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Resumé 

Studiens syfte var att utifrån en socialpsykologisk begreppsram ge en beskrivning om hur 

vuxna individer upplever att den sociala nätverksidan Facebook påverkar deras sociala 

identitet. Studien ämnade även ge kunskap om huruvida individer förväntas framställa sig 

på ett visst sätt på nätverksidan och om denna framställning överensstämmer med deras 

identitet i övriga livet. 

 Tillvägagångssättet i studien var semi-strukturerade intervjuer med åtta aktiva 

användare av Facebook i Västra Götalands län. Intervjumaterialet analyserades utifrån 

dramaturgiska perspektivet, spegeljaget och rollteori. Fem dominerande teman framkom då 

respondenterna berättade om sina upplevelser av sitt aktiva medlemskap i Facebook. Dessa 

var: en allmän bild av användandet, oro för offentligheten, gemenskap efter behag, att vara 

som de andra och en önskvärd profil. 

  Studiens resultat visar att Facebook-användare inte är helt medvetna om hur mycket 

nätverksidan faktiskt påverkar dem. Det förekommer många olika förväntningar på 

Facebook och detta har visat sig påverka respondenterna i sina sätt att framställa sig på 

nätverksidan. Dissonans uppstod hos respondenterna då det var svårt att leva upp till 

förväntningarna från andra medlemmar på Facebook. Detta kan ha grundat sig i att 

nätverksidan ännu inte är en definierad situation vilket beror på oklara normer. 

Respondenterna påvisade att de inte såg Facebook som en del av det verkliga livet vilket 

kan påverka deras framställning på nätverksidan i jämförelse med övriga livet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Facebook är ett nytt fenomen som spridit sig explosivartat världen över och där 

kommunicerar miljontals människor varje dag med varandra. Nätverksidan används såväl 

av privatpersoner, politiker, företag, organisationer samt till kommersiellt ändamål. 

Facebooks syfte är att ge människor möjlighet att hålla kontakt med varandra och 

målsättningen är att göra världen mer öppen (Facebook, 2010a). 

Facebook skapades 2004 av en Harvardstudent i USA vid namn Mark Zuckerberg och 

hans tanke var att göra det lättare för studenter på campus att hålla kontakt med varandra 

(Nationalencyklopedin, 2010). Sidan blev mycket populär och spred sig vidare till övriga 

världen. År 2007 hade Facebook 40 miljoner användare och idag, tre år senare, är det över 

400 miljoner användare registrerade på sidan varav mer än hälften är mellan 20-30 år 

(Facebook, 2010b, Facebook, 2010c). 

Människors sociala identitet kan påverkas av att använda Facebook då identiteten byggs 

upp och skapas i mötet med andra. Den förändras under hela livet då identiteten påverkas 

av vardagliga möten (Cooley, 1981). Då nätverksidan är relativt ny saknas det information 

och kunskap om i vilken utsträckning användarna upplever att de påverkas. Nätverksidan 

kan vara en perfekt arena för människor att kontrollera sin presentation. Därmed kan 

människan framstå på ett för denne önskvärt sätt och det kan tänkas att denna presentation 

påverkas av de andra medlemmarna. Förväntningar uppstår i sociala sammanhang och 

därför kan dessa förekomma även på Facebook, då i form av hur sidan ska användas. 

Studier visar att individer kontrollerar hur de ska framställa sig dels i mötet på internet och 

dels i mötet som sker ansikte mot ansikte men det skiljer sig mellan dessa två. Individen 

ges utrymme att spendera mer tid och eftertanke till att förbereda sin presentation av sig 

själv då det sker bakom skärmen i kontrast till mötet som sker spontant ansikte mot ansikte 

(Weisbuch, Ivcevic & Ambady, 2009).  

Namnet Facebook ger en inblick i vad det innebär att vara medlem på sidan alltså att 

dela sitt ansikte som en öppen bok, trots att alla kanske inte inser att detta kan ske med 
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cirka 400 miljoner människor. Den virtuella världen har bidragit till nya former av 

kommunikation och det har för många människor blivit lika vanligt som att umgås på ett 

café eller att prata i telefonen. Nätverkskommunikationens utveckling har gått fort och kan 

göra att människor inte har hunnit anpassa sig till förändringen. Därför vill vi se i vilken 

utsträckning detta nya fenomen påverkar vuxnas identitetskapande. 

1.2 Syfte och problemformulering 
Vårt syfte med denna uppsats är att bidra med en beskrivning om hur användandet av den 

sociala nätverksidan Facebook påverkar vuxnas identitet och hur medlemmarna påverkar 

varandra i deras framställning av denna identitet. Syftet är att ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv skapa förståelse och kunskap om hur respondenterna framställer sig på 

nätverksidan och om de upplever att det finns förväntningar och normer från andra 

användare att framställa sig på ett visst sätt. Utifrån ett dramaturgiskt perspektiv (Goffman, 

2004), spegeljaget (Cooley, 1983) och Biddles & Thomas (1979) rollteori som 

analysverktyg, ställer vi oss följande fråga:  

Hur upplever vuxna att deras sociala identitet påverkas av ett aktivt användande av 

Facebook?  

 

En specificering av problemformuleringen är följande: 

•  I vilken utsträckning upplever individer att de framställer sig på ett sätt som 

överensstämmer med deras identitet i övriga livet?  

•  I vilken utsträckning upplever individer att andras förväntningar på vilka de är, 

påverkar dem att framställa sig på ett specifikt sätt på Facebook?  

1.3 Beskrivning av Facebook 
Facebook är en social nätverksida och syftet är att medlemmarna ska kunna umgås med 

varandra över internet. Varje medlem får tillgång till en egen profilsida som rymmer bland 

annat profilkort, fotoalbum, personlig information samt en vägg där andra medlemmar kan 

lämna sina avtryck. Medlemmarna kan söka efter vänner och därefter skicka en 

vänförfrågan till den aktuelle. Den som får förfrågan kan därefter välja att ignorera eller 
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bekräfta den. Det finns även möjlighet att blockera oönskade personer från att få tillgång 

till profilsidan. Sekretessinställningar finns att tillgå för att man själv ska kunna bestämma 

vem som ska få tillgång till sin profil, men dessa inställningar kan även lämnas olåsta och 

på så sätt kan alla medlemmar på Facebook få tillgång till profilen. Mellan vänner kan man 

skicka meddelanden, skriva öppna kommentarer på deras vägg, lägga upp foton samt 

kommentera på dessa. Statussymboler i form av smileys, hjärtan och stjärnor med mera 

finns att tillgå i skrivfälten. Tillgång till e-post finns på nätverksidan där det finns 

möjlighet att skicka e-post till Facebooks alla medlemmar och detta är inte synligt för 

andra. Man kan även tagga sina egna eller andras foton och att bli taggad innebär att 

personen på fotot namnges och blir kopplat till dennes profilsida. Man kan alltså bli 

upplagd i ett foto trots att detta inte önskas. Tagna foton på mobilen kan man direkt skicka 

till Facebook och dessa syns då på nyhetsväggen.  Statusuppdateringar används för att 

skriva personliga inlägg och dessa läggs upp direkt på nyhetsväggen. På nyhetsväggen 

syns även de senaste aktiviteterna som vännerna gjort på Facebook. Aktiviteter är ett 

samlingsord för allt som utförs på sidan, dessa aktiviteter lämnar alltid avtryck så att andra 

medlemmar kan se och kommentera på dessa. Facebook har även en chatt och där kan man 

se vilka av ens vänner som är inloggade, och där finns möjlighet att kommunicera med 

varandra. Man kan välja att vara urloggad ur chatten och då kan man vara inloggad på 

Facebook utan att någon ser detta (Facebook, 2010d). I denna studie benämner vi även 

Facebook som nätverksidan. 
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2 Teoretiska utgångspunkter  

2.1 Det dramaturgiska perspektivet 
Goffman (2004) använder sig av teater som symbol för sociala interaktioner där han ser 

alla individer som aktörer i ett skådespel. Han menar att aktörerna vill framställa sig på 

önskvärt sätt och därmed ge det intryck som de vill till sin publik och detta kallar han för 

intrycksstyrning. Ett annat syfte med intrycksstyrning är att aktörerna anpassar 

framträdandet till de normer och regler som finns på scenen. Goffman (2004) skiljer 

mellan de främre och bakre regionerna och det som gränsar dessa två är ridån. I den 

främre regionen, vilket man kan se som scenen för skådespeleriet, spelas framträdandet 

upp av aktörerna. Det är på scenen som aktören utspelar sina roller som är olika beroende 

på vilken situation denne befinner sig i. I dessa framträdanden använder sig aktören av en 

fasad, det vill säga det som visar aktörens uttryck, och det är den del av aktören som är 

synlig och används medvetet eller omedvetet. Däremot i de bakre regionerna släpper 

aktören efter på kraven från publiken och är mer privat, framställandet av en fasad 

förbereds och det som sker i den bakre regionen är inte synligt för publiken.  

Goffman (2004) menar att vi människor måste definiera situationer för att vi ska kunna 

veta hur vi ska bete oss och vilka normer som gäller i den aktuella situationen. De flesta 

situationer i samhället är redan färdigdefinierade vilket innebär att vi går in i förbestämda 

roller och därmed vet vi hur vi ska agera, exempelvis hur en elev ska uppföra sig i skolan. 

Det finns två extremer i aktörens rollspelande, där den ena är uppriktig och den andra är 

cynisk. Den uppriktige rollspelaren tror på sitt eget framställande och att det intryck denne 

förmedlar är äkta. Den cyniske rollspelaren tror inte själv på sitt agerande och är medveten 

om att det inte är äkta.  

Framträdandet är en platsbunden händelse vilket en individ visar upp i kontinuerlig 

närvaro av andra och det har även ett speciellt inflytande på de andra. Aktören tenderar att 

anpassa sitt framträdande så att det överensstämmer med publikens förväntningar. 

Aktörens fasad byggs upp med bland annat en inramning som aktören skapar för sitt 

framträdande som äger rum på en specifik plats och endast på denna plats kan 
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skådespeleriet äga rum. Den personliga fasaden visar upp det mest privata hos aktören, 

exempelvis kläder, ålder och ansiktsuttryck. Dessa detaljer förväntar sig publiken ska följa 

med aktören i alla sammanhang. Fasaden kan bli en kollektiv representation då 

stereotypiska förväntningar från publiken bidrar till att aktören åtar sig en social roll och 

intar en social fasad som redan har upprättats av de andra.  

Aktören använder sig av statussymboler för att höja sin status och därmed idealiserar 

aktören sig själv. Detta resulterar i att framträdandet inte alltid överensstämmer med 

dennes beteende utanför denna inramning. Publiken har en bild av de givna intrycken som 

gjorts i tidigare framträdanden och reagerar på aktörens då denne ger annorlunda intryck. 

Den aktör som uppger en falsk fasad och blir avslöjad av observatörerna löper risk att 

förlora sitt ansikte och därmed bli förödmjukad (Goffman, 2004).  

2.2 Spegeljaget 
Cooley är symbolisk interaktionist och han menar att människans identitet uppstår, lever 

och omskapas i interaktionen med andra individer. Individen och samhället ses som en 

helhet, de är två sidor av samma mynt (Cooley, 1981). Cooley menar att individen och 

människorna i dess omgivning befinner sig i vad han kallar en föreställningsvärd, vilket är 

en process av vårt tänkande. Vidare menar han att föreställningar uppstår via interaktion 

med hjälp av språk. Utan språket klarar inte individer av att tänka vilket resulterar i att man 

inte kan ha föreställningar av hur andra beter sig (Cooley, 1983). 

Utifrån tesen om spegeljaget skapas individens jag och identitet i samspel med andra 

och är därmed ingen inre egenskap hos individen. På det sätt som omgivningen behandlar 

en individ kommer också denne att uppfatta sig själv. Processen gör att människan blir 

socialt determinerad. Jaget och identiteten varierar utifrån vilken situation individen 

befinner sig i och vilka människor denne interagerar med (Berg, Boglind, Leissner, 

Månsson & Värnlund, 1977). 

Spegeljaget är en metafor för skapandet av individen eller ett själv, vilket innebär att 

individens bild av sig själv är grundat på hur andra i omgivningen reagerar på dennes 

handlingar. Det är jämförbart med att se sig själv i spegeln och därefter bli nöjd eller 

missnöjd beroende på om det individen ser i spegeln överensstämmer med dennes 
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önskemål om hur bilden borde se ut. Speglingsprocessen består av tre komponenter där den 

första innebär att individen har insikt om att dess beteende uppfattas av andra individer i 

omgivningen. Den andra är att individen har en föreställning angående hur individer i 

omgivningen bedömer beteendet och detta leder till den tredje komponenten som innebär 

att individen känner stolthet eller förödmjukelse i sin föreställning. Upplevelsen av detta 

kan ses som en självtillskriven känsla då människor alltid föreställer sig hur andra ser på 

oss. Detta leder till att människor kan känna skam över att till exempel framstå som 

undvikande i närvaro av en framfusig person, feg inför en person som är modig och burdus 

inför en person som är pryd (Cooley, 1983).  

2.3 Rollteori 
Roller är sammanlänkat till regler och normer vilka skapas av samhällets förväntningar på 

individen och dessa uppdagas i den situation denne befinner sig i. Förväntningarna kan 

även påverkas av de beteenden som samhället förväntar av en individ som har en specifik 

position i en social struktur. Människorna är förväntade att leva upp till rollerna i samhället 

och rollerna har olika grad av makt, prestige och status (Nilsson, 1996). 

Biddle och Thomas (1979) menar att det från samhället uppstår rollförväntningar på 

individen och att denne därför bör uppföra sig på ett sätt som överensstämmer med rollen. 

Social påverkan leder till att individen intar olika sociala roller, vilket i sin tur leder till att 

denne blir en integrerad del av samhället. Rollförväntningar uppstår av de normer som 

existerar i samhället och de har uppkommit ur socialisationsprocessen, där de flesta normer 

härstammar från rollkrav.  

Rollutvärdering används för att visa om rollbeteendet är omtyckt eller inte, 

utvärderingen används av både rollutövaren och den sociala omgivningen. Normer för hur 

individer ska bete sig blir beständiga genom olika typer av sanktioner, som innebär att om 

en individ inte beter sig överensstämmande med rollen bestraffas denne av samhället. Den 

grad av bestraffning som tillämpas är beroende av hur högt samhället värderar rollen i 

fråga. Teorin tar även upp rollkonflikt som en viktig del i rollteorin. En rollkonflikt uppstår 

då andras förväntningar på individens beteende inte är konsekventa med individens egna 

förväntningar vilket gör att individen har svårt att hantera dessa förväntningar. Biddle och 
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Thomas (1979) skiljer mellan intra- och interrollkonflikt, där den förstnämnda är en 

konflikt som existerar inom en och samma roll och den andra är en konflikt mellan olika 

roller. Intrarollkonflikt innebär att individen inte vet hur denne ska agera då den har olika 

förväntningar på en och samma roll. Interrollkonflikt uppstår då en individ har olika roller 

samtidigt i en situation och då kan individen bli osäker på hur denne ska agera på 

förväntningarna (Biddle & Thomas, 1979).  

2.4 Tidigare forskning 
Walker (2000) undersökte identitet och interaktion utifrån hemsidor på internet. 

Författaren menade att alla hemsidor avslöjar människors identitet, oavsett om det är 

innehavaren av hemsidans intention eller inte. Hon studerade vad det finns för möjliga sätt 

för individen att presentera sig själv på sin hemsida och i vilken utsträckning detta 

påverkade individen samt vilken roll publiken har för hemsidans innehavare. Resultaten 

från intervjuerna visade att de individer som använde sin hemsida för att kommunicera 

med vänner och skapa nya relationer upplevde att de hade funderat över identiteten då de 

konstruerade sin sida. Respondenterna använde sin sida som ett sätt att förmedla någonting 

eller till att framstå på ett attraktivt sätt. De respondenter som däremot enbart använde sin 

hemsida till att kommunicera med befintliga vänner upplevde inte att deras sida var 

relaterad till identiteten. Resultatet i studien visade att användandet av hemsidor inte 

bestämmer identiteten utan formar den. Teknologin ansågs ge individer möjlighet att välja 

ut vissa aspekter av identiteten som de vill visa upp för sin publik. Publiken ansågs vara 

mycket betydelsefull för dem som använde sig av hemsidor, då det var publiken som 

tolkade och rättfärdigade respondenternas sätt att utrycka identiteten (Walker, 2000).  

Tidigare studier av självpresentation på sociala nätverksidor fokuserade på hur individer 

konstruerar sina identiteter på anonyma sidor. Resultaten visade att individer använde sig 

av rollspel och icke-normativa beteenden i dessa sammanhang och Zhao, Grasmuck & 

Martin (2008) undersökte i sin studie individers konstruktion och framställning av sin 

identitet på Facebook, som är en offentlig sida. Resultaten visade att individers 

framställning av sin identitet skiljde sig markant på Facebook i jämförelse med hur de 

framställde sig på de anonyma sidorna. Användarna visade gärna upp privata bilder i syfte 
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att visa vilken social status de hade, vilket författarna citerar som: ”They show rather then 

tell” (Zhao m.fl., 2008: 1819). På Facebook föredrog medlemmarna att framställa sig på 

ett sätt som var socialt åtråvärt, detta för att vara populära bland vänner. De flesta valde att 

visa privat information via den sektion där man beskrev sig själv på sidan och det 

vanligaste som de visade sina läsare var personliga intressen och hobbys samt precisering 

av kulturell smak (Zhao m.fl., 2008).  

Pempek, Yermolayeva & Calvert (2008) undersökte hur Facebooks medlemmar 

upplevde den sociala nätverksidan. Syftet med studien var att ge en beskrivning av hur 

studenter använde sidan som ett verktyg för samspel med andra medlemmar och hur detta 

påverkade utvecklingen av individens identitet. Författarna har i sina analyser av studenters 

framställande av identitet på Facebook uppmärksammat att anledningen till att de lade ut 

information på sin profilsida i första hand var att ”ge uttryck för vem jag är” medan det 

andra var att ”det är viktigt för andra att veta”. Studenterna valde att i sin 

profilinformation visa sin hemstad, relationsstatus, födelsedag, intressen och kön. 

Studenterna upplevde att de var stjärnan i sin egen produktion, alltså sin profilsida, där en 

enstaka händelse på sidan kunde läsas av många andra medlemmar. Det visade sig också 

att studenterna lade mer tid på att observera andras profilsidor än att själva vara aktiva med 

att lägga ut information på sin egen sida (Pempek m.fl., 2008). 

Whitty (2008) undersökte i sin studie hur individer framställde sig på datingsidor på 

internet, hur de presenterade sig på sidorna och vad som var missvisande i deras 

framställning. Vidare undersöktes i vilken utsträckning respondenterna upplevde andras 

framställning på datingsidorna och hur de ansåg att detta stämde överens då de möttes 

ansikte mot ansikte. Respondenterna konstruerade sin profil på ett attraktivt sätt, vilket 

vissa respondenter jämförde med att marknadsföra sig själva. Det viktigaste var hur de såg 

ut på fotot på sin profilsida och därefter kom beskrivningen av deras intressen. 

Respondenterna erkände att de presenterade sig missvisande på profilsidorna för att 

attrahera andra och det vanligaste sättet de gjorde detta på var att lägga ut ett gammalt 

profilfoto. Paradoxalt nog ansåg respondenterna att det viktigaste för att de skulle bli 

attraherade av andras profilsidor var att de var ärliga i sin framställning. Ofta blev 

respondenterna frustrerade och arga då de mötte personen i fråga ansikte mot ansikte och 
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förstod att profilen inte överensstämde med den verkliga personen. Studien visade att 

individer strategiskt valde hur de framställde sig själva på profilsidor. Respondenterna 

upplevde att datingsidor var en plats där de kunde experimentera med hur de framställde 

sin identitet (Whitty, 2008).  

Weisbuch m.fl. (2009) menade att människor de senaste tio åren har ändrat sitt sätt att 

mötas och interagera med varandra och detta berodde på att människor använder sig av 

personliga webbsidor i allt större utsträckning. Trots denna ökning så vet man inte så 

mycket huruvida beteendet på personliga webbsidor överensstämmer med beteendet i det 

verkliga livet. Syftet för Weisbuch m.fl. (2009) var att undersöka om och varför människor 

ansåg sig framstå likvärdigt på sin Facebook-sida som i det verkliga livet. Författarna 

menade att trots att det var skillnad mellan att mötas ansikte mot ansikte och att mötas 

virtuellt så använde individer intrycksstyrning i båda fallen. Dock kunde individer bearbeta 

profilsidan i flera timmar för att ge det intryck som de önskade i de virtuella mötena, 

medan mötena ansikte mot ansikte skedde på ett mer spontant sätt. Resultatet visade att det 

intryck som gavs på de personliga webbsidorna överensstämde med det intryck som gavs i 

det verkliga livet. Det visade sig att de individer som uppgav utförlig privat information på 

sin webbsida även gjorde det i möten som skedde i det verkliga livet. De individer som var 

sparsamma med privat information på sina webbsidor var även sparsamma med 

utlämnandet av privat information i det verkliga livet (Weisbuch m.fl., 2009).  
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3 Metod 
Vår studie utgår från en kvalitativ forskningsmetod då syftet är att skapa förståelse för hur 

vuxna individers sociala identitet påverkas av att använda Facebook. Metoden 

tillhandahåller möjlighet att komma nära respondenten och ur dennes synvinkel se vad som 

är viktigt och betydelsefullt i sammanhanget. Således blir studien grundad i urvalsgruppens 

upplevelse och därmed ges förståelse för bakgrunden till beteenden, värderingar och 

åsikter som de innehar (Bryman, 2006).  

 Utgångspunkten i studien är en fenomenologisk ansats som innebär hur individer 

bygger upp och skapar mening i tillvaron. En viktig komponent för forskaren är att lägga 

fördomar åt sidan och utgå från respondenternas perspektiv angående studieområdet. 

Denna objektivitet möjliggör tillgång till respondentens sociala värld, men den bidrar 

också till att inte påverkan sker i uppfattningen av respondenternas tillvaro. Sannolikheten 

ökar för att forskaren förstår respondenternas upplevelse angående studieområdet med så 

tillförlitlig information som möjligt (Bryman, 2006). 

Semi- strukturerad intervjuguide användes då vi ansåg den vara fördelaktig till vår 

studie. Vi kunde då fånga respondentens egna ord gällande erfarenheter och reflektioner 

kring upplevelsen av nätverksidan. Valet av intervjuguide innebär att respondenten ges 

utrymme för egna spontana tankar och på så vis ges denne möjlighet till att förmedla sin 

upplevelse ur eget perspektiv. Metoden innebär en färdigställd intervjuguide vilket bidrar 

till att forskaren kan styra och kontrollera innehållet i intervjun så det knyter an till 

studiens syfte, samtidigt som det ges utrymme för spontana reflektioner för respondenterna 

(Kvale, 1997). 

3.1  Urval  
I studien har vi intervjuat åtta Facebook-användare och samtliga var personer mellan 20-30 

år. Åldersurvalet gjorde vi dels för att utöka kunskapen om vuxnas användande av 

nätverksidan (då majoriteten av de tidigare studierna har gjorts på ungdomar), och dels för 

att denna studies urvalsgrupp förväntas göra viktiga livsval kring familj och arbete. Vi kan 

anta att individers identitetskapande idag är förlängt och därför viktigt även för individer 
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som är mellan 20-30 år. Med tanke på de många valmöjligheter som vårt moderna 

samhälle tillhandahåller, blir konsekvensen att de val som förr gjordes i lägre ålder nu 

fördröjs. 

Respondenterna skulle vara aktiva i sitt användande av Facebook vilket krävde att de 

var tvungna att uppfylla vissa kriterier. De var tvungna att vara inloggade i minst 20 

minuter per dag, läsa andras statusuppdateringar och ha information om sig själva upplagt 

på sin profilsida. Informationen skulle innefatta respondentens för- och efternamn, att vara 

taggad på minst tre foton, uppdatera sin status minst en gång i veckan samt kommentera 

någon annans status lika ofta. Ett annat kriterium var att de skulle inneha minst 100 vänner 

på sin lista samt att de vännerna skulle ha tillgång till dennes fullständiga profilsida.  

Facebooks höga medlemsantal öppnar upp för ett slumpmässigt urval av respondenter. 

Men det fanns inte möjlighet att få medlemsinformation från nätverksidan som matchar 

våra urvalskriterier. Detta motiverade oss till ett annat urval. Istället gjorde vi ett 

bekvämlighetsurval där 25 Facebook-användare i Västra Götalands län tillfrågades via e-

post på nätverksidan och de första åtta användarna, som uppfyllde kriterierna för urvalet 

och svarade ja, fick medverka i studien (Bryman, 2006).  

3.2 Intervjuguide 
Intervjuguiden (se bilaga 1) är grundad i studiens problemområde. Den semi-strukturerade 

intervjun är skapad kring specifika teman vilket också frågorna är baserade på. Forskaren 

kan ställa frågorna i den ordning som passar situationen beroende på hur intervjun artar sig 

(Bryman, 2006). 

Frågorna 1-3 är inledande frågor och dessa ämnar fånga bakgrundsfakta kring 

respondentens användande och även få denne att känna sig bekväm i intervjusituationen. 

Vidare ämnar frågorna 7-12 och 17-18 fånga huruvida individen upplever att dennes 

framställning på Facebook överensstämmer med dess identitet i övriga livet. Dessa är 

utformade för att respondenten ska beskriva sin upplevelse om sitt beteende på Facebook 

respektive sitt beteende i övriga livet. Frågorna 4-6, 13-16 och 17-27 ämnar fånga 

individens upplevelse kring huruvida andras förväntningar på vem denne är leder till att 

denne blir påverkad av att framställa sig på ett specifikt sätt på nätverksidan. Dessa frågor 
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grundar sig framförallt i vad som är mest viktigt för individen på Facebook och hur de 

upplever att de själva och sina vänner använder nätverksidan. Fråga 28 är en avslutande 

fråga angående fördelar och nackdelar kring nätverksidan och den ämnar ge respondenten 

möjlighet att fritt sammanfatta intervjun vilket öppnar upp för mer fria reflektioner.  

En pilotstudie genomfördes på en Facebook-användare som stämde in på urvalet i 

studien. Det tillkom nya infallsvinklar under pilotintervjun som ledde till ändring av 

frågornas ordningsföljd och formulering av dem. Pilotstudien användes enbart i syfte att 

berika intervjuguiden för de intervjutillfällen som följde, den är alltså inte en del i 

resultatet. 

3.3 Tillvägagångssätt   
En intervju genomfördes i ett grupprum på ett bibliotek och resterande sju genomfördes i 

respondenternas respektive hem. Intervjuerna varade mellan 25-40 minuter. Då vi båda var 

delaktiga under intervjun möjliggjordes en delad kontroll av innehållet. Respondenterna 

blev informerade om studiens syfte, om intervjuns tillvägagångssätt och den konfidentiella 

policyn. Information delgavs respondenterna om att de när som helst under intervjun hade 

möjlighet att avbryta. Samtliga godkände att intervjun spelades in på diktafon och de 

erbjöds även att ta del av den slutgiltiga studien. 

 Efter att samtliga intervjuerna var klara transkriberade vi materialet som vi sedan läste 

igenom var för sig, detta för att vi båda skulle få en egen uppfattning av materialet och 

tillsammans pekade vi sedan ut det som var relevant utifrån vår problemformulering. 

Därefter sammanställde vi materialet och kom fram till fem teman som var dominerande. 

Arbetet fortlöpte med att vi återigen gick igenom materialet och sorterade in det som 

tillhörde var och ett av temana. För att förstå i vilken utsträckning Facebook påverkade 

användarnas sociala identitet och hur de upplevde detta så underlättade tematiseringen i 

resultatet denna förståelse. Följande teman kommer att presenteras i resultatdelen: en 

allmän bild av användandet, oro för offentligheten, gemenskap efter behag, att vara som 

de andra och en önskvärd profil. 
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4 Resultat 

4.1 En allmän bild av användandet 
Vid frågor kring hur mycket respondenterna använder Facebook svarade majoriteten av 

dem att de ständigt är inloggade under den tid som de befinner sig i hemmet. De går då 

sporadiskt och tittar efter nya uppdateringar. Respondent 5 uttryckte sig på följande vis: 
 

... det blir sådär till och från, jag loggar in och sen står datorn på. Jag menar, man tittar på 

teve och sen sitter man ju lite och det blir ju till och från. När jag är hemma så är jag alltid 

inloggad.    

 

Det framgick av respondenterna att de oftast är utloggade från chatten och speciellt om 

inloggningen varade under en längre tid. De berättade att de inte känner ork att besvara de 

personer som skriver på chatten och de inte ville vara otrevliga, svara kort eller inte svara 

alls. Det framkom att Facebook inte är speciellt viktigt och respondenterna upplever att de 

inte skulle sakna nätverksidan om den skulle försvinna.  

Främsta anledningen till att respondenterna använder Facebook berättade de är för att 

hålla kontakt med personer som de inte träffar ofta. Gemensamt för alla respondenter var 

att den första aktivitet som de utför när de loggar in är att läsa nyhetsuppdateringar och att 

de spenderar mest tid på att titta på andras foton. Statusuppdateringar var enligt 

respondenterna ett bra sätt att förmedla händelser i livet. De berättade även att Facebook är 

ett bra verktyg till att meddela andra vilka aktiviteter som ska utföras utanför nätverksidan 

och genom detta få med sig fler personer till att medverka vid dessa aktiviteter. 

Respondenterna vittnade om att de är mer öppna att förmedla händelser i livet utanför 

Facebook än på Facebook.  

4.2 Oro för offentligheten  
De flesta respondenter uppgav att de har cirka 400 vänner eller mer och ett par av 

respondenterna har cirka 150 stycken. På frågan gällande hur respondenterna upplever 
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relationerna till sina vänner på nätverksidan svarade de att de har många vänner som de 

utanför sidan endast är bekanta med eller inte känner alls. Respondent 1 beskrev det på 

följande vis: 
 

Det är ju några av mina bästa vänner, har jag. Sen har jag några som, mycket folk som jag 

inte vill ha där tror jag. Det har jag faktiskt tänkt väldigt mycket på för att vissa som jag kan 

möta på staden, ja sådana som jag inte ens hälsar på där har jag som vän Facebook. Det 

känns inte riktigt rätt då tycker jag. Så det är väldigt, väldigt blandat, allt från bästa vänner 

till knappt känna.  

 

Några av de tillfrågade svarade att offentligheten gör att de får en känsla av att de blottar 

sig. Detta för att de ser det som lätt att ta reda på information om alla som är medlemmar 

på Facebook. Respondenterna uppgav att de inte vill lämna ut för privat information, men 

vid frågan om vad som är för privat så svarade de att det är svårt att beskriva. Respondent 

1 upplevde att det var obehagligt att vara offentlig för att andra kan få reda på precis vad 

man gör, vart man är och hur man ser ut. Samma respondent förklarade ändå att denne har 

godkänt offentligheten då denne konstaterar sitt medlemskap på Facebook. De övriga 

respondenterna svarade på liknande sätt kring offentligheten. Det framkom av 

respondenterna att upplevelsen av denna blottning inte gäller dem då de har 

sekretessinställningar som innebär att endast de på vänlistan har tillgång till foton och 

statusuppdateringar. Majoriteten av dem sade att de är osäkra på hur deras 

sekretessinställningar exakt är inställda.  

Det framkom av respondenter att de känner ett behov av att rensa i sin vänlista 

kontinuerligt och ta bort de vänner som är onödiga. De berättade att denna bortrensning 

behövs då dessa vänner inte innehar rätten att se deras information och bilder.  

Vid frågorna gällande hur respondenterna avgör vad de lägger upp för information om 

dem själva på nätverksidan framkom oro för att Facebook kan missbrukas om man delar 

med sig för mycket information, vilket respondenterna även upplever kan leda till 

misstolkning av de aktiviteter som sker på sidan. Respondenterna reflekterade även över 

att bli taggad på kort som andra har lagt ut vilket de upplever som negativt. De ord som de 
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använde för att förklara upplevelsen med var ”olustigt”, ”lite skrämmande” och ”elakt”. 

Respondent 6 berättade om sin oro kring missuppfattningar:  
 

Skriver man någonting som det finns en grund i som personen vet, men inte resten vet, då 

kan det faktiskt bli så att man inte tänker sig för och att det kan bli konstigt då. Så att det 

kan bli att någon får en felaktig bild… alla kan ju se det, och ibland känns det som att folk 

lägger ut så himla privat och egentligen tycker inte jag att det hör hemma på Facebook så 

att 400 personer kan läsa det. 

  

Det framkom att två respondenter har blivit ifrågasatta i offentlighetens ljus via upplagda 

foton som ledde till att andra missuppfattade syftet med fotona. De upplevde att de 

kommentarer som uppstod i samband dessa foton var jobbiga och de berättade att de kände 

sig besvärade då deras syfte med uppladdningen misstolkades.  

4.3 Gemenskap efter behag 
Gemensamt för respondenterna var att anledningen till att de använder Facebook i 

dagsläget är att alla andra är medlemmar. Respondenterna vittnade om att Facebook är 

viktigt då de där upplever gemenskap. De berättade att anledningen till att de kollar på 

nyhetsväggen är för att se vad deras vänner har uppdaterat och att ge kommentarer på deras 

aktiviteter. 

Statusuppdateringar är en framträdande aktivitet som de uppgav leder till kontakt med 

andra. Respondent 3, 6 och 7 beskrev att det känns tråkigt att logga in och se att ingen 

aktivitet har skett på nätverksidan under tiden som de har varit utloggade. De berättade att 

syftet med statusuppdateringar är att få kommentarer ifrån andra vilket de uppgav leder till 

kontakt och samtal. Respondenterna förklarade även att sättet att hålla kontakt har 

förändrats från att prata i telefon till att skriva meddelanden på Facebook. Facebook ansågs 

ha blivit ett verktyg för kommunikation och de upplever att detta verktyg är behagligare än 

att använda mobilen. Fördelen med att istället hålla kontakt via Facebook var enligt dem 

att de har större möjlighet att välja när de vill vara tillgängliga. Respondent 7 uttryckte sig 

på följande vis: 
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Det har nog att göra med att man blir ganska bekväm, då behöver man inte ringa. Jag tror 

det, man sitter bakom skärmen istället, man blir lite lat och kommer undan lite lättare på 

Facebook. 

 

Vid frågor kring vad som är positivt med att använda Facebook svarade respondenterna att 

de har nytta av nätverksidan då de kan ha koll på olika grupparrangemang och 

fritidsaktiviteter. De berättade även att medlemmarna av dessa grupper uppdaterar tid och 

plats för aktiviteterna. Detta sätt att förmedla aktiviteter och händelser vittnade de om att 

de skulle sakna om Facebook skulle försvinna. Vissa beskrev Facebook som ett tidsfördriv 

och de sade att det är en bra sysselsättning när man inte har något att göra. Respondenter 

upplevde att Facebook har blivit ett beroende då man hela tiden vill se vad andra gör. 

Respondent 1 berättade att denne inte vill att Facebook ska ta så stor del av livet som det 

faktiskt gör, då respondenten har insett att denne är inloggad ofta och går ut och kollar vad 

de andra har lagt upp.  

Det framkom av respondenterna att de tittar på andras foton för att se om det är något 

roligt som har hänt, framförallt då de själva inte medverkade vid dessa tillfällen. Mest 

populärt var att titta runt på fest- och semesterbilder och de berättade att det är roligt och 

intressant att titta på dessa. De sade även att nätverksidan är ett sätt att hålla sig uppdaterad 

på vad som händer i andras liv. Respondenterna berättade även att de reflekterar över vem 

det är som har kommenterat på sina aktiviteter. Respondent 2 vittnade om att kommentarer 

från vissa vänner betyder mer än andras. Det framkom att respondenterna skiljer mellan 

verklighet och Facebook. De ifrågasatte vid ett flertal tillfällen om frågan som ställdes till 

dem var menad till verkligheten eller Facebook. 

4.4 Att vara som de andra 
Samtliga av de tillfrågade förklarade att de blev medlemmar på Facebook av den 

anledningen att kompisar som redan var medlemmar föreslog att de skulle gå med. Detta 

beskrev respondenterna på följande vis: ”för att kompisarna tjatade”, ”de var mycket 

angelägna” och att ”du måste ha det för alla andra har det”. De berättade att de i början 

tyckte att Facebook var lite krångligt att använda. Men respondenterna förklarade att ju fler 

vänner de fick, desto mer aktiviteter hände på nätverksidan och desto mer aktiva blev 
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respondenterna i sitt eget användande. Flera av respondenterna ifrågasatte varför de 

egentligen utför aktiviteter. Respondent 3 uttryckte sig på följande vis:  
 

Det är ju egentligen jätteonödigt. Men jag tycker det är roligt när man går in och kollar 

statusuppdateringar där alla kommer upp. För att jag tycker det är roligt att läsa vad folk 

skriver där. Då tänker jag att då gör jag det med. Men så kanske jag också kan skriva lite 

konstiga saker sådär, men det är så mycket som är onödigt som man inte behöver skriva 

egentligen, men det bara, ja man bara gör det, så postar man det och så står det där. 

 

Respondent 4 konstaterade att det sätt man skriver på har man lärt sig av andra, för alla gör 

likadant. I dennes fall handlade det specifikt om en grupp på nätverksidan som används för 

att se var, när och hur en viss typ av fritidsaktivitet ska ske. Respondenten vittnande:  
 

Det är något som man har lärt sig från andra, att det gör man. Det är ett litet sätt som man 

ska vara, som man har blivit någon gång. Alla har lärt sig av varandra och så har det spridit 

sig. För så skriver alla och då skriver jag det med. 

  

Det framkom av respondenterna att de upplevde att Facebook-användandet måste vara 

aktivt så att andra ser att de fortfarande är kvar på sidan. Det framkom även att de känner 

press från andra att behöva uppdatera ofta, framförallt om det uppfattas som att de arbetar 

eller stressar för mycket. De förklarade vidare att de ville uppdatera för att dölja det. 

Många vittnade om att det finns krav på att svara på de kommentarer som sker och de 

berättade att de anser att detta beror på vem kommentarerna kommer ifrån. 

Respondenterna vittnade även om att de kommentarer som kommer från de som endast är 

bekanta på nätverksidan skapar högre krav på att svara än de kommentarer som kommer 

från de närmsta vännerna. Det framkom att respondenterna upplever att de Facebook-

vänner som de anser sig ha en djupare relation med pratar de med i verkligheten och 

respondenterna förklarade att de därför inte känner samma krav på att svara på deras 

kommentarer.  

Respondenterna uppgav att det ibland är besvärande när personer som inte själva är 

medlemmar på Facebook reagerar på vad respondenterna gör på nätverksidan. De 

förklarade att de upplever att andra inte förstår varför de skriver om bland annat 
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vardagsliv. Detta förklarade respondenterna att de upplever som jobbigt då de faktiskt vill 

vara aktiva på nätverksidan. Respondenterna vittnade om att det var extra besvärande när 

det var någon närstående som ifrågasatte. 

Det framkom flera förklaringar till varför respondenter byter profilkort och två exempel 

på dessa är att vänner på nätverksidan påpekat att det är dags att byta och den andra är att 

det är ungefär som att byta kläder, det bara byts. Respondenterna vittnade om att valet de 

gör när de ska lägga upp foton på sidan är relaterat till vad andra lägger upp för foton. När 

de såg att kompisar hade lagt upp foton på nätverksidan så upplevde de att det inspirerar 

dem till att göra likadant. Respondent 2 sade följande kring uppläggning av foton: 
 

Det har ju varit lite omtalat det där om att de kommer ju alltid ligga kvar och då kan jag 

känna att jag tänker mig för lite mer nu tror jag. Jag tror inte jag har lagt upp foton på 

väldigt länge nu, jag lade upp foton på min resa igår. Ja det var väl lite mina kompisar som 

har tjatat lite på mig, att jag ska lägga ut och sådär. 

 

Det framkom att respondenterna reflekterar kring olika beteenden hos andra vänners sätt 

att använda Facebook, då främst på att vissa kommer in i ett överdrivet sätt att uttrycka sig. 

Dessa överdrivna uttryckssätt förklarade respondenterna att det upplevs som antingen för 

negativa eller för positiva. De berättade även att det blir för mycket när andra vänner på 

nätverksidan använder teckensymboler. Detta för att de upplever att många använder sig 

utav dessa i för hög grad för att ge uttryck för sina känslor. De ord som respondenterna 

beskrev beteendet med var till exempel ”löjligt” och ”fjortis”, de berättade att det blir för 

mycket vilket de uppgav att de blir irriterade på. Respondent 8 förklarade vad denne anser 

var överdrivna uttrycksätt:  
 

Jag tror folk kommer in i ett jävla skrivande med sina problem och sina bekymmer och ska 

visa ut problemen för alla, man tänker nog inte på vad man skriver tror jag. De vill ha 

uppmärksamhet, de har väl problem och då skriver det de där. Då får de uppmärksamhet 

och då känns det bra och då ökar det skrivandet som gör att de mår dåligt. För många är 

Facebook jättenegativt, de blir negativare än de var från början… jag är ganska emot 

symboler överlag det där med hela tiden att folk skriver,”har varit på gymmet, andra passet, 

smiley”, ”ska laga mat, smiley, smiley smiley”, ”kanske får hem en härlig beundrare, tihihi, 

smiley, smiley, smiley, smiley”. Detta irriterar mig! 
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4.5 En önskvärd profil 
I frågan om vad respondenterna anser att det finns för fördelar med att vara Facebook-

användare så framkom det att de känner att det är lite lättare att uttrycka sig när man inte 

ser personen ansikte mot ansikte. Det framgick även att de då upplever att de har tid att 

fundera ut vad det är man vill lägga upp för information på nätverksidan. En respondent 

vittnade om att möten i verkligheten sker spontant och denne upplevde att bakom 

dataskärmen kan man känna sig privat. Respondent 8 uppgav att det finns en eftertanke i 

vad denne lägger ut för foton: 
 

Det här är en klockren Facebook-bild, det är en lite plan att det här fotot tar vi nu för att 

kunna lägga ut när vi sitter här och dricker öl på after-skin …det är ju inte viktigt men det 

är ju ändå viktigt vad man lägger ut, jag vill ju inte att andra ska få någon bild att man är 

tråkig, dum idiot. 

 

I frågor som var relaterade till vad respondenterna vill ge för bild av sig själva på 

nätverksidan uppgav de att de vill uppfattas som roliga. Gemensamt för alla var att de 

endast väljer ut foton som de själva anser att de ser bra ut på eller har roligt på. En 

respondent förklarade att den endast visar foton på det som man vill förmedla och ge 

inspiration till andra om.  

Det framkom av respondenterna att de inte ändrar profilbilden mer än cirka en gång i 

kvartalet. Förutom i resultatets tidigare nämnda orsaker till varför de byter, så berättade 

respondenterna att det var för att uppdatera och byta till ett kort där de ser solbrända och 

fräscha ut. Respondent 8 uttryckte sig på följande vis kring sin profilbild:  
 

Det är för att man vill visa upp lite tror jag som exempel det jag har nu som profilbild, som 

en fotograf tog, det har jag för att jag såg så jävla krallig ut. Det är ju coolt när man ser 

tränad ut och det. 

 

Respondenterna vittnade om att de upplever att profilsidan är ett bra forum att visa upp 

vilka värderingar och åsikter de har. Detta förklarade de att de gör genom att bland annat 

vara medlem i olika grupper. De sade även att det finns många onödiga grupper på 

nätverksidan. Respondenterna uppgav att sådana grupper är sådana som inte har någon 
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viktig betydelse eller ett bra budskap, och ett exempel som framkom var: Alla vi som gillar 

jordgubbar mer än äpplen. Respondenterna erkände trots detta att de ofta går med i 

liknande grupper. De förklarade att de tror att de blir påverkade av andras profiler utan att 

de är medvetna om det. Gemensamt för respondenterna var att de antar att Facebook-

användares profil på nätverksidan ger en bild av vem personen är och förklarade att de har 

insett att det inte behöver vara så. Respondent 5 uttryckte sig på följande vis:  
 

Man vill ju gärna tro att det folk lägger upp på profilen är som man är. Att så som man är 

på Facebook är så man är i verkligheten. Sen vet man ju att det inte alls behöver vara så, 

den kan ju faktiskt ha en fasad som är helt annorlunda. Men har man ändå foton upplagt så 

ger det ju en vink om vad man har för liv. Så det är ju mycket idag att man lägger upp foton 

med mobiler och det, det är ju inte konstruerat utan det är ju taget i farten.  
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5 Analys  
Studiens resultat visade att Facebook-användare inte är helt medvetna om hur mycket 

nätverksidan faktiskt påverkar dem. Det visades att det förekom många olika förväntningar 

på medlemmarna på Facebook och detta påverkade respondenterna i sina sätt att framställa 

sig på nätverksidan. Dissonans uppstod hos respondenterna då de hade svårt att leva upp 

till de många förväntningarna. Detta grundade sig möjligtvis i att nätverksidans 

medlemsantal har ökat fort på kort tid och därför har sidan ännu inte hunnit bli en 

definierad situation. Normerna är fortfarande oklara för hur nätverksidan ska hanteras. 

Respondenterna påvisade att de inte såg Facebook som en del av det verkliga livet, vilket 

kunde påverka framställningen på nätverksidan i jämförelse med övriga livet.  

5.1 Aktörens möjligheter på scenen 
Facebooks (2010a) huvudsakliga mål är att skapa interaktion mellan människor. Ju mer tid 

medlemmar lägger på sidan, desto mer mottaglig är identiteten för påverkan. Användare 

har stora möjligheter att experimentera med identiteten på nätverksidan, som kan ses som 

en global scen. Användare är aktörer i ett skådespeleri där framträdandet kan anpassas på 

ett önskvärt sätt och publiken till detta skådespeleri är Facebook-vännerna (Goffman, 

2004).  

För att integreras som en del av gemenskapen på Facebook upplever användare att de 

vill ha respons från sina vänner i form av kommentarer på aktiviteter. Utifrån Cooleys 

(1983) teori om spegeljaget så kan Facebook-vänner ses som avgörande för användare att 

upprätthålla medlemskapet. Användare blir beroende av spegling från vänner och detta för 

att ha möjlighet att experimentera med sitt identitetskapande på nätverksidan. Det krävs 

därför att Facebook-vänner håller sig aktiva på sidan. Uppfylls inte detta har det visat sig 

att användare väljer att ta bort vänner för att de inte längre kan spegla sig med dem. 

En förklaring till varför Facebook-användare lägger ner tid på nätverksidan kan utifrån 

Cooleys (1983) teori ses som att den spegling som sker på Facebook är distanserad. De 

sitter bakom dataskärmen med möjlighet att logga ut från sidan vid önskat tillfälle och 

därmed slippa eventuella besvärliga konfrontationer. Användare ser inte Facebook som en 
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del av verkligheten och de har därför svårt att koppla sina aktiviteter till sin identitet. Detta 

gör att de lättare använder det Goffman (2004) kallar för intrycksstyrning, vilket gör att de 

kan framstå på önskvärt sätt. De möjliga konsekvenserna av den tillgjorda framställningen 

blir då inte i lika hög grad relaterade till dem själva. Detta stärker Walkers (2000) studies 

resultat att individer som via sina hemsidor kommunicerar med befintliga vänner inte 

relaterar sin nätverksida till sin identitet. Hemsidan determinerar alltså inte identiteten utan 

formar den. Enligt Cooely (1983) speglar sig individer i hur andra reagerar på sina 

handlingar. Detta bidrar till att Facebook-användare som utövar intrycksstyrning får i deras 

tycke en god föreställningsvärld att spegla sig med. De trivs då med att vara en del av 

nätverksidan och det kan vara anledningen till att de lägger ner den tid som de gör där. 

Användare upplever att fasaden som de har på Facebook överensstämmer med fasaden i 

övriga livet. Trots denna upplevelse har de en tendens att framhäva det som de anser vara 

positivt i livet. Beteendet blir enligt Goffman (2004) det som en uppriktig rollspelare 

utövar. Detta eftersom användare upplever sin framställning på Facebook som 

överensstämmande med övriga livet. De känner irritation på de vänner på nätverksidan 

som via deras aktiviteter uttrycker sig på ett överdrivet sätt via statussymboler. Vännerna 

använder dessa för att höja sin status och på så vis idealisera sig själva. Användare blir då 

irriterade för att idealiseringen inte överensstämmer med den bild de har av vännerna i 

övriga livet. De ser dem som cyniska rollspelare (Goffman, 2004). I en studie angående 

hur individer framställer sig på nätverksidor framkom det att när respondenterna 

uppdagade misspresentation av andras profilsidor blev de frustrerade och arga (Whitty, 

2008). Betydelsen av att framställningen är överensstämmande för användare av sociala 

nätverkssidor är tydlig. Det är därför viktigt att alltid representera delar av det Goffman 

(2004) kallar den personliga fasaden i sin presentation, så att helheten blir 

överensstämmande.  

5.2 Den kritiska publiken 
Den främsta förklaringen till medlemskap på nätverksidan är att alla andra har det, vilket 

tyder på starka förväntningar från samhället. Människor har ett behov av att känna 

tillhörighet till andra och det uppnås då medlemmar interagerar på nätverksidan. 
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Medlemmarna intar olika sociala roller och de behövs för att individen ska vara en 

integrerad del av gemenskapen (Biddle och Thomas, 1979).  

Goffman (2004) menar att när situationer är definierade vet individer hur de ska bete sig 

och vilka normer som gäller i den aktuella situationen. Facebook har under kort tid blivit 

en del av många människors liv och användarna har inte helt hunnit anpassa sig till den än, 

vilket gör att situationen inte är färdigdefinierad. Självklara färdigställda roller finns därför 

inte att tillgå för användare då de skapas och omskapas i interaktionen mellan användarna. 

Detta kan vara en förklaring till att användare uppenbarligen har dissonans kring sin 

upplevelse av nätverksidan. De har svårt att ta ställning till situationen som råder på 

Facebook, vilket beror på de oklara rollerna. Ett försök till att få situationen definierad är 

att användare försöker likna varandra i de aktiviteter som utförs på sidan. Detta sker via 

medlemskap i olika grupper och exempel på sådana är fritidsaktivitetsgrupper. I sådana 

situationer är rollerna färdigdefinierade och medlemmarna i gruppen är där av samma 

syfte. De har lärt sig av varandra hur gruppen ska användas.  

Med tanke på antalet vänner som användare har på nätverksidan så skapas många olika 

förväntningar på vilken roll användaren ska inta. Detta leder till ambivalenta känslor för 

dem på grund av att de interagerar med många olika människor samtidigt på samma plats. 

Resultatet blir att användare har svårt att bestämma vilka normer de ska anpassa sig till då 

var och en av vännerna har olika förväntningar för hur användaren ska bete sig. 

Användaren kan inte uppfylla allas förväntningar därför kommer några av vännerna bli 

missnöjda på användarens tilltagna roll. Rollen överensstämmer inte med vad de är vana 

att se i övriga livet. Enligt Biddle och Thomas (1979) bör individer uppföra sig på ett sätt 

som överensstämmer med andras förväntningar. Om detta inte sker skapas sanktioner från 

Facebook-vänner, vilket kan uppstå genom att de utvärderar rollen. Användare som blivit 

ifrågasatta på nätverksidan har då upplevt sanktioner, som i detta fall negativa 

kommentarer, och graden av bestraffning beror på vilken status rollen ifråga har. De 

normer som skapas ur rollutvärdering leder till att användare vet hur de fortsättningsvis ska 

bete sig.  

Utifrån Biddles och Thomas (1979) rollteori kan det förklaras att statusuppdateringar 

och foton är viktiga delar för att behålla en social roll och också känna delaktighet trots 
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frånvaro vid tillfället då fotot togs. Då rollerna på nätverksidan har blivit tilldelade olika 

grad av status blir det betydelsefullt för användare vem som har kommenterat på 

aktiviteterna. I enlighet med Zhao m.fl., (2008) vill medlemmar på Facebook framställa sig 

på ett sätt som är socialt åtråvärt, detta för att vara populära bland vänner. 

Användare upplever höga förväntningar på att vara aktiva på sidan och de vill undvika 

negativ kritik. Detta för att Facebook-vänner inte ska se eventuella problem i användarens 

liv, då det skulle kunna leda till att problemen påverkar aktiviteterna och därmed skulle 

statusen sänkas på användarens roll. Dessa förväntningar på aktivitet gör att användare 

intar falska fasader för att dölja problem i livet. Om den falska fasaden avslöjas så finns det 

risk att användare förlorar sitt ansikte (Goffman, 2004). Oron för att då bli förödmjukad 

leder till att användare är osäkra kring aktiviteter och blir därför noggranna med sitt val av 

beteende när dessa ska utföras. Om användare istället väljer att vara inaktiv för att undvika 

risken att förlora ansiktet så skulle det då kunna finnas risk för dem att bli generade, då de 

samtidigt ska leva upp till rollförväntningar som finns kvar på sidan. Även här uppstår 

dissonans för användare. 

I Biddle och Thomas (1979) rollteori ingår begreppet rollkonflikt.  Ett exempel på en 

sådan konflikt är när en närståendes förväntningar på en användare skiljer sig från dennes 

Facebook-vänners förväntningar. Konflikten uppstår då användaren aktivt uppdaterar om 

deras gemensamma vardagsliv och den närstående misstycker. Användaren ser 

nätverksidan som något självklart och kan inte förstå problematiken. För att leva upp till 

den närståendes förväntningar försöker användaren anpassa sig till den nya rollen som 

inaktiv, samtidigt som förväntningar på Facebook fortfarande finns kvar om ett aktivt 

användande.   

5.3 När offentligheten gör sig påmind 
Facebook-användare anser att gränsen för vad som definieras som privat är luddig. De 

upplever ett obehag då de är rädda för att trampa över den otydliga gränsen och bli för 

privata i sina aktiviteter. Detta skulle utifrån Goffman (2004) förklaras med att aktörens 

falska fasad skulle avslöjas om användare blottar sin identitet på ett annat sätt än tidigare 

och detta skapar reaktion från vännerna på Facebook. Användaren känner oro för att 
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återigen förlora ansiktet och känna förödmjukelse på grund av övertrampet. Denna oro 

infinner sig då det finns en rädsla i att information och aktiviteter kan missbrukas och 

missvisas av Facebook-vänner som då bygger upp en falsk fasad till den berörde. Det finns 

även oro hos användare att den fasad de själva byggt upp ska förstöras av Facebook-

vänner. Detta sker om vänner exempelvis lägger ut bilder på användaren som inte 

överensstämmer med dennes inramning på nätverksidan. 

Användare har sekretessinställningar så att endast deras Facebook-vänner kan se dess 

framträdande. Detta leder till att ett lugn infinner sig hos dem och de känner därför större 

frihet i hur aktiviteter kan utföras. Sekretessinställningarna kan ses som vad Goffman 

(2004) kallar ridån mellan bakre och främre regionen på scenen. Trots dessa 

sekretessinställningar står ridån öppen för det höga antalet vänner som användare har, 

vilket innebär att deras identitet blottas mer än de reflekterar över. Användare föredrar att 

hålla chatten på sidan avstängd och det tyder på att de vill ha kontroll över sina 

framträdanden och valmöjlighet i vilken av regionerna de vill befinna sig i. När användare 

är inloggade på chatten öppnas det upp för direkt kommunikation vilket skapar press att 

vara omedelbart delaktig samt att användaren inte hinner förbereda framträdandet i den 

bakre regionen.  
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6 Diskussion och slutsatser  
Vår tolkning av resultatet är att respondenterna är ambivalenta kring sitt medlemskap i 

Facebook för att de är påverkade av samhällets normer. Detta för att vi kan se att samhället 

ännu inte hunnit anpassa sig till det nya sättet att umgås. Individer har inte funnit ett sätt att 

hantera offentligheten, som nätverkssidor för med sig, så att det överensstämmer med 

normerna i samhället. Att visa upp sitt privatliv är inte i enlighet med samhällets normer. 

Vi ser därför att individer omedvetet gömmer sig bakom att inte se Facebook som 

verklighet, det skapar därmed en känsla av att handlingarna som görs på nätverksidan inte 

blottar identiteten. De tidigare studier som vi tagit del av överensstämmer mestadels med 

resultaten i vår studie, då förutom Weisbuch (2009) som i sin studie utgick ifrån att 

Facebook inte tillhör det verkliga livet. Vi menar istället att Facebook faktiskt tillhör det 

verkliga livet, då respondenterna lägger ner mycket tid på nätverksidan och att de ser det 

som ett nytt verktyg för kommunikation. Även kommunikation som inte sker ansikte mot 

ansikte menar vi är verklig. Identitetskapande är ett stort och komplext begrepp att 

undersöka. Vi inser därför att frågor kring identitet kan vara svårsvarade vilket kan ha 

påverkat respondenternas svar på att Facebook inte är verklighet.  

 Social påverkan har vi i denna studie sett vara oerhört betydande i hur respondenterna 

framställer sig på Facebook. Vår studie visar att man som Facebook-användare regelbundet 

måste utföra aktiviteter så att andra ska kunna ta del av dessa för att inte riskera att 

uteslutas ur gemenskapen. Detta visar tydligt att respondenterna anpassar sin framställning 

efter andras förväntningar.   

 Facebook är i dag en stor del av samhället där det förväntas att individer ska vara 

medlemmar. Väljer man att avstå medlemskap så hamnar man utanför en stor del av den 

sociala gemenskapen i samhället. Vi antar att denna gemenskap kommer att stärkas 

ytterligare i framtiden och därmed gör det svårt att avstå medlemskap. Av denna anledning 

kommer Facebook med tiden att bli en färdigdefinierad situation med tydliga normer och 

roller. 
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6.1 Framtida forskning 
Vi har studerat hur vuxna individer påverkas av att använda Facebook för att utöka 

kunskapen om deras användande av nätverksidan. Därför skulle det vara intressant att 

studera vilka möjliga konsekvenser arbetstagare i åldrarna 20-30 år skulle få i arbetslivet, 

då de på Facebook framställer sig på ett sätt som inte överensstämmer med övriga livet. 

Detta är högst aktuellt att studera då vi redan nu kan se sådana liknande händelser 

framhävas i media. Vidare skulle det vara av intresse att studera detta utifrån ett 

genusperspektiv för att se om graden av konsekvens skiljer sig mellan könen. 
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 Bilaga 1-Intervjuguide 
1. Hur länge har du varit Facebook-användare?  
2. Hur många vänner har du?  
3. Hur många gånger om dagen brukar du logga in och vad är det första du gör?  
4. Hur länge är du inloggad ungefär? Vilken aktivitet skulle du säga att du lägger ner 

mest tid på då?  
5. Kan du berätta lite hur kommer det sig att du började använda Facebook? Hur du 

tänkte, anledning, hur viktigt det är nu? 
6. I vilken utsträckning upplever du att du på Facebook när du inte är inloggad? 
7. Hur tänker du kring de aktiviteter du gör på Facebook? I vilken utsträckning skulle 

du säga att du i förväg planerar att göra dessa?  
8. I vilken utsträckning anser du att man lär känna dig på Facebook 
9. Vad har du för relation till dina vänner på Facebook? Hur viktiga är dessa vänner för 

dig och hur är relationen med dessa utanför Facebook?  
10. Hur tänker du när du lägger upp foton på sidan? 
11. Hur tänker du kring de teckensymboler som används? Använder du själv dessa 

symboler? 
12. Har du någon gång upplevt att du blivit ifrågasatt på grund av någon aktivitet du 

utfört på Facebook? Vad var anledningen? Hur upplevde du det? 
13. Vilken information visar du på din profilsida? Hur avgör du vad du lägger upp?  
14. I vilken utsträckning upplever du att du jämför din profilsida med andras 

profilsidor? 
15. Hur tänker du kring offentligheten på Facebook?  
16. Hur ser dina sekretessinställningar ut? Vad är anledningen till detta val? 
17. Vad har statusuppdateringarna för betydelse för dig?  
18. Hur öppen är du med att förmedla händelser i ditt liv även utanför Facebook? 
19. Vad är ditt syfte med din statusuppdatering? 
20. Hur tänker du kring de kommentarer som sker runt statusen? Hur upplever du att 

kraven ser ut att svara på dessa?  
21. Hur tänker du kring dina vänners eventuella kommentarer som de får på sina 

aktiviteter? Av vilken anledning kommenterar du på andras aktiviteter? 
22. Hur upplever du andras profilsidor?  
23. Varifrån får du inspiration till att forma din egen profilsida? 
24. Hur viktigt är det för dig vad andra får för bild av dig på Facebook? Hur påverkar 

det ditt val av aktivitet? 
25. Hur upplever du att man ska vara på Facebook? 
26. Hur ofta byter du profilkort? Av vilken anledning gör du det? 
27. Hur stor vikt lägger du på att ha koll på vilka som är inloggade på chatten? 
28. Vad ser du som de främsta fördelar/nackdelar med att vara en användare av 

Facebook? 
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Bilaga 2- Arbetsfördelning 
 

Arbetsfördelningen mellan oss har varit jämn och vi har haft ett mycket gott samarbete. 

När vi tillsammans hade färdigställt syftet och problemformuleringen, delade vi upp oss 

och läste på om de teorier som ingår i studien. Vi sökte efter tidigare forskning var för 

sig och sedan träffades vi och sammanställde det vi tillsammans tyckte var passande för 

studien. Resterande delar av PM skrevs helt och hållet tillsammans. 

 Båda två var närvarnade vid samtliga intervjutillfällen. Vid transkriberingen 

samarbetade vi på så sätt att den ena av oss ansvarade för diktafonen och den andra 

skrev, detta för att få med alla viktiga detaljer. Resterande arbete har skett tillsammans 

förutom korrekturläsning av studien, vilket vi gjorde var för sig för att få bådas 

synvinklar. Sammanfattningsvis med studien i hand så ser vårt sätt att arbeta var till vår 

fördel. 

 


