. Dock kan man inte säga att alla sociala kategorier och 

grupper är gemenskaper, utan det är när individer samlas kring det de har gemensamt med 

varandra för att uttrycka vilka de är som gemenskapen skapas (N.W Towsend & K.V Hansen, 

2002).  

 

Detta kan kopplas till Facebook genom att individer själva kan skapa och bli medlemmar i 

olika former av grupper för att visa vad de tycker om och stödjer, för att finna en gemenskap. 

Detta gör att det finns mycket att välja mellan och då medlemmar själva kan gå in och skapa 

sin unika grupp är möjligheterna oändliga i hur man vill visa upp sin identitet för andra 

(http://www.facebook.com/press/product.php).  
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För att ge en bild av varför många individer i dagens samhälle väljer att spendera tid på 

internet har vi valt att illustrera med följande citat, vilket på ett tydligt sätt belyser vad 

individen kan uppleva genom sitt användande av internet: 

 

”It can serve as a powerful research tool, enhancing knowledge and 

teaching critical skills; but it can also be a seductive and addicting online 

playground, mesmerizing young people in all-encompassing interactive 

environments. It is an immense public sphere, a forum for robust youthful 

debate on critical issues of the day; but it is also a sophisticated marketing 

machine, whose ubiquitous surveillance devices can track one's every move. 

It can be an engine of collective action, sparking civic participation and 

mobilizing political movements; but it can also be a digital cocoon that 

promotes and encourages self-obsession and isolation. For youth in trouble, 

the Internet can be a safety net, where professional help is available just one 

click away; but it can also be a dark and dangerous underworld, where 

predators and pornographers lie in waiting.” (Montgomery, 2007, s. 210) 

 

Utifrån detta förstår man bredden av vad som förekommer på internet och hur mycket man 

faktiskt kan göra där. Därför är det inte så konstigt att så många söker sig till internet och 

spenderar oerhört mycket tid där. Med detta citat i grunden påbörjades sökningen av statistik 

kring hur många som idag använder sig av internet och de tjänster som erbjuds där. Resultaten 

av denna sökning kan ses i tabellen nedan, som belyser kvinnors och mäns internet 

användning i åldrarna 16-24 under år 2009.  
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http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp 

 

Tabellen visar att majoriteten av kvinnorna och männen använder sig av internet dagligen, 

något som kan bero på att mycket av dagens arbetsuppgifter på något sätt berör internet samt 

att det idag förekommer väldigt mycket kommunikation via internet. Detta går att kopplas till 

rapporten ”Ungdomars användning av nya medier, ung kommunikation” (2007) som visar att 

många unga använder sig av hemsidor för att skapa sig en identitet samt att förmedla den till 

andra. Det framgår även att hemsidan kan ses som en dagbok, där individen offentliggör det 

som tidigare var privat för andra. Dock var dessa ungdomar väl medvetna om hur många och 

vilka som kan tänkas läsa det som skrivs, vilket gör att de är väldigt selektiva i vad de väljer 

att publicera på hemsidan. Detta går i linje med tabellen ovan där det framgår att individer 

spenderar en betydande tid av dygnet på internet för att kommunicera med andra och använda 

sig av de många olika tjänster som erbjuds där. Ytterligare en uttrycksmöjlighet som 

förekommer genom att ungdomarna har en personlig hemsida är att de kan visa sin 

grupptillhörighet genom vad de publicerar där i form av texter, bilder, loggor samt länkar. 

Detta för att visa vilken/vilka grupper i samhället de själva kategoriserar sig i (Danielsson & 

Axelsson, 2007). Genom denna kategorisering visar de upp och skapar sig en identitet som 

gör att deras möjligheter att möta likasinnade individer ökar, på så sätt får dessa individer en 

gemenskap med varandra. Detta kan förklara varför det uppkommit så många sociala 

nätverkssidor på internet samt varför dessa är så populära. En av de nätverkssidor som fått 

genomslag på internet är Facebook som idag funnits i sex år (http://www.vxu.-

se/lub/organisation/rapport207.pdf).  

I dagens media fyllda värld bygger vi inte längre våra identiteter inom familj, skola och 
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arbete. Utan de sociala medierna har fått större betydelse kring hur vi formar våra identiteter 

och konstruerar självet. I dagens samhälle förekommer det två olika typer av 

interaktionsformer och dessa är interaktion genom någon form av social media och den som 

sker ansikte mot ansikte, samt om det här förekommer någon skillnad i hur individer 

framställer sitt själv. Det ökande antalet erfarenheter av de sociala medierna samt den 

interaktion och mobilitet dessa ger individen, influerar och inverkar på dennes själv och 

identitet. Utifrån de roller vi har i samhället skapar vi vår identitet, som i vissa avseenden är 

föränderlig och flexibel samtidigt medan den i andra är fast och bestämd. Genom de sociala 

medierna och strukturen i samhället idag har vi möjligheten att skapa oss en egen och unik 

identitet, till exempel en identitet där vi är advokat, mor, dotter, syster, dykare och fransk. 

Samtidigt som vi har valmöjlighet att skapa vår unika identitet behöver vi samtidigt delar i 

den som är stabila och möjliga att känna igen, vilket kallas för ett destabiliserat själv 

(destabilized self) (Grodin & Lindlof, 1996). 

 Social identitet 

Individers sociala identitet utmärks av etnicitet, kön, språk, religion och andra viktiga 

kännetecken vi som individer besitter, så som till exempel vilka grupper vi tillhör, våra 

intressen och vad vi tycker om och inte. Den kan även ses som en social konstruktion som till 

viss del är formbar utifrån den kontext individen befinner sig i och något som förekommer i 

flertal snarare än i ental. Därför kan man säga att vi har flera identiteter vilka uppvisas i olika 

sammanhang, något som syns tydligast bland individer i de yngre åldrarna. Dock påverkas vår 

identitet, eller den del av vår identitet som uppvisas i en särskild situation, både av det vi 

tycker om och det vi inte tycker om. Då de båda utgör olika aspekter av vår identitet, där de 

talar om för andra hur vi är som personer, eftersom de berättar något om hur vår identitet ser 

ut. Anledningen till att vi besitter flera identiteter är för att den värld vi idag lever i kräver att 

vi är anpassningsbara och flexibla i hur vi framställer oss, vilket styrs av den situation vi 

befinner oss i samt vilka som finns i vår omgivning (R. Hardin, 2002). 

Sociologer har utgått från psykologernas analyser av en individs personliga identitet då de 

försökt socialisera dessa för att finna vad som kännetecknar en individs sociala identitet. Inom 

detta fält har det på senare tid, enligt Hardin, uppkommit litteratur där den sociala identiteten 

framhålls vara viktigare än den personliga, då de anser att denna identitet i stor utsträckning 

påverkas av den sociala. Teoretikerna vilka tagit till sig detta synsätt menar att det inte går att 

tala om en individs identitet utan att samtidigt studera den sociala kontext individen befinner 
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sig i samt hur dennes bakgrund har sett ut (R. Hardin, 2002). 

 Teoretisk ram  

Här presenteras de teorier vi valt att använda oss av i uppsatsen vilka vi anser vara relevanta 

utifrån vårt syfte. Dessa förklarar hur vår identitet utvecklas genom livet samt hur vi använder 

oss av olika aspekter i vår identitet för att anpassa oss till det samhälle vi lever i.  

  

 Jaget 

Individens Jag är något som gradvis utvecklas från födseln och kan ses som en social process 

som utvecklas under hela livet. Grunden för Jagets uppkomst ligger i leken och spelet som 

sker i barndomen där barn börjar inta olika roller, så som att leka mamma, pappa och barn. 

Detta kallas för rollövertagande och är en viktig del av Jagets utveckling på så vis att 

människan kan sätta sig in i hur andra individer tänker och känner och identifierar sig med 

dem. I spelet lär sig barn att de finns regler och normer för hur individer ska vara, tycka och 

känna, detta spel sker med generaliserade andra vilket motsvarar hela samhällets attityd ur ett 

större perspektiv. Barnet måste kunna ta in andras åsikter och attityder och göra om dessa till 

sina egna, för att kunna utveckla ett självmedvetande och sitt Jag. 

 

Individers Jag består av två delar, ”I” och ”Me”. Det är genom att individen tar in andras 

attityder som ”Me” formas hos individen, och hur individen reagerar på dessa attityder styrs 

av ”I”. Den första delen ”Me” innefattar alla våra tidigare erfarenheter, alltså våra minnen, 

och de kunskaper vi har om oss själva. Den andra delen ”I” är aktivt och existerar endast för 

stunden, genom att det uppkommer då vi handlar i olika situationer. Dock sker alla dessa 

handlingar utifrån vårt ”Me” som är den delen i vårt själv som styr och kontrollerar vårt ”I”.   

 

Den första delen ”Me” innefattar alla våra tidigare erfarenheter, alltså våra minnen, och de 

kunskaper vi har om oss själva. Utöver våra minnen finns här även de normer vilka införlivats 

i oss genom vår uppväxt samt vårt samvete. ”Me” delen i vårt Jag uppkommer genom 

socialisationsprocessen och är därför olika i oss alla då det är beroende av hur den kultur, vi 

haft och har omkring oss, sett ut. 

Den andra delen ”I” är den spontana delen av vårt Jag, vilket är aktivt och existerar endast för 

stunden, genom att det uppkommer då vi handlar i olika situationer. När handlingen är 

utagerad försvinner ”I” för att leva kvar i vårt ”Me” som ett minne. Dock sker alla dessa 
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handlingar utifrån vårt ”Me” som är den delen i vårt själv som styr och kontrollerar vårt ”I”. 

Då ”I” är något som endast uppkommer för stunden, påverkar denna ”Me” till att långsamt 

förändra sig (Mead, 1995). 

 Det sociala Jaget 

Det går att likna samhället vid en stor teaterscen där alla individer mer eller mindre medvetet 

ständigt spelar en roll. Det är genom dessa roller som individer känner varandra och även sig 

själva. Masken som individen bär när denne spelar sin roll står för den uppfattning som 

individen har om sig själv genom andra och individen strävar efter att nå upp till rollen. 

Tillslut blir individens uppfattning om sin roll till en integrerad del av dennes personligheten. 

I samband med att individer spelar sina roller talar Goffman om främre och bakre regioner. 

Det är i de främre regionerna som medvetenheten finns om att andra i omgivningen ser och 

hör hur denne agerar, vilket då även styr hur individen väljer att visa upp sig. När en individ 

agerar utifrån den främre regionen görs det ett försök att ge intryck genom sättet att tala och 

visa sig engagerad i ett socialt utbyte med andra. Individer övar ständigt på hur de vill 

framställa sig själva och göra intryck och söker därför ofta respons på sina handlingar. Det är i 

de bakre regionerna som individer är mer intima och personliga och det är även i dessa 

regioner som individer kan tänka över och forma sitt uppträdande (Goffman, 1995). 

 Internet relationer  

En stor del av dagens kultur är centrerad kring internet och de sociala nätverkssidor på vilka 

individer har möjlighet till att ge uttryck för sina identiteter. Detta uttryck sker genom att de 

förmedlar information som är väldigt personlig, lägger upp bilder och ger läsarna korrekta 

uppgifter om deras identitet och liv. Bauman (2008) menar att denna exponering av 

individernas innersta sker då de söker efter ett erkännande, en bekräftelse på att de är en del 

av den sociala sfären och inte befinner sig utanför den. Då en så stor del av vår kultur kretsar 

kring individers uppvisande av sitt innersta inför andra på internet har även mycket av vår 

interaktion och kommunikation med andra förflyttats dit. Samtidigt som en stor del av vårt 

sociala liv förflyttats till internet på grund av kulturella skäl finns det även många individer 

idag som ser det som ett säkrare och mer kontrollerat sätt att mötas än det traditionella ansikte 

mot ansikte. Då individer inte vill känna sig ensamma därför kan internet ses som ett 

alternativ, på grund av att främlingsrisken i verkliga möten får individer att avhålla sig från 

dem. För att det i dessa möten krävs sociala färdigheter där individer kan uppleva sig vara 
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otillräckliga, vilket även ges som förklaring till att allt fler människor väljer internet för att 

kunna dölja sina ansiktsuttryck och det finns möjlighet till att hinna tänka över vad som sägs 

där. Medan det i ett verkligt möte kunnat inträffa ett hastigt uppträdande (Bauman, 2008). 

 Metod 

I detta kapitel beskriver vi vårt val av metod till uppsatsen, vilket är den kvalitativa i form av 

intervjuer. Detta val av metod gjordes utifrån att vi vill nå en ökad förståelse kring individers 

identitetsskapande och användande av Facebook. Därefter följer en beskrivning av vårt 

tillvägagångssätt i förberedandet och genomförandet av våra intervjuer, samt vilka för- och 

nackdelar detta medfört.   

 Kvalitativ metod 

När forskaren befinner sig i valet av metodform bör denne främst fundera kring vilka resultat 

som vill uppnås med studien. Vill forskaren få en inblick av människors känslor, erfarenheter 

och åsikter kan den kvalitativa intervjun användas (May, 2001).  Då syftet med denna uppsats 

är att få en ökad förståelse för hur individer kan forma och skapa sin identitet samt stärka sin 

självkänsla via användning av den sociala nätverkssidan Facebook. Utifrån detta ansåg vi det 

lämpligast att använda den kvalitativa metoden till vår uppsats, då i form av semistrukturerade 

intervjuer. Vi gjorde detta valet för att få möjlighet att ställa följdfrågor och på så sätt kunna 

gå på djupet i det valda ämnet. Detta är något som kan vara svårt att uppnå i enkätstudier 

vilket gjorde att den metoden valdes bort. Genom intervjuer hoppas vi kunna få så breda och 

ärliga svar som möjligt gällande intervjupersonernas användning av Facebook, trots att vissa 

frågor kan anses vara känsliga. Personliga frågor kan få intervjupersonen att känna sig 

obekväm och kanske då ge svar som de tror att forskaren söker efter. För att undvika detta kan 

forskaren försöka att hantera sådana frågor på ett varsamt sätt (Denscombe, 2006).  Vilket vi 

hoppas på genom att försöka ge ett öppet och bra bemötande, för att på så sätt minska 

obekväma känslor hos intervjupersonerna. 

När det gäller intervjumetoden finns det olika sätt att genomföra intervjuer på, vi har valt 

semistrukturerade intervjuer. Denna metodform utgår ifrån givna teman och frågor samtidigt 

som det finns en viss flexibilitet under intervjun genom att den inte behöver följa någon 

specifik ordning. Intervjun ger istället möjlighet till att låta intervjupersonen tala fritt om sina 

tankar kring frågorna som tas upp (Denscombe, 2006). Vi valde att strukturera upp våra frågor 

under fyra olika teman, för att det skulle bli lättare för oss att orientera oss i den under 
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intervjuernas gång. De teman vi valde var de vi ansåg vara mest väsentliga för vårt syfte, 

dessa teman är, vem är du på Facebook, bilder, språk och gemenskap (Se bilaga). 

Något som en forskare bör tänka på i samband med intervjuer är att intervjupersonernas svar 

kan påverkas av forskarens personliga identitet. Alltså kan svaren som ges vara färgade av de 

förutfattade meningar som denne får om forskaren (Denscombe, 2006). Detta försökte vi 

undvika genom att vara tillmötesgående och ha ett trevligt och neutralt bemötande. Detta 

gjordes även för att försöka få intervjupersonen att känna ett förtroende för oss och vårt 

arbete, för att på så vis få mer öppna och ärliga svar. Något som även kan påverka vilka svar 

som ges är om våra egna utformade frågor färgats av vår förförståelse kring ämnet. Detta 

försökte vi undvika genom inte ställa ledande frågor. En tendens som vi lade märke till var att 

intervjupersonerna delgav mer information till oss efter det att inspelningen avslutats. Den 

informationen kan ses som att den gått förlorad då vi inte fick några direkta 

minnesanteckningar från det som sades efter inspelningen. Vilket vi ser som en nackdel nu i 

efterhand då det kunde delgett oss mer material. 

 Urval 

Vårt urval är baserat på åtta stycken individer, vilka är medlemmar på Facebook. Åldern på 

intervjupersonerna varierar mellan 25-30 år. För att komma i kontakt med vårt valda urval 

använde vi oss av Facebook samt tog hjälp av individer i vår närhet. Detta gjordes då vi var 

bundna vid att intervjupersonerna skulle vara medlemmar på sidan samt använda den relativt 

regelbundet. På Facebook skickade vi ut förfrågningar till ytliga bekantskaper som vi inte 

hade någon direkt personlig kontakt med. Vi frågade även individer i vår närhet om de kunde 

hjälpa oss att finna lämpliga intervjupersoner till vår uppsats vilket gjordes för att vi lättare 

skulle kunna hålla hos objektiva och neutrala under intervjun. Genom vår bekanta fick vi 

möjlighet till att boka in intervjuer med deras vänner. De individer som av oss fått 

förfrågningar via Facebook gav positiv respons och på så vis fick vi tag i alla intervjupersoner 

som krävdes för att kunna göra vår uppsats. Innan vi skulle påbörja intervjuerna reflekterade 

vi kring de etiska principer som bör följas. Så som att informera intervjupersonen om att 

dennes identitet och intressen skyddas och att all information som ges kommer behandlas 

konfidentiellt (Denscombe, 2006). 

Vid varje intervjus början tillfrågades intervjupersonerna om det gick bra att den spelades in, 

och vi informerade om att det endast är vi som kommer att lyssna på det. Efter detta gick vi 

vidare till att upplysa informanterna om att deras deltagande är helt frivilligt samt att de när 



 

13 

som helst får lov att avsluta intervjun. Det sista som togs upp var att informanterna blev 

meddelade om deras anonymitet, att det inte kommer att gå att spåra dem via det material som 

presenteras i studien. 

Efter att information getts kring den etik vi följer påbörjades själva intervjun, vilken följde 

den semistrukturerade formen. Detta gjorde att fokus lades kring vad deltagarna sade för att 

utefter detta bestämma ordningen på frågorna. Många av intervjuerna gick bra, där vi 

lyckades skapa en god kommunikation. I vissa fall upplevdes det som att en känsla av 

nervositet fanns både hos oss och hos intervjupersonen, denna känsla försvann snabbt efter att 

några inledande frågor ställts och en bra dialog uppstod. På grund av svårigheter i att finna en 

passande tid för samtliga, genomfördes några av intervjuerna på telefon. Samtliga intervjuer 

spelades in, efter det att informanten gett sitt medgivande, för att sedan transkriberas inför 

analysen. Anledningen till att intervjuerna spelades in var för att ingen information skulle gå 

förlorad samt att nyanserna i informantens svar är lättare att urskilja om det finns möjlighet att 

lyssna på det samt att gå tillbaka till det flera gånger.  

 Metoddiskussion 

Vårt val av den kvalitativa metoden baserades på de två frågor Martyn Denscombe lyfter fram 

i ”Forskningshandboken” (2006). Där den första frågan belyser om den undersökning man 

tänkt genomföra kräver den detaljerade information som intervjuer ger, vilket vi ansåg att vår 

undersökning gör då vi vill gå på djupet i hur individer använder sig av Facebook för att 

forma och skapa sin identitet. Samtidigt som de frågeställningar vår uppsats utgått ifrån 

kräver djupgående och detaljerade svar. Detta för att vi vill få en så klar bild som möjligt över 

informationernas tankar kring Facebook och den identitet de visar upp och skapar genom 

sidan. Andra och sista frågan berör om det kan ses som förnuftigt att förlita sig på den 

information som endast samlas in från ett fåtal informationer, något vi valde att göra då vi inte 

kunde gå ifrån den djupgående information intervjuerna skulle generera. I detta val fanns en 

medvetenheten om att antalet informanter som deltar i studien inte kommer att vara särskilt 

högt, vilket gör att de svar intervjuerna genererar inte kommer att bli generaliserbara för 

samhället. Då några av intervjuerna genomfördes över telefon, finns det en möjlighet att 

intervjupersonerna blev lite mer frispråkiga än de som intervjuades ansikte mot ansikte. Detta 

på grund av att intervjuareffekten inte blir lika hög då intervjupersonen endast kan göra 

antaganden om intervjuaren genom hur dennes röst låter samt hur denne använder sig av 

språket. 
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 Presentation av material  

I början av varje intervju gjordes en kort presentation av vårt syfte med uppsatsen, där vi 

förklarade att frågorna berör deras användning av Facebook och hur de framställer sig där.  

Detta förklarades då många av de vi intervjuade var nyfikna på vad materialet skulle användas 

till. Presentationen tog upp begreppen självkänsla och identitetsskapande något som kan ha 

påverkat intervjupersonerna till att ge en förskönande bild av sig själv och sitt användande av 

Facebook. Dock kan denna effekt ändå ha uppkommit under intervjun då ämnet för många 

kan ses som känsligt och att de därför inte talar hela sanningen eller ger en förskönad bild av 

sig själva.  

 

Intervjupersonerna är av olika kön, varav tre är män och fem är kvinnor i 25-30 års åldern. 

När vi bad dem förklara varför de valt att bli medlemmar på sidan fick vi några olika svar, 

vissa blev det på grund av yttre påverkan från sina vänner, andra för att ”alla andra var det” 

och sedan var det några som inte riktigt visste utan de ville se vad andra såg med sidan. Alla 

har varit medlemmar på Facebook i genomsnitt två år och använder sig av sidan dagligen, 

ibland flera gånger om dagen. Till detta fanns det lite olika förklaringar, men vissa gjorde det 

på grund av tristess medan andra ville uppdatera sig om vad deras kompisar gjorde just då.  

 

 ”... nästan alla andra var ju medlemmar i Facebook å då ville man kolla 

hur de va  för andra som va med…” Gustav 

 

Vi frågade våra intervjupersoner om vilken bild de tror att de ger av sig själva på Facebook, 

där uttryckte många en stor medvetenhet kring hur de framställer sig på sidan. Vilket visade 

sig när de berättade om hur de reflekterade kring vad och hur de skriver sina 

statusuppdateringar. Många ville att deras statusuppdateringar skulle väcka intresse hos andra 

och framstå som positiva, att exempelvis skriva; nu ska jag gå och handla, ansåg de flesta ses 

som ointressant för andra läsare.  

 

”... jag vill vara positiv haha man vill ju inte verka alltför gnällig och 

negativ utan de äh jag vill ge en positiv bild av mig själv, äh det känns 

viktigt.” Sofie  
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Individers uppfattning om sig själva skapas genom andras bekräftelse och söker därför ofta 

respons på sina handlingar. Då vi frågade intervjupersonerna om de hade förväntningar på att 

få respons på sina uppdateringar var det många som svarade att de gärna ville få någon 

kommentar. Utifrån vad våra intervjupersoner sagt kan det ses som att individen provar att 

spela olika roller och beroende på om individen får positiv eller negativ respons, kan bli en 

integrerad del av dennes personlighet.  Vilket vissa av våra intervjupersoner lyfte fram när de 

uttryckte sina tankar kring hur de upplevde andras kommentarer på sina statusuppdateringar. 

 

”...då vet man ju att folk har sett det eller liksom på nått sätt erkänner då 

det man har sagt. Det är ju liksom en talstation, om jag sitter å pratar och 

ingen kommenterar eller nånting då skulle man ju bli jätteförtvivlad tillslut 

haha så de e väl lite viktigt ändå att folk kommenterar det... annars så känns 

det ju lite meningslöst nästan för då får man ju ingen respons...” Karin 

 

För att kunna få respons på sina handlingar på Facebook tänker vi oss att detta sker genom de 

kommentarer andra ger på individernas statusuppdateringar. På så vis ger de även individen en 

typ av bekräftelse på sitt Jag. Då vi frågade våra intervjupersoner om hur de tror att andra 

uppfattar de på facebook visade de sig att de inte reflekterat särskilt mycket kring detta. Då 

några av dem svarade; 

 

”Ja jag hoppas ju att dom äh uppfattar mig som äh aktiv och glad.” Anna 

 

”Vet inte hehe äh tråkig...” Gustav 

”... det vet la inte jag... som en vanlig människa hehe” Per 

 

”Hur jag tror att de uppfattar mig? Oj... Det var en svår fråga hehe men 

äh... ganska normal eller vanlig skulle jag vilja säga...” Karin 

 

En förklaring till detta kan vara att då dessa individer varit medlemmar på Facebook under en 

längre tid kanske lett till att de inte längre reflekterar kring vem de är på sidan. Då de under 

sin tid som medlemmar hunnit ta till sig den attityd som förekommer inom denna sociala 

gemenskap och identifierat sig med den. Till skillnad från en ny medlem som inte använt sig 
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av sidan tidigare och inte vet hur den är upplagd eller fungerar, vilket kan leda till att de då är 

noggrannare med vad och hur de framställer sig själva.  

 

För att ytterligare söka respons på sitt Jag kan individer lägga upp bilder från sitt liv på 

Facebook. Det visade sig att det endast var några få av våra intervjupersoner som aktivt lade 

upp bilder från sitt liv.  För vissa var det betydelsefullt att förstärka sin identitet och ge en mer 

personlig bild av sig själv genom bilder. Medans andra inte alls ville att de skulle finnas några 

bilder på dem, trots detta lade kompisar upp bilder på dem istället. 

 

”Nä, haha... Jag har inte lagt upp en enda bild däremot så tar jag gärna 

bort asså när folk lägger upp bilder på mig.” Gustav 

 

”... jag vill att bilderna ska spegla mig själv och mitt liv... en personlig bild 

av mig hur jag är och vem jag är.” Malin 

 

Med dessa citat vill vi visa på hur två av våra intervjupersoner tänkte och agerade kring de 

bilder som föreställde dem, där Malin aktivt går in och påverkar medan det i Gustavs fall är 

andra som styr över hur hans identitet speglas på Facebook. 

 

Språket är ett verktyg individerna har möjlighet att använda sig av för att skapa och forma sin 

identitet på Facebook och för att bli en del av den sociala gemenskapen. Där individerna har 

möjlighet att tänka igenom hur de vill formulera sig i sina statusuppdateringar samt hur de 

kan tänkas bli bemött av andra. Vilket kan ses som en fördel i de sociala relationerna på 

Facebook då individerna inte behöver oroa sig för att ansiktsuttryck eller kroppsspråk ska 

avslöja dem. Detta visade några av intervjupersonerna en tendens till då de uttryckte att de såg 

Facebook som en möjlighet att även få kontakt med individer de annars inte skulle kontakta.  

Ytterligare ett tecken på att deras agerande blev mer kontrollerat när de interagerar online var 

att de alla uttryckte ett ogillande mot att skriva för personliga saker, utan de höll sig lite mer 

ytliga i sina statusuppdateringar.   

 

”... Jag kan känna att man inte ska vara för djupt ingående i sina 

personliga saker... tycker inte jag. De e så många som kan läsa det å de e, 
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nej!” Sofie 

 

Något som även kan förklara varför våra intervjupersoner inte ville vara för personliga på 

Facebook, är för att individen inte kan gömma sig bakom ett påhittat alias. En faktor som kan 

förstärka deras tankar om att inte vara för personlig, då medlemmar måste använda sitt riktiga 

namn. Samtidigt kan det ligga en tro i att individen visar sina på dåliga sidor, svagheter eller 

ett bekräftelse behov om det blir alldeles för personligt.  

 

”Jaa man ska väl inte skriva ut sitt privatliv för hårt liksom... De e ju så 

många som kan läsa det.” Daniel  

 

En förklaring till att våra intervjupersoner inte ville dela med sig allför mycket personliga 

saker var även för att de var medvetna om hur många som kunde tänkas läsa det som skrevs. 

Därför var de selektiva i val av vänner, vilka som skulle få tillgång till deras sida och kunna 

läsa det som skrivs. 

 

”Jag reflekterar över det och... väljer noga. Jag vill inte att vem som helst 

ska kunna se, jag vill ändå känna att.. att jag känner något för denna 

personen.. så det kan hända att jag ignorerar ibland.” Sofie 

 

”... när det kommer in på arbetskollegor... då blir det lite annorlunda för då 

tänker jag alltid först om det kan va negativt för mig att dom kan se va jag 

gör på Facebook... så att det inte blir till en nackdel för mig i min 

arbetssituation...” Karin  

 

En förklaring till varför Sofie och Karin var selektiva då de valde vilka de skulle lägga till 

som vänner på Facebook, är att deras identiteter kanske skiljer sig mellan till exempel arbete 

och privatliv och vill därför hålla dem åtskilda. Ytterligare en aspekt som kan ligga till grund 

för att individer är selektiva i sina val av vänner på Facebook är för att deras ursprungliga 

gemenskap ligger i att de arbetar på samma företag. Ett exempel som intervjupersonerna var 

att det upplevdes som känsligt när arbetskamrater ville bli vän med dem på sidan, vilket 

gjorde att de ibland tackade nej. Då de ansåg att relationen dem emellan skulle bli för 
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personlig, med tanke på att mycket som de skrev på sidan handlade om hur de mår, saker som 

hänt eller sådant de kommer att göra. 

 Analys 

I detta avsnitt kommer de resultat intervjuerna gett att sammankopplas med de tidigare 

beskrivna teorierna samt det vi lyfte fram i vår bakgrund och den tidigare forskningen. Där vi 

kommer börja ur ett globalt perspektiv utifrån nätverkssamhället, vilket Facebook kan ses 

som en del av. För att vidare gå in på en djupare diskussion kring begreppet identitet.  

 Nätverkssamhället  

Idag lever vi i ett nätverkssamhälle som uppstått ur den globalisering som skett i världen 

vilket lett till en värld som är i ständig förändring. Där vårt sätt att kommunicera med 

varandra i stor utsträckning påverkats, genom att det idag finns så många satelliter som snabbt 

sammankopplar olika delar av världen med varandra. Något som möjliggjort för individer att 

komma i kontakt med varandra oavsett hur stort avståndet är mellan dem (Giddens, 2003:a). 

Denna teknologiska utveckling har skapat ett nytt kommunikationssystem där språket blivit 

mer universellt och digitalt. Detta har gjort att kulturers ord, ljud och bilder börjat integreras 

med varandra, vilket i sin tur bidrar till att sammanföra individer och skapa virtuella 

gemenskaper med ett mångsidigt chattande (Castells, 1998).  

I detta nätverkssamhälle sker en stor del av kommunikationen via internet, då detta är en del 

av den teknologi som ligger till grund för möjligheterna till snabb kommunikation. Där 

individer som använder sig av internet och dess sociala nätverkssidor får uppleva en virtuell 

lekplats fylld med oändliga möjligheter till kontakt. Något som kan tänkas förklara varför det 

idag är så många som använder sig av och spenderar en hel del tid på internet (Montgomery, 

2007). 

 Facebook 

Idag finns det ett stort utbud av commuitysidor på vilka individer kan interagera med 

varandra, där Facebook är en av dem. Detta sociala nätverk har idag mer än 400 miljoner 

aktiva medlemmar, där de kan använda sidan till att hålla kontakten med vänner och bekanta 

(http://www.facebook-faq.se/facebook/vad_ar_facebook.htm). Detta är något som våra 

intervjupersoner bekräftade då de berättade att de såg Facebook som en mötesplats för att 

kunna hålla kontakten med både nära och ytliga bekantskaper. Vilket även gjorde att de kände 
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en delaktighet med dem då de kunde se vad som pågår i deras liv genom 

statusuppdateringarna, utan att behöva mötas ansikte-mot-ansikte. Intervjupersonerna 

berättade även att de såg sina egna uppdateringar som en möjlighet att informera andra om 

vad som sker i deras liv. Något som bidrog till att de var noga med vad och hur de skrev, 

vilket gör språket till ett av deras verktyg för att bli en del av den sociala gemenskapen.  

Detta kan kopplas till Bauman (2008) som menar att sociala nätverkssidor är en mötesform 

som av många kan ses som ett säkrare och mer kontrollerat sätt att interagera med andra. Då 

det i detta möte inte krävs lika hög grad av sociala färdigheter, utan de får möjlighet att tänka 

över hur de uttrycker sig då de skriver till andra individer. Detta bidrar till att deras känslor av 

otillräcklighet minskar eftersom det inte finns någon risk för ett hastigt uppträdande. Vilket 

kan kopplas till de sociala relationerna på Facebook och ses som en fördel då individerna inte 

behöver oroa sig för att ansiktsuttryck eller kroppsspråk ska avslöja dem. Något individer kan 

tillämpa både då de interagerar med nära och ytliga bekanta. Denna tendens i interaktionen 

med andra kunde även ses hos några av intervjupersonerna då de uttryckte att de såg 

Facebook som en möjlighet att även få kontakt med individer de annars inte skulle kontakta. 

 Gemenskap 

Detta sökande efter nya och gamla bekantskaper kan ses som individernas vilja att skapa nya 

eller återupprätta gamla gemenskaper. Vilka byggs upp genom att de känner en tillhörighet 

eller gemenskap med de individer som är med i denna, då alla delar samma värderingar, 

intressen och/eller livsåskådningar. Det är genom deras medlemskap i olika gemenskaper som 

de ger uttryck för hur de är och inte är som person (N. W Towsend & K. V Hansen, 2002). Att 

individer skapar gemenskaper utifrån till exempel delade värderingar kan förklara varför 

några av intervjupersonerna var selektiva i vilka de valde att acceptera som vänner på 

Facebook. Där denna selektivitet visade sig genom att de inte gärna lade till sina 

arbetskamrater, för att deras ursprungliga gemenskap ligger i att de arbetar på samma företag. 

En gemenskap som kanske inte skulle ha uppstått om individerna möts i ett annat 

sammanhang. Då de antagligen inte delar samma värderingar, intressen och livsåskådningar 

utanför arbetsplatsen som sina arbetskamrater.  

 

Denna selektivitet kring vilka de valde att acceptera som vänner på Facebook hänger samman 

med det ungdomarna lyfte fram i rapporten ”Ungdomars användning av nya medier, ung 

kommunikation” (2007). Där det lyfts fram att de använder sig av hemsidor för att skapa sig 
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en identitet samt förmedla den till andra, vilket leder till att mycket av det som tidigare var 

privat nu offentliggörs för andra. På så vis skapade de sig en medvetenhet kring hur många 

som faktiskt kan läsa det de skriver (Danielsson & Axelsson, 2007). Då dessa ungdomar 

använde sig av hemsidor som är tillgängliga för alla förekommer det här en viss skillnad 

mellan dem och våra intervjupersoner. Då de använde sig av Facebook som är en social 

nätverkssida, på vilken användarna har en viss kontroll över vilka som kan läsa det som 

skrivs. Vilket kan ses som en större möjlighet för dem att begränsa hur mycket av deras 

privatliv som blir synligt för andra. Något som kan tänkas ligga till grund för varför 

intervjupersonerna inte ville ha sina arbetskamrater som vänner på Facebook, då de ville 

skilja på sitt arbetsliv och privatliv.  

 Identitet online 

I dagens internetsamhälle har individer fler möjligheter till att ge uttryck för olika delar av sin 

identitet, vilket gör att den ser olika ut beroende på det sammanhang individen befinner sig i 

(Thomas, 2007). Detta är ytterligare något som kan tänkas ligga till grund för varför 

intervjupersonerna kände att de ville hålla sitt arbetsliv åtskilt från sitt privatliv. Då deras 

identitet på arbetsplatsen kanske inte ser likadan ut som i deras privatliv.  

Som vi skrev ovan ger internet individer möjlighet till att ge uttryck för olika delar av sin 

identitet, vilket kan ske på olika sätt. Där ett av dessa sätt är att vara medlem på många olika 

sociala nätverkssidor som alla har olika inriktningar där det finns allt från datingsidor och 

bloggar till de som baserade på vilket intresse man har. På dessa sidor har individen 

möjligheten till att experimentera med sin identitet utifrån hur denne väljer att framställa sig 

på sidan. Detta ger dem möjligheten till att istället lyfta fram de delarna av deras identitet som 

de annars kanske inte vågar eller kan visa för andra. Dock förekommer denna möjlighet inte i 

samma utsträckning på Facebook då medlemmarna måste använda sig av sina riktiga namn. 

Något som gör att många individer istället väljer att visa upp de aspekter hos sig själva som 

de finner mest tilltalande och attraktiva just då de skapar sig en identitet online (Thomas, 

2007). Detta var en stark tendens som förekom hos våra intervjupersoner då samtliga uppgav 

att det var viktigt för dem att andra såg dem som aktiva och positiva individer. Vilket 

framkom när de berättade om hur de reflekterade kring vad och hur de skriver sina 

statusuppdateringar. Då de upplevde det som jobbigt om någon var väldigt negativ och skrev 

om något tråkigt som hänt. De ville istället att deras statusuppdateringar skulle väcka intresse 

hos andra i positiv bemärkelse.  
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 Social identitet  

Det går att se vår identitet som en social konstruktion som till viss del är formbar ur den 

kontext vi befinner oss i. Något som kan tänkas ge en förklaring till varför så många idag 

väljer att experimentera med denna via internet. Utifrån att den del av vår identitet som visas 

upp vid ett specifikt tillfälle endast är en liten del av vår fulla identitet. Vilket gör att man kan 

se vår identitet som något som förekommer i flertal snarare än i ental, då vi visar upp olika 

sidor av den beroende på vilket sammanhang vi befinner oss i. Vilket är anledningen till 

varför vi behöver besitta flera olika identiteter. Samtidigt som den värld vi idag lever i kräver 

att vi kan anpassa oss och är flexibla i hur vi framställer oss, vilket ser olika ut beroende på 

den situation vi befinner oss i samt vilka som finns i vår omgivning (R. Hardin, 2002). Detta 

var något våra intervjupersoner pekade på då de berättade om hur de ansåg att individer borde 

skriva sina statusuppdateringar samt vad dessa skulle spegla av ens identitet. Precis som vi 

nämnde ovan ville de framstå som positiva individer som är aktiva och gör roliga saker, vilket 

de förstärkte då de svarade på frågan kring om de hade några regler för hur de anser att man 

bör skriva sina statusuppdateringar. Där intervjupersonerna bekräftade att de inte uppskattade 

de som var alldeles för personliga eller negativa i uppdateringarna, då de ansåg sig själva bli 

väldigt påverkade av detta. Något som bidrog till att de själva undvek att skriva sådana saker, 

utan istället fokuserade de på positiva händelser eller utmaningar som de stod inför. Detta för 

att visa på sidor hos dem som de tyckte om samt att de fick stöd och uppmuntran från sina 

vänner genom positiva kommentarer till statusuppdateringarna. 

 Det Sociala Jaget 

Denna medvetenhet hos intervjupersonerna kring hur andra kan tänkas uppfatta dem genom 

deras statusuppdateringar gör att man kan placera deras interaktioner på Facebook som en del 

i deras främre regioner. Då Goffman (1995) menar att det går att likna samhället vid en 

teaterscen på vilken vi alla mer eller mindre medvetet ständigt spelar olika roller. Genom 

dessa roller lär vi känna oss själva och andra som förekommer på scenen. Något som gör att 

man kan se den mask individer bär då de spelar sin roll som den uppfattning denne har om sig 

själv, vilket sker genom andra och gör så att individen strävar efter att nå upp till rollen. 

Tillslut kommer individens uppfattning om sin roll bli till en integrerad del av dennes 

personlighet. Denna scen på vilken vi spelar vår roll är uppbyggd av två regioner, de bakre 

och de främre.  

Som vi tidigare nämnde tänker vi oss Facebook som en del av intervjupersonernas främre 
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regioner då det är i dessa individers medvetenhet finns kring att andra på scenen ser och hör 

hur de agerar, vilket ligger till grund för hur de väljer att visa upp sig. Något vi anser går att 

koppla till intervjupersonernas statusuppdateringar, då de ville att dessa skulle förmedla 

positivitet till de som läste dem.  

Speciellt med tanke på att Goffman (1995) menar att det är genom de främre regionerna vi 

försöker ge ett intryck till andra genom hur vi talar och visar oss engagerade av ett socialt 

utbyte med dem. Där han även nämner att individer ständigt över på hur de vill framställa sig 

på scenen samt hur de vill göra intryck på andra, vilket gör att de ofta söker respons på sina 

handlingar. Detta övande på sin framställning och vilket intryck de gör på andra samt deras 

sökande efter repsons anser vi att våra intervjupersoner uppvisade. Då de gärna ville ha och 

blev glada av att deras vänner gav respons på det de skrev i sina statusuppdateringar genom 

att de  kommenterade dessa. Något som gav dem bekräftelse på den del av deras identitet de 

visade upp på Facebook, samt att deras vilja att framstå som positiva och aktiva individer 

även den bekräftades genom andras uppmärksammande av det de skrivit.  

Goffman (1995) uttryckte även att denna teaterscen hade bakre regioner på vilka individer är 

mer intima och personliga och att det är i dessa regioner som de kan tänka över och forma sitt 

uppträdande. Vilket våra intervjupersoner visade då de undvek alltför personliga saker på 

Facebook för att deras bakre region inte skulle bli offentlig. Samtidigt som de även visade 

tendenser till att tänka över hur de agerade på sidan för att få den positiva respons på sin 

identitet som de sökte efter från andra.  

 Jaget 

Dock är denna medvetenhet kring hur andra uppfattar vår identitet inget som vi föds med utan 

något som utvecklas i oss från det att vi fötts. Detta kan även ses som en social process vilken 

pågår i oss under hela vårt liv. Mead (1995) benämner en individs identitet som dennes Jag 

vilket är något som uppstår i oss genom den lek och det spel som sker i vår barndom där vi 

börjar inta olika roller, så som när vi till exempel leker mamma, pappa och barn. Vilket kallas 

för rollövertagande och en viktigt del i Jagets utveckling på så vis att individen lär sig att sätta 

sig in i hur andra tänker och känner samt lär sig att identifiera sig med dem. I detta spelet lär 

sig barnet att det förekommer regler och normer för hur individer ska vara, tycka och känna, 

vilket sker med hjälp av den generaliserade andra som motsvarar hela samhällets attityd ur ett 

större perspektiv. Då barnet måste kunna ta in andras åsikter samt attityder och göra om dessa 

till sina egna, för att kunna utveckla ett självmedvetande och sitt Jag.  
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Våra intervjupersoner gör till viss del ett rollövertagande då de interagerar med andra på 

Facebook genom att de tänker sig in i hur andra kan tänkas uppfatta det de skriver i sina 

statusuppdateringar. Då de har lärt sig att det finns regler och normer i samhället för hur vi ska 

vara som personer, vilka de följer då de interagerar på internet. Samtidigt som det går att 

tänka sig att dessa inte är lika tydliga på de sociala nätverkssidorna då individer kan gömma 

sig bakom sin datorskärm när de uttrycker sig på dem. Dock var detta ingen tendens som 

uppvisades av våra intervjupersoner, utan det var något som de upplevde att andra i deras 

vänskapskrets gjorde då de skrev väldigt personliga saker i sina statusuppdateringar.  

Mead (1995) delar upp människans Jag i två delar, vilka han kallar ”I” och ”Me”. Det är 

genom att människan tar in andras attityder som ”Me” formas hos individen, och hur 

individen reagerar på dessa attityder styrs av ”I”. Den första delen är ”Me” och innefattar alla 

våra tidigare erfarenheter, alltså våra minnen, och de kunskaper vi har om oss själva. Utöver 

våra minnen finns här även de normer vilka införlivats i oss genom vår uppväxt samt vårt 

samvete. ”Me” delen i vårt Jag uppkommer genom socialisationsprocessen och är därför olika 

i oss alla då det är beroende av hur den kultur, vi haft och har omkring oss, sett ut. Den andra 

delen är ”I” vilken är aktiv och existerar endast för stunden, genom att den uppkommer då vi 

handlar i olika situationer. När handlingen är utagerad försvinner ”I” för att leva kvar i vårt 

”Me” som ett minne. Dock sker alla dessa handlingar utifrån vårt ”Me” som är den delen i 

vårt själv som styr och kontrollerar vårt ”I”. Då ”I” är något som endast uppkommer för 

stunden, påverkar denna ”Me” till att långsamt förändra sig.  

Utifrån Meads teori om att vårt jag är uppdelat i två delat, ”I” och ”Me”, går det att koppla 

detta till våra intervjupersoner som i sin interaktion på Facebook framförallt styrdes av ”Me”. 

Detta på grund av att de här agerade utifrån de normer som införlivats i dem under deras 

uppväxt genom socialisationsprocessen. Då de tänkte igenom hur de visade upp sig på 

Facebook genom sina statusuppdateringar och de bilder som fanns av dem på sidan. Där de 

uttryckte att de inte uppskattade att det förekom många bilder av dem från olika fester. I detta 

kan man tänka sig att de inte gillade dessa bilder på grund av att deras ”I” blev synligt för 

andra genom dem. Då de på dessa är alkoholpåverkade och inte i lika hög grad tänker på hur 

de framställer sig, på grund av att deras ”Me” inte är lika framstående i denna situationen. 

Utifrån att ”I” är den spontana delen av vårt Jag och endast uppstår för stunden genom den 

handling vi utför, vilket ibland är handlingar vi i efterhand ångrar eller skäms över. Något 

man kan tänka sig förstärks då individen är på en fest där många slappnar av och inte i lika 
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stor utsträckning tänker på hur andra kan tänkas uppfatta dem. Vilket kan ske både genom 

själva festsituationen samt att de dricker alkoholhaltiga drycker.  

 Identitet 

Till skillnad från Mead (1995) och hans teori om Jaget som något som utvecklas i oss 

betraktar  Giddens (1997:b) det snarare som ett ”projekt” vilket vi aktivt går in och skapar. 

Där han menar att den individ som vi är och tror oss vara inte går att basera på några givna 

kännetecken och inte heller är något som skapas i oss under vår barndom. Istället är det något 

som vi är medvetna om och aktivt går in och skapar genom våra liv. Därför är vårt själv inget 

vi skapar en gång för alla utan något som ständigt formas och förändras i olika grad vid olika 

tidpunkter i våra liv. Detta gör att vi konstant behöver vaka över vårt själv för att kunna forma 

och förändra det om så skulle behövas. Vilket gör oss flexibla och anpassningsbara för att vi 

ska kunna förhålla oss till den förändring som sker i samhället. Genom att överföra 

anpassningen och förändringen till de olika situationer och sammanhang vi rör oss i.  

Utifrån att vår identitet ständigt formas och förändras kan man tänka sig att våra 

intervjupersoners användning av Facebook har förändrats, från det att de blev medlemmar till 

då intervjun genomfördes. Då de under hela denna tiden varit medvetna om hur deras identitet 

sett ut och aktivt gått in för att förändra denna vid olika tidpunkter i deras medlemskap. Vilket 

medfört att deras användande och framställande av sig själva på sidan förändrats till att se ut 

som det gör idag. I form av hur de uttrycker sig i sina statusuppdateringar samt vad de skriver 

i dessa och vad bilderna de är med i föreställer för situationer. Samtidigt som denna 

förändring kommer att fortsätta att ske under hela den tiden de väljer att vara aktiva 

medlemmar på Facebook. Då denna förändring även kommer att påverka och påverkas av den 

förändring som sker med den identitet de har i verkligheten, eftersom dessa hänger ihop och 

interagerar med varandra. Utifrån att den förändring som sker i samhället kommer att influera 

intervjupersonernas anpassning och förändring av sin identitet till de olika sammanhang de 

rör sig i. Något som i sin tur kommer att spegla sig i den identitet de visar upp inför sina 

vänner på Facebook.  

 Sammanfattande reflektioner 

I avsnittet nedan presenteras våra tankar och reflektioner kring analysen utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. För att belysa hur vi i denna utgått från vårt syfte för att besvara 

frågeställningarna. Detta för att ge en klarare bild över vad vi har kommit fram till genom vår 
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undersökning. Som vi tidigare beskrivit i metoddelen valde vi att strukturera upp våra frågor 

under fyra olika teman vilka ansåg vara mest lämpliga för vårt syfte (Se bilaga, 1). Vilka vi 

även nu kommer att följa för att svara på våra frågeställningar.  

 

Det första temat i intervjuguiden är, vem är du på Facebook, vilket går ihop med vår första 

frågeställning vilken är: Hur kan en individs självbild och identitet påverkas eller rent av 

skapas beroende på hur de uppdaterar sin status? 

Utifrån vad våra intervjupersoner sade under intervjuerna gick det att se tendenser på att 

många av dem på något vis försökte påverka sin självbild och identitet. Detta gjorde de 

genom att framställa sig själva som positiva och intressanta i sina statusuppdateringar, 

undanhålla det negativa och ointressanta. Deras självbild förstärktes om deras vänner gav dem 

positiva kommentarer på deras status, vilket gav dem en form av bekräftelse på sin identitet. 

Där några av intervjupersonernas svar kan tolkas som att de sökte bekräftelse genom sina 

statusuppdateringar då de uttryckte att de kände stor glädje då deras vänner gav positiva 

kommentarer. 

 

Nästa tema i intervjuguiden berör bilder och frågeställningen till detta tema är: Lägger 

individer upp bilder på Facebook för att söka uppmärksamhet och på så vis få bekräftelse på 

sitt Jag? 

Här var det endast två av våra intervjupersoner som använde sig av detta verktyg för att visa 

sin identitet på Facebook. Medan andra inte använde sig av det utan lade istället fokus på 

statusuppdateringarna. Denna tendens var något vi förvånades över då vi trodde att fler skulle 

vilja använda bilder för att spegla sitt Jag, för att öka möjligheterna till att ge uttryck för hela 

sin identitet.  

 

Det avslutande temat handlar om språk och är sammankopplad med frågeställningen: Hur 

använder sig individer av språket i sina statusuppdateringar för att ge uttryck för och skapa sin 

identitet inför sig själv och andra? 

Intervjupersonerna visade på en stor medvetenhet kring hur de använder sig av språket för att 

förmedla sin identitet till andra. De gjorde detta genom att vara noggranna i sina 

formuleringar samt förstärka dem med till exempel små glada gubbar. Här tyckte vi oss se att 

språket hade en stor betydelse för intervjupersonerna i deras framställning som intressanta och 
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positiva individer. Något som även visade sig då många av dem hade regler kring hur 

statusuppdateringarna skulle skrivas. De ansåg att det var viktigt att inte vara för personlig 

eller ge uttryck för alltför negativa tankar. Detta tycker vi pekar på att intervjupersonerna 

ansträngde sig för att visa sig från deras bästa sida.  

 

Avslutningsvis lyfter vi fram intervjupersonernas övriga tankar kring Facebook, som berörde 

kommunikation och vänner. Där de såg sina och vänners statusuppdateringar som ett enkelt 

sätt att uppdatera sin vänner om vad som sker i deras liv. Samtidigt som de kan hålla sig 

uppdaterade om vad som pågår i deras liv. Med andra ord såg de Facebook som en mötesplats 

för både nya och gamla bekantskaper.  

 Avslutande sammanfattning 

Det resultat våra intervjuer genererade kan ha påverkats av det faktum att vi under deras 

genomförande inte hade möjlighet att korrigera de fel vi upptäckte i intervjuguiden. Denna 

tidsbrist kan ha lett till att vi missat viktiga frågor som kunde gett oss mer djupgående och 

detaljerad information om deras identitetsskapande. Trots detta känner vi att den information 

vi fått in är intressant och varit användbar för oss i uppsatsen.  

Under arbetets gång har våra förutsättningar påverkats av yttre faktorer vilka vi inte kunnat 

påverka, vilket gjort att tiden minskat samt tagit fokus från uppsatsen. En av anledningarna till 

att vi tyvärr inte kunde genomföra de ändringarna i intervjuguiden vi hade velat. Dock har vi 

försökt göra det bästa av de förutsättningar vi haft och som skapats under arbetets gång.  

En vidare utveckling av detta kan vara att mer ingående studera om identitet kan tvingas fram 

genom sociala medier, vilket vi upplever som ett relevant ämne då många idag spenderar 

mycket tid vid datorn.  
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Bilaga 

Intervjuguide 
 

Bakgrund 

Kön 

Ålder 

 

Användande av Facebook 

Hur länge har du varit medlem på Facebook? 

Varför valde du att bli medlem på Facebook? 

Hur ofta loggar du in på sidan? 

Vad använder du främst sidan till? 

Vad ser du att det finns för fördelar med Facebook? 

Känner du dig beroende av Facebook? 

Vilka tycker du är de viktigaste funktionerna med Facebook? 

 

Språk 

Vad får du för reaktioner på det du skriver? 

Hur använder du dig av språket när du skriver? (förkortningar etc.) 

Har du några regler för hur du och andra bör skriva era statusuppdateringar? Vad får man inte säga 

eller göra? 

 

Bilder 

Lägger du upp bilder på Facebook? 

Vilken typ av bilder lägger du oftast upp på Facebook? 

Vad vill du att dessa bilder ska spegla av ditt liv? 

Känns det viktigt att få kommentarer på de bilder du lägger upp? 

 

Vem är du på Facebook? 

Hur ofta uppdaterar du din status per dag? Vad skriver du och varför?  

Är det viktigt för dig att du får kommentarer på det du skriver? Betyder det mer beroende på vem 

som svarar? 

Hur tror du att de som läser dina statusuppdateringar uppfattar dig? 

Försöker du vara på något speciellt sätt?  

Vilken bild ger du av dig själv? 
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Gemenskap 

Hur tänker du kring de du lägger till som vänner på Facebook?  

 


