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SAMMANFATTNING 
Syftet med studien var att få en större förståelse för hur några personer i åldern 20-35 år, 
upplevde Facebook med dess relation till identitet, kommunikation och stress. Metodologiskt 
har en semistrukturerad intervjumetod legat till grund för studiens procedur. Urvalet bestod av 
fyra kvinnor och tre män. Studien baserades på följande frågeställningar: Möjliggör Facebook 
för växlande identiteter? På vilket sätt är Facebook ett kommunikationsredskap för 
möjliggörande av relationer? På vilket sätt kan Facebook ha en relation till stress? Resultatet 
visade att intervjupersonerna upplevde Facebook som ett enkelt verktyg för kommunikation 
och upprätthållande av relationer. Facebook möjliggör och underlättade att skapa en önskad 
bild av sin egen identitet. Facebook upplevdes också bidra till en önskan att ständigt ta del av 
vad som händer. Men att ständigt vara uppkopplad och ta del av vad andra gör kan bidra till 
stress. Diskussionen berörde aspekterna: en alternativ värld, förväntad feedback, växlande 
identiteter samt upplevelser av att leva i nuet. 
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ABSTRACT 

The aim of the study was to gain a better understanding of how some people aged between 
20-35 years’ experience Facebook in relation to identity creation, communication and stress. 
The analysis is drawn from seven semi-structured interviews with a sample of Facebook 
members, four women and three men aged 20-35 years and during the interviews respondents 
answered questions based by the following topics. Does Facebook allow changing identities? 
In what way is Facebook a communication tool for enabling relationships? How can 
Facebook be related to stress and coping?  The results showed that respondents perceived 
Facebook as an easy means of communication and maintaining relationships. Facebook 
enables and facilitates in the creating of ones desired image of ones own identity. Facebook 
experienced by the interviewees as a context which explored a desire to constantly take note 
of what happens, which in turn contributes to increased levels of stress. The paper also 
discusses issues such as alternative realities, expected feedback, changing identities and living 
in the present. 
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Introduktion  
 
Fenomenet sociala medier är något som tagit en allt mer självklar plats i många människors 
vardag. Mycket av dagens sociala medier är sociala nätverk och fungerar som en mötesplats 
på nätet för miljoner människor. Facebook är ett av de mest populära sociala nätverken på 
Internet, en arena där människan bland annat ges möjlighet att uttrycka sin identitet, 
kommunicera med andra samt skapa och bibehålla relationer. Unga människor är framför allt 
benägna att använda ny teknik och på så vis även de som är mest aktiva på Facebook. Turkle 
(2011) skriver att de sociala nätverken har börjat förändra människans sätt att kommunicera 
och mycket av människans fysiska möten har ersatts av online-möten. De sociala nätverken 
på Internet möjliggör för människan att påverka hur hon framställer sig själv och sin identitet. 
Tidigare studier finns genomförda på hur medlemmar av Facebook uttrycker sig i 
statusuppdateringar, hur individen framställer sig själv och skapar en identitet på Facebook, 
samt hur personligheten spelar en viktig roll för hur människan väljer att uttrycka sig, och 
vara på Facebook (Amichai-Hamburger & Vinitzky, 2010; Debatin, Lovejoy, Horn, Hughes, 
2009; Schack Møhl, 2010; Grasmuck & Martin, 2008). Problemet hur individen påverkas 
psykiskt av sin aktivitet på Facebook är inte lika utforskat.  
 
Facebook 
Facebook är världens mest populära och snabbast växande sociala nätverkstjänst och startades 
i februari 2004 av psykologistudenten Mark Zuckerberg vid Harvard University. Hans mål 
med The Facebook (vilket var dess födelsenamn) var att underlätta kommunikationen mellan 
studenterna på skolan. På ett dygn anmäldes sig 1200 Harvardstudenter och inom kort 
innefattade The Facebook även Stanford, Columbia och Yale. Året efter hade även de 
brittiska universiteten anslutit sig till Facebook. Dess stora utveckling gjorde att tjänsten år 
2006 blev till för allmänheten. I februari år 2009 hade Facebook 175 miljoner aktiva 
användare (Kaplan & Haenlein, 2009). Idag har Facebook över 800 miljoner registrerade 
medlemmar och mer än 50% av användarna loggar in varje dag. 350 miljoner använder 
Facebook i mobiltelefonen och medelanvändaren har runt 130 vänner.  
     Genom att mobiltelefonen i stor utsträckning har ersatts av ”smartphones” vilka möjliggör 
för att hela tiden vara uppkopplad och online så kan människan enkelt via en Check-in 
funktion tala om var hon befinner sig och på så vis har ”livet offline” gjort entré ”online” 
skriver Turkle (2011). Varje dag använder miljoner människor Facebook för att umgås med 
vänner. Det finns möjlighet att kommunicera och interagera på olika vis, dels genom privata 
mail, genom att chatta eller att skriva på någon annans vägg. Att skriva på varandras 
profilsidor och dennes vägg är den vanligaste kommunikationen. På väggen blir interaktionen 
offentlig för de andra vännerna på Facebook och de kan även delta om de så vill.  
   En av de mest populära tjänsterna är statusuppdateringen. En statusuppdatering är ett 
offentligt meddelande och anger en tanke, känsla eller något man gör och som man vill dela 
med sig av till sina vänner på Facebook. Statusuppdateringen börjar alltid med användarens 
namn vilket gör det enkelt att ange en känsla, tanke, åsikt, humörstämning eller vad man gör. 
Alla statusuppdateringar och vägg-konversationer, foton och andra uppdateringar publiceras 
på förstasidan som kan liknas vid en löpsedel där de senaste uppdateringarna i vänkretsen 
visas. Att ladda upp foton och fotoalbum är också populärt och över 250 miljoner foton laddas 
upp varje dag. I fotona kan användaren även ”tagga” sina vänner vilket innebär att man 
märker ut på fotot vem som är vem och sedan länkar till deras profilsida. På profilsidan finns 
sedan alla foton samlade som användaren är ”taggad” i. På sin profilsida använder många sitt 
riktiga namn, till skillnad från många andra sociala nätverk på Internet. Profilsidan innehåller 
bland annat bild på användaren, relationsstatus, födelsedag, kort biografisk information, 
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utbildning – och jobbinformation samt grupptillhörande information, allt enligt användarens 
egen önskan.          
     Användaren styr även över vilka som profilen är tillgänglig för. Många anser att Facebook 
underlättar umgänget med vänner. Att kunna nå alla sina vänner samtidigt och snabbt när det 
finns något att berätta eller dela med sig av är en fördel som inte finns i det verkliga livet. En 
studie av Debatin, Lovejoy, Horn och Hughes (2009) har en kombination av både kvantitativt 
och kvalitativt angreppssätt och med stöd i de genomförda djupintervjuerna kring varför så 
många väljer att använda Facebook visar det sig att huvudanledningen är att hålla kontakten 
med vänner och bekanta. Deltagarna i studien av Debatin et al. (2009) använder i stor 
utsträckning Facebook för att på ett enkelt vis komma åt kontaktinformation, kommunicera 
med vänner och bekanta samt för att vara delaktig i vad som händer i varandras liv. Men det 
är mer än så, några av deltagarna i studien beskriver det som att umgås med alla sina vänner 
utan att vara i samma rum, som att socialisera utan att vara social. Ungefär en timme om 
dagen var vanligast att spendera på Facebook bland de tillfrågade. Alla deltagare var även 
överens om att Facebook skapar mer förutsättningar för skvaller och rykten men att det är en 
bieffekt och Facebooks primära syfte är att vara socialt uppkopplad (Debatin, Lovejoy, Horn 
& Hughes, 2009).  
   Facebooks vision är:”Giving people the power to share and make the world more open and 
connected”.  
 
Kommunikation och sociala relationer 
Trost och Levin (2004) menar att interaktion är mer än ett samtal, det är att se till 
kroppsspråk, minspel och tonfall och för att lyckas med en god kommunikation där 
individerna inte kan ta del av dessa faktorer är det av vikt att individen kan identifiera sig med 
den eller de som individen kommunicerar med. Bauer (2009) talar om spegelneuronernas 
funktion vid en dialog där de agerar spontant för att vi skall kunna känna sympati och lättare 
kunna förstå den andre parten i en dialog. Han menar att spegelneuroner hjälper oss att det är 
grunden för att känna empati och att det är grunden för vad som kallas emotionell intelligens. 
Spegelneuronen är aktiva när människan observerar eller på annat vis varseblir en process. 
Människan behöver inte se någon annan för att spegelneuronen ska sättas i resonans. Det 
räcker med att höra hur någon talar för att aktivera spegelneuronen (Bauer, 2009). På nätet 
och en plats som Facebook finns ingen möjlighet till en speglande process, då man varken ser 
eller hör någon annan. Spegelneuroner fungerar alltså inte i media och på nätet då det är en 
envägskommunikation. Det lilla barnet kommunicerar genom gråt, skratt och olika 
kroppssignaler, för att senare i livet gå över till verbal och ögonkontakt. Informationen sker 
via en människa och kommunikationen uttalas genom antingen ett språk, verbal 
kommunikation, eller en kod, icke-verbal kommunikation (Bauer, 2009). Att kommunicera 
med varandra kan leda till någon form av social relation som kan beskrivas som någon form 
av utbyte mellan två eller flera människor. Relationer förkommer i en mängd olika 
sammanhang som till exempel mellan bekanta, kollegor, inom familjen eller mellan vänner. 
Hur man agerar i en relation är olika, men flera forskare har sett ett tydligt samband mellan 
hur vi som barn anknutit till de personer, eller den personen som varit barnet nära, och hur 
människan senare i livet knyter an till andra människor senare i livet (Wennerberg, 2010).                                                                                                                                                      
Johnson (2003) talar om olika former av bekräftelse som människor kan ge varandra. Den ena 
typen är den bekräftelsen är den som ges i början av människans liv genom en kontinuerlig 
upplevelse av att kärleksfullt ha blivit förstådd och omhändertagen av en närstående vuxen, 
vilket beskrevs som en trygg relation. Denna typ av bekräftelse fortsätter i vuxen ålder i nära 
relationer där individen i så hög grad som möjligt upplever att hon kan ”bara vara”, det vill 
säga kan visa det som hon känner och har möjlighet att söka stöd och närhet hos den andre 
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utan att behöva prestera. Det ger en grundläggande upplevelse av att ”duga som man är”, och 
är enligt Johnson (2003) en god grund för att leva i väl fungerande relationer. 
 
Identitet 
Identitet ger oss den övergripande riktningen i vilken vi skall färdas (Wrangsjö, 2006). 
Giddens (1991) menar att identiteten är de samlade värden som definierar människan och för 
att kunna bevara känslan av att identiteten är personlig krävs det att identiteten förändras med 
tiden och kontinuerligt interagerar med de händelser som inträffar i den aktuella yttre världen. 
Tidigare i den mer traditionella kulturen var det sociala livet nästan alltid lokalt knutet men 
med Internet och sociala medier har den lokala platsen inte samma betydelse längre. Den 
lokala platsen är idag inte en förutsättning för erfarenheter och sociala interaktioner, platsen 
har därför blivit allt mindre betydelsefull för individens livsförlopp.  
   Giddens (1991) menar att ”självet” och samhället samarbetar, moderniteten har gjort att 
”självet” måste konstrueras som en speglande (reflexiv) process där personlig förändring och 
social förändring måste kopplas samman, han benämner det som en reflexivt organiserad 
strävan. När en individ växer och går från barn till att bli vuxen finns det där emellan ett 
moratorium, vilket i dagligt tal kallas för ungdomen. I ungdomen sker en betydande 
förändring av personligheten. Tonåren är därför den tid av identitetsutvecklingen som kan ses 
som höjdpunkten för identitetsskapande, här söker tonåringen efter sin identitet. Tonåren ter 
sig självklart på olika vis för olika individer, vissa söker mer än andra, vissa hittar den lätt 
medan andra får söka med ljus och lykta efter vad som känns rätt. Tonårstiden präglas i 
många fall av drömmar och visioner men även av vardag och rutin och det är i mötet mellan 
drömmarna och den sociala realiteten, som  identiteten skapas (Johansson, 2006).  
     Goffman (1998) är känd för att associera teater med mänskligt samspel. Genom att vi 
ikläder oss en roll skapas ett själv och en identitet. Goffmans metafor kan jämföras med 
Facebook skriver Scack Møhl (2010), Facebook kan liknas vid en teaterscen som ger 
användaren möjlighet att spela en önskvärd roll (Schack Møhl, 2010). Goffman (1998) talar 
om det som uttrycker en människas identitet för individens fasad, så som kläder, musikstil och 
vänner. Fasaden används som ett medel för ”impression management”. Impression 
management kan översättas till intrycksstyrning och betyder i korthet en strävan efter att 
påverka hur andra uppfattar individen. Impression management handlar om att kunna 
kontrollera information om sig själv för att kunna påverka andras åsikt om en säger Goffman 
(1959 ref. i, Amichai-Hamburger & Vinitzky, 2010). Impression management används flitigt 
på sociala medier som Facebook, menar också Amichai-Hamburger & Vinitzky (2010).  
Zhao, Grasmuck & Martin (2008) menar att identitet är den del av individen som är känd för 
andra. Möten i sociala nätverk som Facebook möjliggör för individen att gömma exempelvis 
oönskade fysiska egenskaper, då Sociala medier som Facebook möjliggör för att uttrycka sitt 
”önskade möjliga själv” (”hoped for possible selves”).  
 
Stress                                                                                                                                    
Föreliggande studies syfte är bland annat att se till Facebooks relation till stress, då det 
eventuella sambandet inte tidigare är forskat på. Det är därför av intresse att se på fenomenet 
stress och hur det eventuellt skulle kunna kopplas till Facebookanvändande. Stress är en del 
av livet, och vi människor fungerar inte utan stress. Själva ordet stress kommer från fysiken 
där det betecknar den tolerans som ett visst material klarar av att utsättas för innan det går av. 
Stress är en naturlig reaktion i kroppen, som kan vara bra, och ibland nödvändig, i situationer 
där man måste handla snabbt eller har bråttom. För att stressen inte skall bli ett problem för 
hälsan krävs det både att människan inte stressar upp sig när det inte föreligger någon 
anledning till stress, och också att återhämtning sker efteråt. Det finns enligt Cox (2000) tre 
skiljda, men liknande sätt att definiera och studera (angripa) stress: det tekniska, fysiologiska 
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och psykologiska. Den tekniska utgångspunkten beskiver stress som en beroende variabel där 
det är externa faktorer (t.ex. miljö) som orsakar stress. Inom det fysiologiska synsättet 
fokuserar de på fysiologiska effekter som uppstår av fysiska och psykiska stimulis som hot. 
Stressen behandlas då som en beroende variabel. Ett psykologiskt närmande betraktar stress 
som ett resultat av en dynamisk interaktion mellan miljö och individ (Cox, 2000). Hans Selye 
(1978) kan ses som den psykologiska stressens fader. Selye (1978) myntade det nuvarande 
stressbegreppet i sin innebörd som följande, “Stress is the state manifested by a specific 
syndrome which consists of all the nonspecifically- induced changes within a biologic 
system” (Selye 1978: 64).    
     Lazarus (1984; Lazarus & Folkman, 1984) menar att stressdefinitionen lägger tonvikten 
mellan förhållandet individ och miljö, och att stressupplevelsen varierar beroende både på de 
karaktäristiska drag hos individen och den miljöbetingade händelsen. Den upplevda 
psykologiska stressen menar Lazarus (1984; Lazarus & Folkman, 1984) är det förhållande 
mellan individ och miljö, där individens kognitiva värderingar är helt avgörande för hur, och 
om, stressreaktionen blir, eller uteblir, och om individens hälsa behålls. Karasek (1992) 
introducerade på 70- talet en modell för att undersöka arbetsrelaterade stressfaktorer. Hans 
”krav- kontroll modell” har sedan utvecklats tillsammans med Töres Theorell och är en av de 
första modellerna för att undersöka psykosociala arbetsförhållanden och dess påverkan på 
hälsan. Enligt krav- kontroll modellen är relationen mellan krav och kontroll i 
arbetssituationen konstaterande för om arbetet leder till negativ eller positiv stress. Det 
centrala i Karaseks och Theorells (1992) modell är stress. Stress uppstår då individen har 
större krav än kontroll. Om individen har höga yttre krav med kombination av låg kontroll 
kan det leda till negativ stress (Karasek & Theorell 1992). Om individen däremot har höga 
krav och hög kontroll kan det leda till en positiv stress vilken gör att individen utvecklas mer. 
En balans mellan de krav som ställs på individen och den upplevda kontrollen är nödvändigt 
för individens välbefinnande (Karasek & Theorell, 1992). Socialt stöd är den tredje 
komponenten i Karasek och Theroells modell. Stöd från omgivning och vänner underlättar att 
kunna hantera stress. Om en människa upplever att han/hon har stöd från sitt nätverk av 
människor kan detta påverka hur han/hon bedömer en stressituation samt hans/hennes 
reaktioner vid en sådan situation. Detta kan fungera som ett skydd mot stress. 
     Det finns många olika teorier för hur individen skall kunna hantera stressen för att 
motverka ohälsa, vid användande av Facebook. Lazarus (1984; Lazarus & Folkman, 1984) 
menar att stress inte är någonting som drabbar ett passivt offer, utan är lika mycket ett resultat 
av stresshanteringsprocessen, vilket kallas för coping. Lazarus & Folkman (1984) definierar 
coping som föränderliga beteendemässiga och kognitiva ansträngningar varierande för att 
kunna klara av särskilda krav, både externa och interna, som kan anses svåra eller att de 
överstiger personens resurser (Lazarus & Folkman, 1984). Lazarus (1984; Lazarus & 
Folkman, 1984) menar vidare att coping är ett kognitivt och beteendemässigt försök till att 
klara av tärande krav som känns påfrestande för individen, och att det talas om två olika typer 
av coping. Dels problemfokuserad coping som menas med att klara av eller förändra de 
problem i miljön som orsakar stress, dels känslofokuserad coping, som är individens funktion 
att klara av att reglera de emotioner som uppkommer av problemen. Föreliggande studie har 
bland annat sett till hur Facebook eventuellt kan användas som en modern form av 
copingstrategi.  
 
 
Syfte 
Syftet med uppsatsen är att få en större förståelse för hur några personer i åldern 20-35 år, 
upplever Facebook och dess relation till identitet, kommunikation och stress. 
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Frågeställningar 
1. Möjliggör Facebook för växlande identiteter? 
2. På vilket sätt är Facebook ett kommunikationsredskap för möjliggörande av relationer? 
3. På vilket sätt kan Facebook ha en relation till stress? 
 
 
   Metod                  
                                                          
Intervjupersoner 
I studien deltog sju personer, 4 kvinnor och 3 män. Samtliga intervjupersoner var mellan 20-
35 år och mer eller mindre aktiva medlemmar av Facebook. Samtliga intervjuade är bosatta i 
sydvästra Sverige. Tanken med urvalet var att samtliga intervjuade skulle ha en god 
kännedom om Facebook och vara medlem själv. I studien har därför ingen betydande vikt 
lagts på aspekten ålder hos intervjupersonerna. De flesta av intervjupersonerna debuterade på 
Facebook ungefär samtidigt, runt år 2007. Intervjupersonernas deltagande var helt frivilligt. 
För att komma i kontakt med de åtta individerna som utgjorde studiens urval användes ett av 
studiens tydligaste teman, Facebook. Ett bortfall förekom i studien och intervjupersonerna 
blev sju till antalet. Sju genomförda intervjuer gav tillräckligt mycket information. Kontakten 
med intervjupersonerna togs genom att förfrågningar skickades ut genom Facebooks 
personliga meddelanden. Detta var för studien ett bra sätt att fråga några intressenter om de 
var intresserade av att ställa upp. Att kontakta personerna genom Facebook kändes som en 
god strategi, då det var av vikt att personerna var medlemmar av Facebook samt inloggade 
regelbundet. I valet av kvalitativ metod fanns det en medvetenhet om att antalet 
intervjupersoner i studien var få och att generaliserbarheten därför var låg (Denscombe, 
2006).  

 
Material 
Som material för studien användes en semistrukturerad intervjuguide uppbyggd på teman,  
röstinspelare/smartphone samt informationsbrev. De teman som var presenterade i guiden vid 
alla intervjutillfällena var Facebook: beteende och kommunikation, identitet, personlighet 
samt stress, coping och psykisk hälsa (Se bilaga 2). 

 
Procedur  
När information gällande etik delats med deltagarna påbörjades den semistrukturerade 
intervjun. Med fokus utefter vad intervjupersonen talade om utformades frågor som var 
naturliga i samtalets följd. Maykut och Morehouse (2004) menar att det underlättar med i 
förväg förberedda frågor, annars ställs höga krav på färdigheter i kommunikation för att utföra 
en väl genomförd intervju. Öppna frågor är att föredra eftersom de öppnar för diskussion 
mellan ledaren och intervjupersonen (ibid). Alla sju intervjuer genomfördes vid en tidpunkt 
som var lämplig för intervjupersonen. Intervjuerna ägde rum i hemmet hos fem av dem som 
intervjuades. En intervju genomfördes via Skype på grund av svårigheter i att hitta en 
passande tid. En sista intervju genomfördes i restaurangmiljö, då det passade intervjupersonen 
bäst. 

     Maykut och Morehouse (2004) menar att det är upp till den som intervjuar att skapa och 
upprätthålla ett positivt intervjuklimat. Utifrån ett positivt intervjuklimat valdes intervjuerna 
att genomföras på en för intervjupersonen passande plats. Därav de olika kontexterna som 
hemmiljö, restaurangmiljö samt Skype. Intervjuerna hölls vid olika tidpunkter både 
förmiddag, lunch, eftermiddag och kväll beroende på när det passade intervjupersonen. Syftet 
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med studien förklarades via den kontakt som togs på Facebook samt i början av varje 
intervjutillfälle. Samtliga intervjuer spelades in, efter det att intervjupersonen gett sitt 
samtycke, dels för att minimera risken för att information gick förlorad men även för att 
forskaren skulle ges en möjlighet att lyssna på intervjun flera gånger för att kunna urskilja 
nyanser i svaren. Varje intervjutillfälle varade mellan 35 – 50 minuter, där tid avsattes i 
början och i slutet av varje intervjutillfälle för att ge en god introduktion samt en adekvat 
avslutning.  

 

Analys                                                                                                           
Maykut och Morehouse (2004) menar att inspelade intervjuer bör transkriberas och att det är 
av stor vikt om intervjuerna är grunden i forskningen. Intervjuerna skrevs sedan ut på papper 
för att underlätta kodning. Maykut och Morehouse (2004) menar vidare att det är av värde att 
koda intervjuerna för att kunna härröra data till rätt intervjuperson. Materialet kodades i färg 
på ett sätt så att ingen utomstående skulle kunna härröra citaten till några personer. 
 Den insamlade datan från transkriberingen av intervjuerna sammanställdes väl. All data bröts 
sedan ner i enheter som  kategoriserades, så kallad analytisk kodning (Denscombe, 2006). 
Utifrån kategorierna identifierades teman och mönster i den insamlade datan (ibid). För att 
strukturera och sammanställa materialet gjordes en poster, där placerades urklipp av 
färgkodade citat ut under respektive tema, något som Maykut och Morehouse (2004) 
förespråkar. Detta underlättade i att överskådligt se funna mönster. Därefter valdes citat bort 
och de mest kärnfulla citaten blev kvar för att redovisas i resultatdelen. Resultatdelen 
presenterades som en beskrivning över vad intervjupersonerna delat med sig av. 
Presentationen visades i övergripande enighet med de teman som intervjuguiden utgick ifrån. 
Resultatet utgjordes av en sammanfattning som grundade sig på hela det insamlade materialet 
samt förstärktes med lämpliga citat från intervjuerna 

 
Etik 
Intervjupersonerna informerades om studiens etiska riktlinjer redan vid den första kontakten 
på Facebook. Även i informationsbladet samt i mötet med intervjupersonerna fick de ta del av 
de etiska aspekterna för föreliggande studie. Varje intervjuperson informerades om att dennes 
identitet och intressen skulle skyddas och att all information som gavs i intervjun kom att 
behandlas konfidentiellt (Denscombe, 2006). Intervjupersonen tillfrågades om det gick bra att 
den kommande intervjun spelades in, för att ingen information skulle gå förlorad. De 
informerades även om att det endast var forskarna som fick att ta del av ljudmaterialet samt 
att de var anonyma och att inga namn kommer nämnas i studien eller gå att spåra till dem. 
Intervjupersonen upplystes om att deltagandet är helt frivilligt samt att de när som helst kunde 
avbryta intervjun, utan att nämna av vilket skäl (ibid). 

 
Resultat 

 
Facebook 
Det första tema som presenterades vid samtliga intervjuer var Facebook. Intervjupersonerna 
ombads till en början att beskriva vad de gör på Facebook och vad Facebook har för betydelse 
och funktion för dem. Av svaren fanns sammanfattningsvis både beroende och tidsfördriv 
med som aspekter. ”Man blir lite smått beroende av det och glömmer bort sitt riktiga liv 
lite...”. ”Det är mer ett tidsfördriv...”. Samtliga intervjupersoner nämnde i riktning med 
följande citat att ”... Facebook har ju blivit en del av ens liv”. Intervjupersonerna delgav att 
oavsett om det är ett tidsfördriv eller ett beroende var Facebook en stor del av livet och att det 
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idag är ”En social funktion” för att kommunicera och hålla kontakt med människor i sin 
omgivning. Aspekterna tidsfördriv och beroende i betydelsen en del av livet menade flertalet 
av intervjupersonerna handlade om att det blivit till en vana att logga in på Facebook och vara 
tillgänglig. En önskan om att vara med i en form av gemenskap och inte missa saker som 
händer kan göra att man loggar in flera gånger om dagen menade några av intervjupersonerna. 
Facebook finns dessutom så tillgängligt och skapar ett enkelt beroende, menade många av 
intervjupersonerna som närmast är inloggade dygnet runt då de bär det med sig i 
mobiltelefonen. ”Jag är inne på Facebook flera gånger i timmen, jag har ju det i mobilen”. 
     En annan aspekt av temat Facebook var nyfikenhet. Samtliga intervjupersoner menade att 
de använder sig av Facebook för att hålla koll på andra och se vad som händer i omgivningen. 
Genom Facebook finns en möjlighet att hålla kontakt med många som man inte haft kontakt 
med annars uttryckte flertalet av de intervjuade. Facebook möjliggör för en helt annan inblick 
i andras liv, gamla vänner eller ytligt bekanta som inte hade varit möjligt annars. Samtliga 
formulerade att mycket av sin aktivitet på Facebook just skapas av ren nyfikenhet. Det är på 
grund av nyfikenheten som intervjupersonerna ville ta del av vad andra skriver om. När de 
skriver om något själva är det av anledningar som de har svårt att sätta fingret på. Många av 
intervjupersonerna beskrev att det var när det hände något roligt eller om de ska göra något 
kul som de delade med sig av det till andra. En intervjuperson uttryckte det som att ”det är ju 
lite som en skvallerhörna...”. Genom att Facebook fungerar som informationsplattform där 
många delar med sig av det som de tycker är positivt och viktigt är det ett trivsamt sätt att fly 
verkligheten menade några av intervjupersonerna. En av de intervjuade formulerade det som 
”... Det är lätt att bygga upp en liten fantasivärld på Facebook”.  
     Med bedömning menade intervjupersonerna att det var enkelt att döma de vänner som de 
hade på Facebook, så kallade Facebook-vänner. Flertalet av Facebook-vännerna är inte några 
nära vänner menade samtliga intervjupersoner. Genom förekomsten av många ytliga 
kontakter på Facebook möjliggörs det för felaktiga tolkningar av personer. Då information 
från personer som endast är en avlägsen bekant delas på Facebook blir det enkelt att döma den 
personen utifrån vad som finns att ta del av och vad som finns skrivet. Det var inte någon av 
de intervjuade som kände samtliga av sina Facebook-vänner. När man lärt känna en person 
mer genom Facebook än i verkliga livet skapar det förutsättningar för att döma andra. De 
uttryckte att de själva dömt andra utifrån vad de skrivit på Facebook. Många av 
intervjupersonerna var överens om att det ofta sker på felaktiga grunder, då Facebook är en 
helt annan kontext än i det verkliga livet. 
 
      - ”Det är ju nackdelen med Facebook, att man lätt kan döma folk på helt felaktiga     
           grunder”. 
      - ”... Det var absolut ett tag då jag tänkte att ju mer vänner på Facebook desto mer social  
           och  kul människa”. 
     - ”Alla mina Facebook-vänner är ju inte såna jag vill gå och fika med precis”. 
 
Identitet 
Intervjuerna visade att identitet och identitetsskapande var andra aspekter som är starkt 
kopplade till Facebook. De flesta av intervjupersonerna uttryckte att identitet är något som 
skapas från barndomen, därifrån man kommer, ens värderingar och hur man ser på sig själv. 
Samtliga intervjupersoner uttryckte att det är enkelt att skapa en annan identitet på Facebook: 
”Man kan ha en identitet där och en i verkliga livet...”. Genom att så mycket tid spenderas på 
Facebook och individen matas med information om andra är det lätt att påverkas. Det är lätt 
att ta intryck av andra och även tappa bort sig själv lite uttryckte några av de som intervjuats. 
En av intervjupersonerna uttryckte, ”Att spendera mycket tid på Facebook och påverkas och 
ta intryck från andra... Det är lätt att tappa bort sig själv”. Det kan vara kritiskt menar några, 



 

 8 

då det ofta är unga personer som är mycket aktiva på Facebook. Ofta är individen i tonåren 
när de gör debut i sociala medier och just i den perioden är det lätt att bli förvirrad. 
     Samtliga intervjupersoner var överens om att Facebook möjliggör för att enkelt utelämna 
delar av vem man är. På Facebook har det blivit till en trend att vara rolig, glad och pigg, på 
gott och ont menade många av intervjupersonerna. Facebook är en plats för det positiva, det 
är en plats där var och en kan göra reklam för sig själv. En intervjuperson uttryckte det som 
”Det blir lite som en kontaktannons på något sätt” En annan av intervjupersonerna 
formulerade det som att ”det finns inte utrymme för att visa sina negativa sidor på 
Facebook”, något som samtliga som deltagit i intervjuerna instämde i. De justerar sig själva 
på Facebook, de vinklar, lägger till eller drar ifrån vem de framställer sig som eller väljer att 
vara på Facebook. På Facebook blir det möjligt att utan större svårigheter framstå som någon 
annan än den man är i verkligheten. Några uttrycker det i följande citat, ”Jag är öppen men 
jag vinklar vem jag är...”. ”Man justerar så att det ska bli som en själv men ändå blir det ju 
inte det då”. Facebook gör det lätt att skapa en bild som inte är sanningsenlig. 
Intervjupersonerna menade att många Facebook-vänner i ärlig mening inte var riktiga vänner, 
det var därför enklare att måla upp en önskad identitet för dem, då de inte redan hade en 
uppfattning.   
     Flertalet av dem som deltagit i intervjuerna hade tankar om att individer lätt kan framställa 
sig på ett motsatt sätt på Facebook. Framför allt menade de intervjuade att det är vanligt att de 
som är blyga, tystlåtna eller tillbakadragna ofta är de som är mest aktiva på Facebook. De 
intervjuade upplevde dessa personer som mer försiktiga i verkligheten än på Facebook där de 
går in i en roll som utåtriktade. Sedan är det vanligt, menar någon, att personer som är 
utåtriktade i verkliga livet inte delar med sig lika mycket på Facebook. Facebook ger en 
möjlighet till en värld där man vågar vara någon annan, någon som individen önskar vara och 
framstå som.  
      Följande citat förtydligar ovanstående beskrivning: 
 

- ”De som är extremt blyga eller så tror jag kan framstå som mer sociala och mer    
    utåtriktade  på Facebook mot vad de egentligen är... Eller tror, så är det ju”. 
-”Det är ju personer som är väldigt utåtriktade i verkligheten som inte alls delar med sig  
   av saker på Facebook. Sedan finns det ju många som är väldigt tillbakadragna i  
   verkligheten men väldigt aktiva och öppna på Facebook”. 
 -  ”... Vissa lever ut sidor på nätet som de inte vågar bejaka i verkligheten”. 
 - ”Det är ju lättare på Facebook, för man har ju många vänner på Facebook som man  
    inte riktigt känner och då är det ju lättare att måla upp en identitet för dem. Så som  
    man vill att de ska uppfatta en”. 
 -  ”Man kan ha olika identiteter såklart, jag har väl en Facebook-identitet säkert och en  
     privat, en  bland vänner och en bland familj”. 
 - ”Jag visar det positiva såklart, man har liksom inte råd att visa sina dåliga sidor på  
    Facebook”. 
 

Kommunikation och sociala relationer 
Intervjuerna visade att Facebook är ett utmärkt sätt för att kommunicera med andra och en av 
intervjupersonerna menade att ”Facebook tidsoptimerar kommunikationen” och att ”det är en 
nödvändighet för att hålla koll på events och sådär..Inbjudningar skickas ju bara ut via 
Facebook idag känns det som”. Flera av interjupersonerna menade att Facebook är ett bra 
redskap för att kunna kommunicera med flera samtidigt, och de menade även att de höll 
kontakten med fler bekanta med hjälp av Facebook, än vad de hade haft tid med annars. En av 
intervjupersonerna nämner även att denne har en del affärskontakter som vänner på Facebook, 
vilket ibland gynnar samarbeten och affärsuppdrag. Denne menade då också att ”jag 
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censurerar en del på min profil eftersom jag inte vill att mina kollegor och samarbetspartners 
skall se mig med exempelvis en flaska vin i halsen..”. 
     Under intervjun kom vi in på hur kommunikationen sker via Facebook, och 
statusuppdateringar nämndes av samtliga intervjupersoner som ett vanligt sätt att 
kommunicera fritt utan någon specifik mottagare. Vi talade om hur de såg på andras 
statusuppdateringar och en av intervjupersonerna uttryckte sig så här: ”...en del har 
halvkryptiska, halvtragiska, uppdateringar om typ killar och hjärtesorg och då kanske jag 
irriterar mig och tänker att den personen vill ha uppmärksamhet”, en annan menade i 
liknande stil ”mycket handlar om bekräftelse”. Samtliga av intervjupersonerna trodde att de 
som skriver statusuppdateringar vill ha feedback, ”..jag tror inte så många hade gjort 
statusuppdateringar om man inte hade fått någon direkt respons på det”, en annan menade att 
”jag förväntar mig att få feedback och skulle bli förvånad om jag inte fick några som helst 
alls kommentarer kring min uppdatering”. Samtliga av intervjupersonerna berättade att de 
endast delade med sig av det som kan ses som positivt i deras liv, och att de lämnade annat 
utanför forumet Facebook, då de ansåg negativa aspekter för privata.  
   När vi under intervjuerna gled in på vad Facebook mer fyller för funktion i deras liv 
berättade en av intervjupersonerna att ”.. det är ju väldigt bekvämt men det blir till en lathet 
som jag inte riktigt tycker om”, och en annan berättade att denne egentligen tycker det är 
mycket roligare att träffas i verkligheten, men att det blir ett bekvämt sätt att umgås på. Flera 
av intervjupersonerna menade att de ofta retade sig på andras uppdateringar, och då speciellt 
när det gällde meningslösa uppdateringar i stil med, ”....nu går jag till jobbet”. En av 
intervjupersonerna berättade att hon inte använde Facebook särskilt mycket utan att hon mest 
bara gick in och uppdaterade sig om vad Facebookvännerna hade för sig:  
 

- ”jag kanske går in och ser, jaha, har de flyttat dit och så har man koll på det så   
    slipper det bli pinsamt när man träffas” 
 - ”så kanske man ser att jaha, är hon där på det hotellet eller något annat oviktigt som  
    hon har panik av att dela med sig av” 
 

Stress och coping  
Ett par av intervjupersonerna menade att de kände sig stressade av att använda Facebook. De 
menade att stressen kommer av att de har Facebook i mobiltelefonen och då loggar in flera 
gånger om dagen. Väl inne på sidan menade ett par av intervjupersonerna att de kände sig 
stressade av att se att deras Facebookvänner var väldigt aktiva, att de reste och hittade på 
roliga aktiviteter. En av intervjupersonerna trodde att de som är väldigt aktiva på Facebook 
också var aktiva i andra sociala medier som twitter och bloggar, och hon trodde att det kunde 
upplevas stressande. Följande citat stärker ovanstående: 
 
 
 -  ”...det va väldigt stressande at se alla som stack till USA, reste jorden runt, började  
         plugga, fick jobb och     
            så. Så absolut kan det vara stressande att man så lätt ser vad andra gör” 
    -  ”...man kan absolut bli stressad av att jämför sig och de har jag absolut blivit” 
    -  ”..det är att se vad alla andra gör som gör mig stressad” 
    -  ”om man är lite ängslig och socialt stressad så bättrar Facebook på den stressen” 
    -  ”jag loggar in flera gånger i timmen, så man kan nog säga att jag är beroende och det  
        kan nog vara stressande” 
    -  ”Jag tror att den som använder Facebook väldigt mycket och som uppdaterar och så kan  
         bli väldigt stressad av att uppdatera och uppdateras hela tiden. Tror även att den som      
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           är aktiv på Facebook har bloggar och twitter och sånt, måste vara sjukt stressande” 
       -  ”jag kan känna att jag blir stressad bara av att sätta på facebook en kväll ibland” 
 
          En av intervjupersonerna menade att Facebook kunde användas som en copingstrategi 
av användare genom att statusuppdatera och därigenom få feedback och stöd för att känna sig 
mindre stressade ”...det är ju ett ganska enkelt sätt, en enkel stresshanteringsmetod, att 
uppmuntra vänner som är lite nere och stressade. Jag tror att Facebook kan vara bra för att 
hantera sin stress med snabb hjälp av andra”. En annan beskrev sig som passiv medlem, 
”jag går mest in på Facebook som tidsfördriv och kollar vad folk gör”. Hon betonade att det 
var viktigt att folk inte satt med sin smartphone hela tiden. Det var viktigare att befinna sig i 
nuet och vara närvarande. Intervjupersonen sa: ”Man ska inte sitta och Facebooka hela tiden 
utan det är viktigt att vara här och nu”. Under intervjuerna talade vi om huruvida 
intervjupersonerna har Facebook i mobilen. Några av intervjupersonerna hade inte det och de 
beskrev det som: ” jag har ju ingen såndär smartphone än, jag känner mig på så vis ganska 
fri från det..”, och: ”..hade jag haft Facebook i min mobil tror jag att jag hade blivit ännu 
mer disträ och ofokuserad”. Några av intervjupersonerna talade om den snabba feedback 
facebookmedlemmar fick när de statusuppdaterade, vilket intervjupersonerna såg som något 
positivt, och något som kan verka uppmuntrande och stöttande: ” ..ett enkelt sätt att söka tröst 
på Facebook i och med att man får så snabb feedback”. Någon menade att ”psykisk hälsa är 
väl den viktigaste hälsan, den som man inte tänker på alltid”, medan andra tänkte på 
frånvaron av psykiska sjukdomar när vi talade om vad begreppet psykisk hälsa innebar, ”ja, 
psykisk hälsa är väl när man inte är deprimerad och så..”, ”att man inte är ledsen och nere 
jämt”. 
 
Sammanfattning 
Föreliggande studies resultat visar sammanfattningsvis att Facebook gör det enkelt för några 
unga vuxna att skapa flera identiteter. Facebook möjliggör för flera identiteter, då det är 
enkelt att välja vad som skall vara tillgängligt för andra. Intervjupersonerna uttrycker även att 
Facebook framför allt används som ett redskap för att ha en inblick sin omgivning och 
kontakt med gamla vänner. De intervjuade menar även att det är ett smidigt sätt att 
kommunicera, samtidigt som det lätt blir till ett beroende. Ett beroende som kan leda till en 
stress att ständigt vara uppdaterad och delaktig i det som händer.  
 
                                                            Diskussion 
Syftet med uppsatsen är att få en större förståelse för hur några personer i åldern 20-35 år, 
upplever Facebook och dess relation till identitet, kommunikation och stress. 
  Studien baserades på följande frågeställningar: Möjliggör Facebook för växlande 
identiteter? På vilket sätt är Facebook ett kommunikationsredskap för möjliggörande av 
relationer? På vilket sätt kan Facebook ha en relation till stress?  
 
En alternativ värld 
Resultatet i föreliggande studie visar att Facebook har kommit att bli en stor del av 
intervjupersonernas liv. Facebook har blivit en alternativ värld där individen på ett smidigt vis 
kan ta del av händelser och följa sin omgivning i vardagen. Så väl nära vänner som okända 
personer går att följa och mycket av den interaktion som sker människor emellan visas öppet 
för hundratals andra. Det har blivit till ett angenämt tidsfördriv och näst intill ett beroende för 
de som deltagit i intervjuerna. Ett beroende i den meningen att det för samtliga 
intervjupersoner blivit till en vana att logga in på Facebook. I linje med Debatin, et al. (2009) 
använder intervjupersonerna Facebook med huvudanledningen att hålla kontakten med vänner 
och bekanta. Deltagarna i studien av Debatin et al. (2009) använder i stor utsträckning 
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Facebook för att på ett enkelt vis komma åt kontaktinformation, kommunicera och för att få 
en inblick i vad som händer i varandras liv. Några av deltagarna i studien av Debatin et al. 
(2009) beskriver det som att umgås med alla sina vänner utan att vara i samma rum, som att 
socialisera utan att vara social. På samma vis beskriver några av intervjupersonerna i 
föreliggande studie att de upplever Facebook. Facebook skapar mer förutsättningar för 
skvaller och rykten, men det är en bieffekt och Facebooks primära syfte är att vara socialt 
uppkopplad (Debatin, et al., 2009). Facebook blir en ny form av arena där nya roller skapas, 
det blir en alternativ värld. En alternativ värld som kan liknas vid en scen där det ständigt 
finns hundratals åskådare. Goffman (1959; ref. i, Schack Møhl, 2010) är känd för att associera 
teater med mänskligt samspel, det vill säga att vi ikläder oss en roll och i den rollen skapas ett 
själv och en identitet. Goffmans metafor kan jämföras med Facebook och att Facebook är som 
en teaterscen, som ger användaren möjlighet att spela en önskvärd roll (Schack Møhl, 2010). 
Denna önskvärda roll ger på så vis en annan bild än den som är den verkliga, framkommer i 
föreliggande studies resultat. 
 
Förväntad feedback 
Intervjupersonerna i föreliggande studie beskriver en förväntan att få feedback på sina 
statusuppdateringar, och några beskriver det som en form av bekräftelse. Johnson (2003) talar 
om två typer av bekräftelse som människor kan ge varandra. Den ena sortens bekräftelse ges i 
början av en människas liv genom en kontinuerlig upplevelse av att kärleksfullt ha blivit 
förstådd och omhändertagen av en närstående vuxen, vilket beskrevs som en trygg relation. 
Denna typ av bekräftelse fortsätter i vuxen ålder i nära relationer där individen i så hög grad 
som möjligt upplever att hon kan ”bara vara”, det vill säga kan visa det som hon känner och 
har möjlighet att söka stöd och närhet hos den andre utan att behöva prestera. Det ger en 
grundläggande upplevelse av att ”duga som man är”. Detta kallar Johnson (2003) för den 
grundläggande inre självkänslan. Den andra sortens bekräftelse är den bekräftelse som ges till 
individen som svar på det hon presterat eller det hon visar upp som lyckat hos sig själv. 
Denna typ av bekräftelse, enligt Johnson (2003), är en grundläggande yttre självkänsla. 
Individen mår bäst om hon får bygga upp både den inre och den yttre grundläggande 
självkänslan utan att någon av dessa aspekter förbises (Johnson, 2003). Både Johnson (2003) 
och Honneth (2003) menar dock att individualiseringen i det moderna samhället har lett till att 
den bekräftelsen som bygger den inre självkänslan har blivit alltmer sällsynt i takt med att 
stödet människor emellan inte är lika självklart förekommande och att diskursen i det 
moderna samhället istället betonar individens prestationer och förmåga att lyckas. Ett 
samhälle som betonar individualitet tenderar att tona ner det faktum att människan har kvar en 
form av känslomässigt beroende till andra även efter barndomen (ibid). Facebook kan enligt 
några av intervjupersonerna vara ett perfekt redskap för att kommunicera och hålla kontakten 
med många olika människor som korsat deras väg genom livet och kan enligt dem vara ett bra 
sätt att vara andra människor, nära även att de befinner sig långt borta. Hermans och 
Dimaggio (2007) menar att en komplex värld som alltför starkt betonar individualitet upplevs 
som hotande för människan och väcker emotionell stress. I situationer där den emotionella 
stressen blir för hög behöver människan tröst och stöd hos andra människor. 
     I föreliggande studies resultat kan kommunikationen på facebook jämföras med vad Trost 
och Levin (2004) skriver om social interaktion. Interagera är mer än ett samtal, det är att se 
till kroppsspråk, minspel och tonfall. Genom att interagera genom Facebook försvåras 
förutsättningarna för att förstå en annan individ på önskat vis. För att lyckas med en god 
kommunikation genom en plats som Facebook är det av vikt att individen kan identifiera sig 
med den eller de som individen kommunicerar med, något som kan jämföras med vad Mead 
(1956; Strauss, 1977; Trost & Levin, 2004) menar med att ta andras roller. Tagande av andras 
roller, ”Role taking” kan liknas vid empati, vilket är viktigt både i kommunikation i den 
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konkreta sociala verkligheten eller på annat vis. ”Role taking” handlar om att ha förmåga att 
föreställa sig hur andra människor tänker och känner. Det handlar om att kunna sätta sig i 
samma position eller situation som en annan människa för att identifiera sig med denne (ibid). 
Bauer (2009) talar om spegelneuroner som grunden för den emotionella intelligensen. 
Spegelneuroner hjälper oss att känna empati, sympati, sorg och glädje intuitivt genom 
blickkontakt och samtal ansikte mot ansikte. Den känslomässiga speglingen som enlig Bauer 
äger rum när vi samtalar kan ses redan hos det lilla barnet som automatiskt härmar den vuxnes 
mimik. Spegelneuronernas unika funktion går förlorad vid en typ av kommunikation som den 
som utspelas på Facebook, då vi inte ser den vi kommunicerar med. Rent spekulativt skulle 
det kunna resultera i missförstånd, då vi endast tar del av den verbala kommunikationen på 
Facebook genom skrivna ord.  
 
Växlande identiteter 
Resultatet i föreliggande studie visar att Facebook möjliggör för olika och flera identiteter. På 
olika platser och i olika sammanhang tar människan sig an den roll som är skräddarsydd för 
den aktuella situationen i likhet med Goffmans (1998) ”teatermetafor”. Under ungdomstiden 
är det många som gör entré i de sociala medierna på nätet och det är även i denna tid som 
individen skapar sin identitet i beteenden och värderingar (Almér, 2006). Goffman (1998) 
pekar på individens fasad, vilken används som ett medel för ”impression management”. 
Impression management betyder intrycksstyrning och avser i korthet en strävan efter att 
påverka hur andra uppfattar en själv, att styra det intryck andra får av ens person, något som 
ligger helt i linje med vad föreliggande studies resultat pekar på. En fasad tenderar dock att bli 
stereotypiserad och individen får förväntningar på sig genom de förväntningar som finns i 
samhället. Individen formas och omformas för att passa in i den aktuella sociala grupp 
individen tillhör (Goffman, 1998). Individen behöver därför vara lyhörd för sin omgivning, 
vad omgivningen tycker och antyder för att upptäcka om dennes sätt att vara verkar olämpligt. 
Genom att andra individer visar i både ord och handling hur de ser på individen bekräftas eller 
avvisas individens uppfattning om självet och identiteten. Identitet är på så vis aldrig helt och 
hållet individens ensak utan utvecklas i samspel med samhället och andra människor 
(Wrangsjö, 2006).  
     Giddens (1991) menar att attributen som kläder mer uttrycker en social än en personlig 
identitet då detta påverkas av bland annat grupptryck, reklam och ekonomiska resurser, vilket 
snarare skapar en standardisering än individuella skillnader. I studiens resultat märks detta 
tydligt då flertalet av intervjupersonerna menar att det är lätt att påverkas av andra, då det är 
så mycket information att ta del av på Facebook. Det kan bli lätt att tappa bort sig själv, vad 
som är ens egen valda identitet och vad som konstrueras av andra. I en studie av Amichai-
Hamburger, Wainpel och Fox (2002) demonstreras att ”The poor can get richer” i mening att 
en introvert person kan kompensera sig själv online, då denne ofta har svårt att uttrycka sig i 
sociala interaktioner offline. Detta är något som föreliggande studie visar, då några av 
intervjupersonerna uttrycker att det är ofta personer som är försiktiga och blyga i verkligheten 
som är de mest utåtriktade på sociala nätverkstjänster som Facebook. Enligt Amichai-
Hamburger, et al. (2002) tenderar de som är mer introverta att förvränga sina verkliga 
identiteter online. De som är mer extroverta har en benägenhet att ha mer av sin verkliga 
identitet, såväl online som offline och använder Facebook mer som ett socialt verktyg. En 
person som inte är så extrovert ser således ut att ha ett större behov av att kommunicera via 
sociala nätverkstjänster online. 
     De första klassiska identitetsteorierna av bland annat Erik Erikson har ett annat fokus på 
identitet och menar att det är något som skapas inifrån och ut. Alltså att den inre kärnan i 
individen bestämmer hur olika erfarenheter i livet skall tacklas i olika utvecklingsstadium 
(Kroger, 1996). I efterkommande teorier ses identiteten istället som något som skapas utifrån 
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och in, alltså att identiteten är beroende av interaktion med andra människor, situation och 
kontext. Då de äldsta teorierna mer tog fasta på att identitet är något som skapas i individens 
inre, ser efterkommande teorier mer till att interaktionen med andra och samhället kring 
individen leder till ett aktivt skapande av identiteten (Kroger, 1996). 
     Studier kring identitetskonstruktion på nätet har gjorts av olika forskare som menar att 
Internets framväxt har förändrat synen på identitet (Zhao, Grasmuck & Martin, 2008). Zhao, 
et al. (2008) menar att identitet är den del av individen som är känd för andra. Möten i sociala 
nätverk som Facebook möjliggör för individer att gömma exempelvis oönskade fysiska 
egenskaper, då interaktionen sker mellan individers okroppsliga versioner och ger utrymme 
för nya identitetskonstruktioner. Sociala medier som Facebook möjliggör för att uttrycka sitt 
”önskade möjliga själv”, vilket kan beskrivas som en socialt önskvärd identitet.  
 
     ”Hoped for possible selves”. Internet fungerar, menar Zhao et al. (2008), som ett 
uttrycksmedel för att konstruera socialt åtråvärda identiteter som är svåra att skapa i 
verkligheten, något som tituleras ”hoped for possible selves”. Uttrycket ”hoped for possible 
selves” betyder att individen har en önskan om att skapa ett idealt själv som denne anser är 
socialt önskvärt (Markus & Nirukus, 1986; ref. i Schack Møhl, 2010). Zhao et al. (2008) 
beskriver begreppet som socialt önskvärda identiteter som individen gärna vill skapa och tro 
kan bli verkliga under de rätta omständigheterna. Hoped for possible selves skiljer sig inte 
helt från den egna identiteten men tycks lägga till eller dra ifrån egenskaper som anses 
önskvärda eller mindre attraktiva. Begreppet är på så vis intressant i förhållande till identiteter 
på Facebook. På Facebook ökar individen sin kontroll över konstruktionen av identiteten, den 
ökade kontrollen ger en större möjlighet att skapa just den identitet som önskas vilket kan 
vara svårt i verklighetens kontext, ansikte mot ansikte med andra människor.  
     ”Hoped for possible selves” skapas på bakgrund av den enskildes önskemål om sitt 
önskvärda själv och individens verkliga identitet. En kombination av dessa är sedan det som 
presenteras på Facebook (ibid). Identitetskonstruktion på Facebook är således en konsekvens 
av samspelet mellan individens inre identitet och hennes önskan om vem hon vill vara utåt, 
vilket stödjs av Zhao et al. (2008) och Schack Møhl (2010).  
     Identiteten på Facebook blir på så vis en konstruktion av vad individen vill framhäva eller 
dölja i sin personlighet. Schack Møhl (2010) liknar det vid en designad identitet, vilket 
betyder att identiteten på Facebook kan ses som en produkt som skapats av individen själv 
med påtryckningar från samhället och massmedia. ”Hoped for possible selves” är på det vis 
individen presenterar sig själv och vilken roll hon har på Facebook starkt sammankopplad 
med identitetskonstruktionen. Hur individen presenterar sig på Facebook ger alltså nytt liv åt 
Goffmans gamla teori, men under nya omständigheter. I och med Facebook skapas en större 
möjlighet för att kreera sin identitet och Facebook kan ses som en kulturspecifik kontext inom 
vilken det är möjligt att välja en annan roll (Schack Møhl, 2010). Som föreliggande studies 
resultat visar möjliggör Facebook för dubbla och flerdubbla identiteter. Den önskade 
identiteten kan växla utifrån vem individen tänkt uppträda för. Det är mycket som kan 
påverka vilken identitet som individen väljer, vilken ”kostym det är dags att kliva i”. Det är 
påtryckningar från omgivningen och samhället men likväl känsloläge och trygghet som avgör 
vilken identitet som gäller. 
      
     ”Impression management”. Impression management betyder en strävan efter att påverka 
hur andra uppfattar en, att styra det intryck andra får av ens person (Goffman, 1998). Lika väl 
som skådespelaren på en scen vill göra intryck på sin publik vill individen i samhället göra 
intryck på sin omgivning. Impression management handlar om att kunna kontrollera 
information om sig själv för att kunna påverka andras åsikt om ens egen individ, menar 
Goffman (1959; ref. i, Amichai-Hamburger & Vinitzky, 2010). Den roll skådespelaren antar 
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på en scen skapas av den aktuella miljön och publiken, interaktionen som sker ses som ett 
framträdande, där det handlar om att lämna ett avtryck hos publiken som stämmer överens 
med skådespelarens mål. En arena som Facebook kan ses som en plats där individen ses i en 
digital kropp som skriver sig till ett existerande. Individer framställer sig på ett vis så att andra 
ska se dem och kommunicera med dem (Amichai-Hamburger & Vinitzky, 2010). Marwick 
(2005; ref. i, Amichai-Hamburger & Vinitzky, 2010) menar att många individer som 
använder sociala medier stretchar sanningen om sig själva. Ett av redskapen för ”Impression 
management” på sociala nätverk som Facebook är att man väljer att acceptera eller inte 
acceptera de förfrågningar, exempelvis vänförfrågningar, som användaren får på Facebook, 
detta är ett sätt att att skapa den ”rätta” bilden för omvärlden. Uttrycket ”Tell me who your 
friends are and I will tell you who you are” beskriver att människor försöker ha den rätta 
”vän-listan” för att skapa en eftertraktad bild av sig själva (Amichai-Hamburger & Vinitzky, 
2010). På Facebook kan människan skapa en önskad bild av sig själv och sedan växla mellan 
önskade identiteter på Facebook och den inre sanna identiten, vilket illustreras i Figur 2 
nedan. 
 
                                                   Växlande identiteter 
 
                                                                                                                                             
 
 
Tidigare uppbyggd inre identitet                                      I nuet skapad yttre identitet                                                                        
 
Figur 2: Växlande identiteter 
 
Leva i nuet 
Tillgängligheten av Facebook är ofta inte mer än ett par meter bort från personen i form av att  
Facebook finns installerat i smartphones. Den upplevda stressen skulle kunna jämföras med 
den Cox (2000) beskriver som ett resultat av en dynamisk interaktion mellan miljö, Facebook 
och individ. Enligt Cox (2000) är stress en naturlig reaktion i kroppen, som kan vara bra och 
ibland nödvändig i situationer där man måste reagera snabbt. För att undvika att stressen blir 
ett hälsoproblem är det av vikt att det finns tid för återhämtning efter en stressreaktion och att 
individen inte reagerar med stress när det inte finns behov för det.  
     Lazarus (1984) talar om två olika typer av coping (stresshanteringsverktyg). Dels 
problemfokuserad coping, vilket menas att individen klarar av eller förändrar de problem i 
miljön som orsakar stress samt känslofokuserad coping, vilket menas att individen klarar av 
att reglera emotioner som uppkommer vid ett problem. Rent spekulativt skulle coping kunna 
ske genom att använda Facebook. Genom att dela med sig till sina Facebook vänner om 
problem är det möjligt att få stöttning och hjälp. 
     På Facebook går det att få snabb respons och bekräftelse från många personer samtidigt, 
något som inte utförs lika enkelt i verkligheten. Likväl som Facebook kan hjälpa till att 
minska stress genom stöd från vänner, kan det också öka stressen visar studiens resultat. En 
ständig uppkoppling och möjlighet att ta del av mängder av information och aktiviteter kan bli 
till inre krav om att vara uppdaterad och delaktig. Den stora mängd information som delas via 
Facebook är svår och nästintill omöjlig att kontrollera, för en del människor skulle det kunna 
leda till stress i form av en obalans mellan upplevda krav och upplevd kontroll. En stress som 
i sin tur kan ha en betydande relation till andra aspekter av studien som identitet och skapande 
av identitet, såväl önskvärd som verklig. Facebook har enligt studien visat sig vara ett forum 
där deltagarna i studien inte alla gånger visar en helt sann och full bild av sig själva, utan 
istället delar med sig av de mer positiva sidorna av sin person, vad som kan kallas en 

individen på 
Facebook 

individen i 
verkligheten 
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önskvärd identitet. Då individen i hög grad utsätts för en påverkan genom Facebook sker ett 
samspel mellan individens inre kärna och omgivningens yttre aspekter i skapandet av 
identiteten. För att individen ska må väl i sin identitet är det av vikt för individen att förstå 
vad som kommer från en själv och vad som kommer från andra. Även den psykiska hälsan 
hör samman med en upplevd balans i krav och kontroll och anses i resultatet ha en relation till 
Facebook. Utifrån studiens resultat kan Facebook ha en inverkan på den psykiska hälsan, då 
upplevd stress av Facebook är något som visas i resultatet.  
 
Framtida forskning. 
I framtida forskning skulle det vara intressant att genom en kvalitativ design undersöka 
Facebooks inverkan på några människors psykiska hälsa, samt genom en kombinerad design 
(kvantitativ och kvalitativ) se hur ett antal individer upplever Facebook i relation till stress 
och coping kopplat till psykisk hälsa. Vidare forskning är intressant att genomföra på ett 
större urval. Genom kvalitativa studier av större omfång som undersöker ungdomars och unga 
vuxnas upplevelser av Facebook och hur det relaterar till stress och välmående. Detta hade 
varit av intresse att undersöka då det inte finns några liknande studier genomförda på 
Facebook i relation till stress, coping, välmående och psykisk hälsa. Den genomförda studien 
av några unga vuxna visade att de upplever att Facebook både kan öka och minska stress. Då 
studiens urval är så pass litet är det svårt att komma fram till någon direkt slutsats. Resultatet i 
studien indikerar på hur aspekten stress kan ha en relation till Facebook. Det hade därför varit 
intressant att vidare studera den relationen med ett större urval. 
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Bilaga 1 

 
 
Hej! 
Vi heter Elin Dahlström och Elin Bengtsson Hallberg, vi studerar vår femte termin på 
Psykologiprogrammet, sektionen Hälsa och Samhälle på Högskolan i Halmstad. Vi ska skriva 
vår C-uppsats nu i vinter med titeln ”Upplevelser av Facebook- i relation till identitet, 
kommunikation och stress.”. Uppsatsen syftar till att förstå hur vi psykiskt påverkas av den 
sociala nätverksplattformen Facebook. Huvudområdena inom uppsatsen är Facebook – 
Beteende och kommunikation, Personlighet och identitet samt Stress, coping och psykisk 
hälsa. Vi anser att Facebook och dess psykiska påverkan på människan är ett angeläget 
område att studera i forskning. Facebook har idag dryga 800 miljoner medlemmar världen 
över och för 5 år sedan levde vi utan något som många idag inte spenderar en dag utan. 
Uppsatsens handledare är Lotta Linge, psykolog och docent i psykologi. Uppsatsen kommer 
att baseras på intervjuer med medlemmar av Facebook, vår önskan är att du har möjlighet att 
delta i en intervju. 
 
Undersökningen kommer se ut som följer: 
- Det är helt frivilligt att delta men betydelsefullt för undersökningens resultat. Det går när 
som helst att avbryta intervjun utan att nämna av vilket skäl. 
 
- Intervjun tar ungefär 30-60 minuter och sker på en plats vi kommit överens om. 
 
- Intervjun spelas in på band efter medgivande av den som intervjuas. Banden kommer 
förvaras inlåsta och finns endast tillgängliga för handledare och undertecknad. 
Intervjuskrifterna kommer behandlas konfidentiellt och inga namn kommer att nämnas i den 
färdiga uppsatsen.  
 
- Intervjuerna planeras att genomföras under veckorna 45, 46 och 47. 
 
- Under vecka 51 kommer resultat av undersökningen att sändas ut till deltagarna där det ges 
möjlighet till kommentarer och synpunkter.  
 
Vid frågor vänligen kontakta oss: 
Elin Dahlström 
Psykologiprogrammet, Högskolan i Halmstad 
elidah09@student.hh.se 
 
Elin Bengtsson Hallberg 
Psykologiprogrammet, Högskolan i Halmstad 
elinbe09@student.hh.se 
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Intervjuguide 
 
Intervjuform = semistrukturerad intervjumetod. 
 
PERSONDATA 
Namn: 
Ålder: 
Sysselsättning: 
 
1. FACEBOOK 
Varför använder du Facebook? 
Vad fyller Facebook för funktion i ditt liv? 
Hur vill du bli uppfattad på Facebook? 
Är du dig själv på Facebook? (Hur är du på Facebook, är det ett medvetet val) 
 
2. IDENTITET 
Vad betyder identitet för dig? 
Hur vet man vem man är? 
Vad/vem/vilka har betydelse för vem man är/blir? 
 
3. FACEBOOK BETEENDE 
3A. VÄNNER 
Hur många vänner har du på Facebook? 
Vad säger antalet vänner om en person? 
Skulle du vilja träffa(/träffar/de träffa dig) alla i din vänlista? 
 
3B. PROFILER 
Hur tänker du om profiler på Facebook? (egen och andras) 
Förändrar/anpassar du din egen efter vem som kan läsa den? 
Tror du Facebook-profiler är medvetna el. Omedvetna? 
 
3C. STATUSUPPDATERINGAR (SU) 
Varför skriver du SU? 
För vem skriver du SU? 
Vad är målet med SU? 
Tänker/känner du kring kommentarer på SU? 
 
3D. BILDER 
Vad vill du ska speglas i ditt liv genom dina bilder? 
Vad är det generellt för bilder som läggs upp av medlemmar på Facebook? 
 
3E. GRUPPER 
Hur många grupper är du med i på Facebook och varför? 
 
3F. PRIVAT/OFFENTLIG 
Hur öppen är du på Facebook? 
Finns det något man generellt inte skriver om/delar med sig av på Facebook? 
Har det hänt att du ändrat uppfattning av en person utifrån vad denna gör på Facebook? 



 

 

4. PERSONLIGHET 
Vad är personlighet för dig? 
Tror du personligheten har betydelse för hur man är/agerar på Facebook? 
5. STRESS & COPING 
Vad i ditt liv stressar dig? 
Hur yttrar sig stress hos dig? 
Hur ofta känner du dig stressad? 
Är du mer stressad idag än för fem år sedan? (om ja i så fall varför?) 
På vilket sätt hanterar du din stress? 
Tror du medlemmar av Facebook känner sig stressade av användande? (om ja i så fall 
varför?) 
Kan Facebook hjälpa till att hantera stress på något vis? (om ja i så fall varför?) 
 
6. PSYKISK HÄLSA 
Vad är psykisk hälsa för dig? 
Upplever du dig ha en god psykisk hälsa? 
 
7. POSITIVT/NEGATIVT 
Till sist vad är det bästa resp. det sämsta med Facebook? 
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