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Abstract 

 

Author: Sandra Gustavsson and Veronica Johansson 

Title: “You only want to show your best”. How young adult social workers present 

themselves and are affected by the interaction on Facebook. [Translated title] 

Supervisor: Angelika Thelin 

Assessor: Rickard Ulmestig 

 

This paper focuses on how young people use and are affected by Facebook. The study 

embodies students from the social work program in Sweden and their view on Facebook use. 

Earlier research has shown that Facebook use has increased among youths. At the same time 

research tells us that social interaction plays an important part in shaping our identity. It is 

from those stands that we base this paper on, and explore our interview persons answer after 

the theories of Erving Goffman and the people who have studied him, such as Bernie Hogan 

and Zeynep Tufekci. The results showed that people tend to only present on Facebook, what 

was good and things that weren’t so personal. It was clear that Facebook can be used as a very 

effective communication tool, however the networking site can also cause stress. Something 

that several of the students were concerned about was how Facebook, and internet in general 

would be used in the future, this considering parents that upload contents about their small 

children. 
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1. Inledning  

Uppsatsen handlar om unga vuxna socionomstudenters förståelse av sin interaktion på det 

sociala mediet Facebook. Intresset väcktes hos oss då vi i vår B-uppsats skrev om psykisk 

ohälsa hos gymnasiestudenter. De skolkuratorer vi intervjuade var övertygade om att stressen 

att ständigt vara ”online”
1
, bidrog till psykisk ohälsa. Kuratorerna menade att vi är i en ny tid 

med en generation som har tillgång till internet ”från vaggan till graven”, och detta kan få 

konsekvenser vi ännu inte känner till.  

 

Det finns ingen forskning som direkt pekar på stress eller psykisk ohälsa som resultat av 

användning av sociala medier. Wilson, Gosling och Graham
2
 (2012) säger att vi känner ännu 

inte till vilka konsekvenser denna nya sociala arena och form av interaktion kan komma att få 

för hälsa eller ohälsa då det till stor del är outforskat. Tufekci
3
 (2008), har forskat om sociala 

medier och menar att många tenderar att uppleva gemenskap och mening i att interagera med 

vänner på sociala medier. De användare som inte är så aktiva i att kommentera, upplever 

också större grad av ensamhet än de som kommenterar och interagerar flitigt (Tufekci 2008). I 

likhet med detta betonar Jenkins
4
 (2008), och Putnam

5
 (2000), att sociala relationer och att 

stort socialt kapital bidrar till välmående. 

 

Statistik visar att svenska ungdomar spenderar mer och mer tid på internet, i synnerhet 

åldrarna 15-24 år (Nordicom 2012). Vidare visar statistik att Facebook är det mest populära 

sociala mediet i Sverige, framförallt gällande denna åldersgrupp. Suler
6
 (2005) säger att vi 

tenderar utveckla ett online-beteende som blir en sida av oss som vi utövar då vi behagar. 

Detta beteende anpassas i förhållande till de rådande sociala normerna på sociala medier, 

medan vi har ett annat beteende i verkliga livet
7
. Som vi påtalat ovan ökar användningen av 

Facebook, dessutom tenderar vi agera annorlunda över internet än vi gör i verkliga livet. Vi 

menar att då Facebook nu är en så stor del av den dagliga sociala interaktionen och således 

vardagen, är det av vikt att uppmärksamma vad det gör, och kan få för konsekvenser. 

                                                 
1
 Online – Uppkopplad på internet (vår egen definition).  

2
 Robert, I Wilson student vid institutionen för psykologi, Washington University. Samuel, D Gosling Doktor vid 

institutionen för psykologi, University of Texas och Lindsay,T Graham student vid institutionen för psykologi, 

University of Texas.USA. 
3
 Zeynep Tufekci, Universitetslektor i sociologi vid University of Maryland, Baltimore County. USA.  

4
 Richard Jenkins, professor i sociologi vid University of Sheffield, UK. 

5
 Robert, D. Putnam, professor i statsvetenskap, Harvard University. USA. 

6
 John Suler Doktor i psykologi. Rider University, New Jersey. USA. 

7
 Verkliga livet – Då vi använder begreppet i uppsatsen avser vi fysiska möten, alltså ansikte mot ansikte 

interaktion. På samma sätt som Dunkels (2009) använder begreppet.  
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Båda vi författare har Facebook och använder detta aktivt sedan flera år tillbaka. Vi har 

upplevt att både vi och vänner till oss på Facebook ofta presenterar en idealiserad bild av oss 

själva. På grund av detta blev vi nyfikna på hur det vore att applicera Goffmans dramaturgiska 

perspektiv på facebookinteraktion. Goffman
8
 (1959) presenterade det dramaturgiska 

perspektivet, som används för att förklara hur en individ går in i en roll och presenterar en 

idealiserad bild av sig själv, hellre än den autentiska. I likhet med flera identitetsteoretiker 

menar han att vår identitet ständigt skapas och omformas i interaktion med andra, men också 

att vår identitet upprätthålls av bekräftelsen vi får i och efter olika ageranden i olika 

situationer. Goffmans (1959) teori har sin utgångspunkt i interaktion vid fysiska situationer, i 

kontrast till detta, är sociala medier inte bundna till tid och plats med kontinuerlig observation 

mellan två individer. Istället är Facebook en arena, där individer presenterar utvald 

information och efter hand modifierar denna information (Hogan 2010)
9
. Vi kommer därför ta 

hjälp av fler identitetsteoretiker som Giddens
10

 (2003), Hogan (2010), och Jenkins (2008).  

 

Det har gjorts ett flertal studier om universitetsstuderandes internet- och facebookanvändning, 

som bland annat Tufekci (2008) skriver om, dock har ingen av dessa studier fokuserat på 

studenter inom ett specifikt ämne. Vi har valt att fokusera på socionomstudenter, då de är 

potentiella framtida kuratorer. De kuratorer vi då intervjuade i vår tidigare uppsats var inte 

uppvuxna i en tid då internet och dess olika användningsområden var lika utbrett. Med tanke 

på detta avser vi undersöka hur personer som är uppvuxna med internet och sociala medier 

som en naturlig del i vardagen, och som i framtiden kommer att arbeta med sociala problem 

och interventioner, ser på sin användning av sociala medier, hur de menar att de påverkas och 

vad det i sin tur kan få för konsekvenser.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om unga vuxna socionomstudenters förståelse av 

sin interaktion på det sociala mediet Facebook.  

 

 

                                                 
8
 Erving Goffman professor i antropologi och sociologi. Först vid University of California, Berkeley år 1958-

1968, senare vid University of Pennsylvania år 1968-1982. USA. 
9
 Bernie Hogan Doktor i sociologi, vid University of Oxford. UK. 

10
Anthony Giddens, Professor i sociolog vid University of Cambridge. UK. 
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1.2 Frågeställningar 

- Varför väljer unga vuxna socionomstudenter att använda Facebook? 

- Hur väljer unga vuxna socionomstudenter att presentera sig själva på Facebook?  

- Hur tycker de att de påverkas av vad andra gör på Facebook? 

 

1.3 Bakgrund 

Här följer en kort presentation av Facebook och olika funktioner som vi kommer förhålla oss 

till och diskutera återkommande i uppsatsen. 

 

Övergripande om Facebook 

Facebook grundades i februari 2004, och var då avsett för universitetsstuderande i USA. År 

2005 utökades tillgängligheten till gymnasieelever likaså i USA. Året därpå blev det öppet för 

allmänheten världen över. På Facebooks hemsida skriver de att visionen är att göra världen 

mer öppen och sammankopplad. De skriver att facebookanvändarana ska uppge sitt riktiga 

namn då de skapar ett konto, och att ingen under 13 år får använda Facebook. Dessa är några 

exempel av de många regler och förhållningssätt, om rättigheter och skyldigheter de skriver 

om (Facebook.com). Facebook sparar också all information som läggs ut i egna servrar och 

har rätt till allt material som publiceras (Facebook.com). Dunkels
11

 (2009) skriver att sociala 

medier ofta anpassas lokalt för olika länder, t.ex. att det finns en svensk version, då skaparna 

märkt att det ger fler medlemmar. Facebook finns i dagsläget på 75 språk (Facebook.com). 

 

Funktioner på Facebook 

Varje Facebookanvändare har en ”profil” där denne presenterar information om sig själv, här 

finns det utrymme att ange: ålder, civilstatus, musiksmak, utbildning med mera skriver 

Tufekci (2008). Användaren har sen möjlighet att dela allmän information genom att göra 

”statusuppdateringar” detta genom att lägga upp en bild, dela en artikel från någon tidning, 

ett youtubeklipp eller skriva några rader om hur dagen har varit (Facebook.com). Då en status 

delas görs detta inför ”vänner”. Forskning visar att många använder Facebook och andra 

sociala medier för att utvidga umgänget med kontakter från riktiga livet (Dunkels 2009). 

Eftersom Facebook är ett forum där man använder sina riktiga namn är det lätt att hitta 

kontakter från verkliga livet. Hogan (2010) skriver att ”vänner” tenderar bestå av 

familjemedlemmar, vänner, grannar, arbetskamrater eller bekanta– det vill säga, personer man 

                                                 
11

 Elza Dunkels är Doktor i pedagogiskt arbete och nätforskare vid Umeå universitet. 
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har ett mer eller mindre personligt förhållande till. Via kontoinställningar kan användaren dela 

in vänner i olika grupper som nära vänner, vänner, eller bekanta (Tufekci 2008). Vidare 

bestäms då vad var och en av grupperna har tillgång till av den informationen som presenteras 

(Tufekci 2008). Det går även att välja att ha det helt offentligt, vilket då innebär att alla som 

är medlemmar kan gå in och kolla på användarens profil (Facebook.com). Statusar som 

användaren publicerar dyker då upp på vänners så kallade ”nyhetsflöde”. Där dyker alla 

vänners senaste inlägg upp. I nyhetsflödet kan man även se hur vännerna interagerar med 

andra människor. Facebook håller även koll på födelsedagar och event, vilket innebär en liten 

påminnelse så fort en vän fyller år. ”Evenemang” är en annan funktion på Facebook, 

användaren kan själv skapa eller bli inbjuden, skaparen av eventet bestämmer vilka som ska 

bjudas in, det kan handla om en födelsedagsmiddag för de närmaste eller en demonstration för 

alla intresserade på Facebook (Facebook.com). Tufekci (2008) skriver också att Facebook 

bland annat har funktionen att ”tagga” en person i en uppdatering. Detta innebär att identifiera 

en person och binda den till en statusuppdatering. Genom detta kan vännerna då se vart 

personen befinner sig och vad den gör. Att bli taggad innebär också ofta, beroende på 

användarens sekretessinställningar, att detta dyker upp som ”nyhet” på personens egen sida, 

där kan andra vänner sedan följa personens sociala händelser via vad den blivit ”taggad” i. 

”Checka-in” är en funktion som till viss del påminner om ”tagga”, checka in gör man dock, 

via en smartphone. Telefonens GPS- system läser då av geografisk lokalisation, och laddar 

upp en lista med platser att checka-in på i närheten. Denna funktion är tillgänglig världen över 

(Facebook.com). Vid en statusuppdatering, bild eller liknande kommer ”gilla”-knappen fram 

under händelsen. Då användaren ”gillar”, står användarens namn där tillsammans med andra 

som gillat. Vid sidan om gillaknappen finns möjlighet att lämna en kommentar, detta i form 

av att skriva några rader. Det bildas då en ”tråd” med kommentarer under varandra, där alla 

komentarer syns. Vidare kan man även gilla dessa kommentarer (Facebook.com). Facebook 

har också en ”chattfunktion”, där man kan skicka privata meddelanden mellan varandra. Det 

går även att ha gruppchatter, där de inbjudna kan skriva (Facebook.com). 

 

2. Tidigare forskning 

Då vi sökt tidigare forskning har vi främst gjort detta genom databaserna SwePub och One 

search. Vi har använt oss av sökord som: Facebook, social interaktion, identitet, 

identitetsutveckling och har sökt på både svenska och engelska. Vi har funnit mycket 

forskning kring just Facebook och sociala medier, men har sedan sorterat ut vad vi funnit 
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relevant för vår uppsats i enlighet med vårt syfte och frågeställningar. Vi kunde inte finna 

någon forskning som handlar om specifikt socionomstudenter, vi har då valt att använda oss 

av forskning som handlar om unga vuxna då de utgör en del i kravet på vår målgrupp. 

 

Enligt Wilson, Gosling och Graham (2012) ändrar Facebook hur miljoner människor runt om 

i världen relaterar till varandra och delar information. Just att Facebook är en pågående 

databas för social aktivitet och med information som blir tillagd i realtid, bidrar det med 

mycket användbara data till forskning, och Wilson, Gosling och Graham (2012) menar att det 

finns flera anledningar till varför det är viktigt att studera Facebook. Bland annat för att 

studera hur människor blir bekanta, hur sociala nätverk sprider sig samt hur människor 

kommunicerar sina identiteter, vilket Facebook ger bra tillfälle att observera.  

 

De skriver vidare att Facebook och andra sociala nätverkssidor är intressanta då forskare inte 

bara kan observera den nuvarande sociala processen utan nätverkssidorna ger också upphov 

till nya processer genom sättet som miljontals människor relaterar till varandra och delar 

information. Sociala nätverkssidor har blivit en viktig del av vardagslivet då deras online- och 

offlinevärldar har blivit så pass integrerade (Wilson, Gosling och Graham 2012). Fördelarna 

som många ser med Facebook är betonade på sociala band, dessa är dock dämpade av oro för 

integritets- och informationsdelning. De menar att Facebook har blivit så integrerat i 

vardagslivet att det blir nödvändigt att övervaka och utvärdera plattformens positiva och 

negativa inverkan på samhället (Wilson, Gosling och Graham 2012).  

 

Varför studera Facebook? 

Wilson, Gosling & Graham (2012) har gjort en litteraturstudie med 412 artiklar, för att få en 

överblick av den forskning som gjorts om Facebook. En del utav dessa artiklar fokuserar 

endast på Facebook, medan flera andra inkluderar även andra sociala nätverkssidor.  

 

Wilson, Gosling & Graham (2012) skriver att forskare inte kommit fram till exakt varför 

Facebook har blivit så populärt. De skriver vidare att en stor del av artiklarna de studerat har 

handlat om vad som motiverar människor att använda Facebook, med fokus på den inre 

motivationen. Resultat visade att det framförallt var användares önskan att hålla kontakten 

med vänner, samt att ha någonting att göra vid uttråkning (Lampe, Ellison & Steinfeld 2008 

se Wilson, Gosling & Graham 2012 ). Det har även visat sig att studenter använder Facebook 
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oavsett hur upptagna de är (Pempek, Yermolayeva & Calvert 2009, se Wilson, Gosling & 

Graham 2012).  

 

Wilson, Gosling & Graham (2012) skriver om identitetspresentationen på Facebook, 

artiklarnas resultat visade att facebookprofiler ger en ganska rättvisande bild av sin användare. 

De skriver vidare om artiklar som berört riskerna associerade med att blottlägga information 

på Facebook och värderade motivationen som fick användare att dela personlig information 

trots risker, som skadat rykte, oönskad kontakt, kränkningar, sårbarhet för pedofiler, att tredje 

part använder privat information, identitetsstöld m.m. (Boyd, 2008; Debatin, Lovejoy, Horn, 

& Hughes, 2009; Taraszow, Arsoy, Shitta, & Laoris, 2008 se Wilson, Gosling & Graham 

2012).  

 

Användares vänner på Facebook inkluderar ofta överlappande sociala grupper, så som familj, 

vänner, kollegor o.s.v, och denna överlappning kan skapa spänning (Binder m.fl. 2009 se 

Wilson, Gosling & Graham 2012 och Hogan 2010). En användare vars facebookvänner 

skrider över gränserna på detta sätt kan ha svårigheter att presentera information som är 

lämplig över alla sociala sfärer samtidigt (Lampinen, Tamminen & Oulasvirta 2009 se 

Wilson, Gosling & Graham 2012). Trots potentiell oro, visade en studie att 

”multipresentationen” inför flera grupper inte skapade spänning för användarna (Lampinen 

m.fl. 2009 se Wilson, Gosling & Graham 2012).  

 

Det har också visat sig att arbetsgivare använder Facebook för att utvärdera kandidater som 

söker jobb för att tillägga den informationen i anställningsprocessen (Wilson, Gosling & 

Graham 2012) 

 

Online-beteende och öppenhet 

Tufekci (2008), som undersöker det snabba anammandet av sociala nätverkssidor på ett 

campus i USA, skriver att aktiviteten på dessa sidor tenderar att bli ett online-beteende och ett 

sätt att presentera sig själv. Tufekci menar att då användare länkar till andra vänner, visa vad 

man ”gillar” och ”inte -gillar” gå med i grupper, visa vem man är och vad man står för, är en 

form av intrycksstyrning (Boyd & Heer 2006; Lampe m.fl 2007; Tufekci 2008). Hon menar 

på samma sätt som Hogan (2010) att en profil på ett socialt medie inte är en statisk enhet, utan 

snarare en plats av social interaktion som utvecklas. 
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I enlighet med detta skriver Suler (2005) att detta beteende blir en del av användarna som 

dessa utövar då de behagar. Han skriver vidare att vissa beteenden förstärks och andra 

minskas i ett pågående flöde av självutlämnande vilket sker i enlighet med de rådande 

normerna på internet. På samma sätt skriver Dunkels (2007 & 2009) att tidig forskning om 

internet som social arena, förutspådde att den nya möjligheten till kommunikation, skulle leda 

till att vi gick utanför våra normer kring kön, klädstil, hudfärg som tidigare styrt vårt umgänge 

och som begränsat våra sociala roller. Denna nya arena kunde då bidra till att frigöra oss från 

våra roller och fördjupa samt förändra vårt sociala umgänge. Senare har det visat sig att vi 

hittar andra sociala signaler att tolka, då kroppsspråk m.m. uteblir, dessutom har det 

utvecklats nya normer, beteenden och språk anpassade till den nya miljön. Dunkels (2009) 

kallar Facebook en ”ungdomsgård på nätet”. 

 

Hogan (2010) skriver att i kontrast till verkliga situationer, är inte social media beroende av 

att vara bunden till tid och plats med kontinuerlig observation mellan två individer. Utan som 

både Hogan (2010) och Suler (2005) skriver så ger denna kommunikation individen tid att, 

bearbeta informationen, vederbörande kan vänta minuter, timmar, eller dagar innan denne 

väljer att svara. Att ingen av parterna omedelbart behöver hantera reaktionen på det skrivna 

gör att man skriver mer avslappnat och öppet (Suler 2005). 

 

Dunkels (2007 & 2009) skriver att många tenderar öppna sig och pratar om saker över 

internet som de annars inte skulle delat med sig av vid fysiska möten. Detta skriver också 

Suler (2005) om, han skriver att just att man inte hör och ser varandra kan bidra till mer 

avslöjande och öppna konversationer. Även då vi känner till vem vi skriver med kan den 

osynligheten, just att man inte hör eller ser varandra, bidra till ett mer ohämmat beteende. 

Likaså skriver Tufekci (2008) att Facebook, trots att man där uppger sitt riktiga namn, är en 

arena där studenter tenderar vara synnerligen självutlämnande.   

 

Socialt kapital och social grooming 

En ”standardanvändare” på Facebook kommunicerar direkt med en liten kärngrupp av vänner 

genom att kommentera statusar eller meddelanden, vilket indikerar starka sociala band. Denna 

kärngrupp följs av en majoritet av vänner som användaren passivt följer genom nyhetsflödet, 

vilket indikerar svaga sociala band (Burke, Marlow & Lento 2010 se Wilson, Gosling & 

Graham 2012). En studie från 2010 visade att användare som engagerade sig i direkt 

interaktion med andra, så som att lämna meddelanden på andras väggar eller chatta med 
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vänner, rapporterade mindre känslor av ensamhet och ökade känslor av socialt kapital (Burke 

m.fl. 2010 se Wilson, Gosling & Graham 2012). Att passivt följa en väns innehåll, så som 

statusuppdateringar och foton, utan att aktivt engagera sig i interaktion med denna, 

rapporteras från användare i samma undersökning ge en ökad känsla av ensamhet och 

reducering av socialt kapital (Burke m.fl. 2010 se Wilson, Gosling & Graham 2012). Även 

Putnam (2000) menar att socialt kapital gynnar både individen och samhället. Individen, 

därför att forskning har visat att personer som har ett större kapital klarar trauman bättre, och 

bekämpar sjukdomar mer effektivt. Socialt kapital gynnar resten av samhället enligt Putnam 

(2000) då människor som har aktiva och tillitsfulla förbindelser med andra – 

familjemedlemmar, vänner ex – blir mer toleranta, mindre cyniska och är mer förstående för 

andras olyckor (Putnam 2000).  

 

Utöver att öka det sociala kapitalet kan Facebook hjälpa till att uppfylla social-grooming 

behov (Dunbar 1998); Gosling 2009 se Wilson, Gosling & Graham 2012). Dunbar (1998 se 

Tufekci 2008) skriver om fenomenet social grooming, och förklarar det som ytliga 

konversationer, skvaller, generaliseringar och nyfikenhet. Han skriver att social grooming blir 

en aktivitet som är väsentlig för att skapa och visa upp band, bekräfta relationer och hävda 

samt lära sig om hierarkier och allianser. Han skriver vidare att det kan ses som en 

tävlingsinriktad aktivitet, som ett sätt att komma åt status och förbättra sitt rykte, och att brist 

på talang i social grooming kan vara ofördelaktigt för en persons sociala kapital (Bourdieu & 

Wacquant 1992, se. Tufekci 2008 och Putnam 2000). Facebook ger ett utmärkt tillfälle att 

studera den process som innefattar social grooming, då handlande som inte lätt kan fångas i 

ansikte mot ansikte interaktioner ofta lämnar spår i interaktionen på Facebook (Wilson, 

Gosling & Graham 2012). Då social grooming och socialt kapital båda innebär interaktion, 

bidrar dessa till att skapa en persons identitet (Goffman 1959, Jenkins 2008 och Giddens 

2003). 

 

I sin studie jämför Tufekci (2008) användare och icke-användare av sociala nätverkssidor, 

deras sociala band och attityder gentemot social grooming, privatliv och effektivitet. Hon fann 

att framförallt två saker influerade användningen av sociala nätverkssidor, dessa var attityden 

gentemot social grooming och integritetsfrågor. Tufekci skriver att icke-användarna i större 

utsträckning hade en mer skeptiskt eller till och med rent fientlig inställning till social 

grooming, till skillnad mot användarna. Hon skriver också att resultat visade att även om 
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användarna håller kontakten med fler människor, skiljer sig inte antalet nära vänner mellan 

användare och icke-användarna, till skillnad från vad man väntat sig. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter  

 

3.1 Symbolisk interaktionism 

George Herbert Mead
12

 och hans elev Herbert Blumers
13

 var båda framträdande inom den 

symboliska interaktionismen, Mead lade grunden som Blumer senare utvecklade till den 

symboliska interaktionsimen. De menade att människan bör ses som en tolkande och 

reflekterande varelse som kommunicerar med hjälp av olika symboler. En central tanke inom 

den symboliska interaktionismen är att människor i mötet med andra människor utvecklar 

rollövertagande, en förmåga att se sig själv genom den andres blick. Att samtidigt utgöra 

subjekt och objekt, som en förmåga att bedöma de egna handlingarna (Krekula
14

 2006 & 

Lindgren
15

 2007). 

 

Mead studerar ”jaget” utifrån begreppen ”I” och ”Me”, där ”I” representerar det spontana 

inom oss själva, ett tillstånd då vi känner eller tänker att vi vill något. ”Me” däremot står för 

en aspekt av jaget, som handlar om samhällets förväntningar på oss, den kritiska och 

disciplinerade delen av vårt medvetande. Dessa två är på olika sätt relaterade i en ömsesidig 

process, där det är tydligt hur processer av anpassning såväl som reflektion blir möjliga i 

vardagslivet. Mead menade att vårt jag och vår uppfattning om oss själva är ett resultat av 

människors samspel och att vi skapas i interaktion med andra och därefter agerar efter den 

tolkning vi tillskriver omgivningen (Bryman
16

 2011 & Lindgren 2007). Flera forskare 

hänvisar till Goffman som symbolisk interaktionist, och menar att han hör hemma i det fältet 

(Hammarén & Johansson
17

 2009 och Johnasson & Lalander
18

 2010). Persson
19

 (2012) 

däremot menar att Goffman inte var symbolisk interaktionist, inte heller anser Goffman själv 

att han var det (Persson 2012).  I likhet med den symboliska interaktionismens tankar menade 
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Goffman (1959) att människor är reflexiva varelser vars identitet är ett resultat av social 

interaktion. Goffman menade dock inte att vårt ”jag” formas med hjälp av begreppen ”Me” 

och ”I” utan använde istället begreppet identitet som en inre grund och roll som en tillfällig 

position vi går in i då andra människor närvarar (Persson 2012). Vidare menade Goffman att 

den respons vi får på rollen bidrar till skapandet och upprätthållandet av vår identitet, vilket 

även vi förhåller oss till i denna uppsats.  

 

3.2 Identitet  

Hammarén & Johnasson (2009) skriver i likhet med Jenkins (2008) att begreppet identitet ofta 

används i vardagsspråk för att fastställa tillhörighet, genom att säga vad vi tillhör, säger vi 

också vad vi inte tillhör. Vi tenderar skapa kategorier med betoning på likheter och skillnader, 

för att sortera, hantera och förstå vår värld (Hammarén & Johansson 2009 och Jenkins 2008). 

Ibland finner vi det viktigt att uppvisa stark tillhörighet, d.v.s. identifikation med kanske en 

samhällsposition eller grupptillhörighet skriver Hammarén & Johansson (2009). Mead 

utvecklade sina tankar om symbolisk interaktionism som en motreaktion mot det 

psykologiska förhållningssättet just att man inom psykologin ofta talar om identitet som något 

vi föds med (Johansson & Lalander 2010). Inom psykologin menar de att vår personlighet och 

identitet är som en inre mer eller mindre stabil kärna av egenskaper som stegvis mognar, 

vilket kallas essentialism (Hammarén & Johansson 2009). Denna inre kärna inrymmer då 

aspekter som självkänsla, kompetens och kognitioner (Krekula 2006 & Hammarén & 

Johansson 2009). Detta skiljer sig från de socialpsykologiska och sociologiska tankarna, att 

betrakta individen som en social varelse och att identitet är ett resultat av interaktion med 

människor och den sociala identiteten ger individen en plats i samhället. I likhet med detta 

menar Jenkins (2008) att identitet är någonting man gör, det är ingenting man har, utan skapas 

som ett resultat av interaktion och socialisation. Enligt Jenkins är identitet av stor betydelse, 

och en grundläggande kognitiv process som hjälper oss sortera ut oss själva och andra, både 

individuellt och kollektivt. Han menar att vi bara kan förstå oss själva och skapa vår identitet i 

interaktion med andra, vilket är av stor vikt för oss själva i vardagslivet. Giddens (2003) 

menar att vi i princip alltid interagerar med andra människor, även då vi inte direkt 

kommunicerar står vi i ändå i samspel. Som t.ex. då vi tar oss till jobbet möter vi andra 

människor som vi förhåller oss till, han menar att denna sorts interaktion utgör större delen av 

vår sociala verksamhet och är av vikt för att skapa ordning och struktur i livet, vilket också 

bidrar till vår uppfattning om oss själva och vår identitet.  
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3.3 Det dramaturgiska perspektivet 

Goffman (1959) presenterade det dramaturgiska perspektivet vilket är en metaforisk teknik 

han använde för att likna vardagslivet vid en teater där vi ikläder oss olika roller som vi spelar 

upp eller presenterar för andra, vi beter oss olika i olika situationer och miljöer. Goffman 

(1959) fokuserade inte i första hand på orsaken bakom människors handlande, utan istället på 

handlandet i relation till sitt sammanhang. Han menar att människans agerande är beroende av 

tid, plats och publik och att vi lever upp till olika normer som vi förväntar oss att situationen 

kräver. Då vi ska iväg någonstans klär vi oss för att ge andra information om vem vi önskar 

vara, och vi klär oss i vad vi tror är lämpligt för att passa in i den aktuella situationen. 

Goffman (1959) menar att vår identitet ständigt skapas och omformas i denna interaktion med 

andra. I det yttre uttrycker vi vad vi vill att omgivningen ska se, och i det inre tar vi till oss 

den fasad och sociala position vi uttrycker, t.ex. kompis, förälder, domare, vilket formar vår 

identitet (Hammarén & Johansson 2009).  Här följer en presentation av de begreppen inom 

Goffmans dramaturgiska perspektiv, som vi tänkt förhålla oss till i analysen.  

 

Bakre och främre regioner 

Goffman (1959) använder begreppen on-stage och off-stage som handlar om främre och bakre 

regioner. Han förklarar att i de bakre regionerna kan vi slappna av, lägga av oss vår fasad, vila 

från repliker och kliva ur vår rollgestalt. I de främre regionerna befinner vi oss i sociala 

situationer där vi upplever oss granskade av en kritisk publik och här gäller det att skapa och 

styra intryck som följer rollen.  

 

Fasad 

Detta är en del av framträdandet som regelbundet fungerar på ett allmänt och förutbestämt 

sätt, för att definiera situationen för de personer som är publik till framträdandet. En punkt i 

framträdandet är inramningen, detta är en slags förberedelsefas som blir en del av rekvisitan. 

En inramning är platsbunden, vilket innebär att de som vill använda sig av en speciell 

inramning som en del av sitt framträdande, kan inte börja spela sin roll förrän de tagit sig till 

den för ändamålet lämpliga platsen, och de måste avsluta sitt framträdande när de lämnar den 

(Goffman 1959). 

 

Intrycksstyrning 

Närvaron från andra gör att individen kan anpassa sitt beteende och selektivt välja vilka 

detaljer att lyfta fram, en process Goffman kallar intrycksstyrning (Hogan 2010).  
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Persson (2012) skriver vidare att individen medvetet, eller omedvetet försöker styra de 

intryck, andra får eller gör sig av personen i fråga. Det sker mer eller mindre automatiskt i 

närvaro som aktualiserar de normer för handlandet som vi försöker visa att vi följer genom 

intrycksstyrning. Dessa normer reglerar hur vi samspelar med varandra och Goffman kallar 

dem hövlighets- och anständighetsnormer, vilket varierar starkt mellan olika samhällen 

(Goffman 1959 och Persson 2012). Goffman (1959) menar att vi varken är oberoende eller 

stabila varelser, utan liknar oss vid skådespelare som utformar vårt sociala framträdande med 

hjälp av de olika ledtrådar vi får i situationer, i form av normer, värderingar och 

förväntningar, vad vi i uppsatsen kallar manus. Målet med interaktionen är att vi ska bli 

accepterade, och då vi blir uppfattade av omgivningen som vi vill, är vårt framträdande 

lyckat. 

 

Idealisering 

Är ett annat begrepp Goffman presenterar som ett sätt att hantera sin roll, detta genom att tona 

ner mindre önskvärda egenskaper och framhäva de bra. Likaså skriver han att man kan göra 

tvärtom för att få större medlidande, att framhäva vad som är dåligt (Goffman 1959). 

 

Rolldistans 

Hammarén & Johansson (2009) förklarar ytterligare att för att vara trovärdiga rollen behöver 

vi anpassa oss till hur den är skriven. Det finns utrymme för improvisation eller tolkning, 

vilket Goffman kallar rolldistans, men det går ändå inte att tänja hur mycket som helst på 

rollen. Rolldistans handlar om att i rollgestaltningen markera att man inte är helt den, som 

rollen antyder att man är. Man kan välja att helt låta sig omfamnas av rollen eller att 

distansera sig till den samtidigt som den utförs (Persson 2012). 

 

Kritik mot Goffmans rollteorier 

Hogan (2010) ser vissa brister i Goffmans dramaturgiska modell som ett resultat av dagens 

internetanvändning. Han menar att backstage inte nödvändigtvis behöver vara privat, inte 

heller behöver presentationen av jaget ske via uppträdanden. Han vill komplettera modellen 

och presenterar begreppet ”utställning” detta för att vi inte längre behöver vara bundna till 

situationer och agera inför en fysiskt närvarande publik, utan vårt framträdande kan likaväl 

ske inför en virtuell publik, detta genom statusuppdateringar, bilder, taggar och 

chattfunktioner m.m. 
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Goffman har också fått kritik för de stereotypa kategorier som användes. T.ex. könsroller, de 

fungerade så länge män och kvinnor hade tydliga ansvarsområden. Nu när positionerna är mer 

flytande, då det är mindre tydliga avgränsningar mellan kvinna och man, ung och gammal är 

de svåra att tillämpa (Hammarén & Johansson 2009 och Krekula 2006). Vi har ändå valt att 

använda begreppet roll som något man går in i tillfälligt och som i sin tur påverkar den 

identitet som finns till grund för rollen. Detta då vi uppfattar det som att dessa normativa 

kategorier inte nödvändigtvis styr manuset, utan rollen skrivs annorlunda efter tidsbetingade 

normer.  

 

Vi har alltså valt Goffmans dramaturgiska perspektiv och hans rollteori för att vi tycker det 

vore intressant att tillämpa på den nya arenan Facebook. Goffman har en mångfacetterad syn 

på identitet, men vi intresserar oss för hur identitet skapas i samband med social interaktion på 

det sociala mediet Facebook, i samspel med människor. Goffman, skrev dessa teorier år 1950-

1970 och i en tid då sociala medier inte fanns. Därför har vi valt att ta hjälp oss av forskare 

som Hogan (2010) som diskuterar Goffmans teori samt andra identitetsteoretiker som Jenkins 

(2008) och Giddens (2003), för att föra Goffmans teorier i ett nytt ljus och i en ny tid där 

sociala medier är en stor del av unga vuxnas vardag och sociala interaktion. 

 

4. Metod  

 

4.1 Förförståelse 

Då vi båda författare har användarkonto på Facebook sedan 5-6 år tillbaka, har vi viss 

förförståelse, och är således väl insatta i Facebooks funktioner och har erfarenhet kring att 

interagera med människor via detta sociala medie. Utöver vår förförståelse av Facebook är vi 

från en generation som växt upp med internet som en del av vardagen, till skillnad mot de 

kuratorer vi nämnde i inledningen. Denna förförståelse kan göra att vi kan komma att förhålla 

oss till intervjupersonernas svar mer eller mindre kritiskt, eftersom vi tillhör den målgrupp vi 

söker. Som både forskare och en del av målgruppen har vi har kanske inte den utomståendes 

kritiska blick, vi försöker dock vara medvetna om detta och förhålla oss kritiska.  

 

4.2 Urval, kontaktvägar och bortfall 

Urval 

Vi vill fokusera på åldrarna 19 -24 år, just för att de är i eftergymnasial ålder och fram till den 
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ålder där statistik hittills visar att det mest intensiva användandet av Facebook avtar. Kåks
20

 

(2009) skriver att denna åldersgrupp har kommit närmare vuxenlivet och har fler och andra 

erfarenheter av livet än vad de yngre har. Kanske har någon rest, jobbat eller gjort någonting 

efter gymnasiet som fört denne till nya arenor och som då vidgat personens kontaktnät vilket 

bidragit till en bredare publik. Kåks (2009) skriver att vi formas av hur vi förstår oss själva 

just nu, detta som ett resultat av erfarenheter. Hon skriver vidare att vi befinner oss i ständig 

rörelse och att det finns tydliga skillnader i resonemang och förståelse i olika åldrar. Samt att 

efter gymnasiet tenderar vi fatta mer avgörande beslut som för oss närmare vuxenlivet, vilket 

också gör att vi upplever en ny dimension av vår identitet (Kåks 2009). Facebook är ett socialt 

medie där många använder sina riktiga namn som användarnamn framför falska eller 

anonyma, vilket vi finner relevant i diskussionen kring identitet. Vi är medvetna om att även 

andra sociala medier kan vara relevanta för identitetsskapande, men vi behövde avgränsa oss 

för att uppsatsen inte skulle bli alltför omfattande eller splittrad. 

 

Socionomstudenter har vi valt då vi ville se hur människor som, kommer i kontakt med så 

mycket olika människor, ser och förhåller sig till eventuella konsekvenser. Vår avsikt var att 

intervjua studenter från början och slutet i utbildningen för att fördjupa oss i om studenter 

resonerar olika om facebookanvändning och medvetenhet vid olika tider i utbildningen. Vår 

svårighet i att få intervjupersoner gjorde dock att vi fick söka oss till övriga terminer med.  

 

Vidare har vi diskuterat vad det kan ha för inverkan att intervjua människor i samma ålder och 

på samma program som oss själva, då vi själva tillhör målgruppen vi söker, som vi också 

nämnde i stycket 4.1. En fördel kan vara att vi kan ha lättare att förstå och sätta oss in i 

vardagliga situationer som vi kanske själva nyligen erfarit eller känner igen. Vilket eventuellt 

skulle kunna varit annorlunda om avståndet i ålder varit större, eller om vi inte kunnat relatera 

till utbildningen eller Facebook. Samtidigt är kanske detta också en nackdel, om vi i för stor 

grad låter oss påverkas av vår förförståelse och att vi tror och förhåller oss utifrån att något är 

så som vi förutsätter att det är, vi är kanske inte så kritiska som vi borde vara vilket kan 

komma att påverka vår tolkning.  

 

Då vi sökte intervjupersoner valde vi att inte skicka förfrågningar till termin 6, våra 

kurskamrater. Då det faktum att vi känner dem i verkliga livet, men kanske även på Facebook, 
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hade kunnat påverka både intervjuerna och analysen (Levin,
21

 2008). Vi hade detta som en 

sista utväg, som vi dock inte behövde använda.  

 

Kontaktvägar 

Som vi nämnt var vår avsikt till en början att jämföra resonemanget kring 

facebookanvändning i början och slutet av utbildningen, därav sökte vi först kontakt med 

termin 1 och 7. Vi valde att kontakta intervjupersonerna på olika sätt med anledning av att 

studenter kanske är vana att få information på olika sätt vid olika tidpunkter i utbildningen. Vi 

diskuterade att studenter i slutet av utbildningen kanske är mer vana att själva ta ansvar och 

kolla sin mejl mer regelbundet än vad studenter tidigare i utbildningen är. Med detta som 

utgångspunkt valde vi att nå termin 7, med hjälp av deras kursansvarig som publicerade ett 

mejl samt vårt informationsbrev på moodle. Att information läggs upp på moodle innebär 

även att varje student får ett mejl om detta. Termin 1 nådde vi genom att gå ut i klassen och 

informera om vårt arbete samt dela ut informationsbrevet med våra kontaktuppgifter. Vi 

resonerade kring att dessa studenter då kanske är mer vana vid att få information direkt i 

klassen.  

 

Efter detta hade vi fått tre intervjupersoner. Vi bad då kursansvariga för termin 1 respektive 7 

lägga ut en påminnelse via moodle, då vi tänkte att detta skulle visa att vi fortfarande behövde 

intervjupersoner och att de skulle ha fått fundera lite och se att det fortfarande var aktuellt att 

ställa upp. Nu var det dock endast en av de två kursansvariga som publicerade inlägget igen. 

Den andra kursansvarige meddelade att hon inte kunde publicera det igen, och att vi heller 

inte kunde räkna med att få komma för att påminna klassen vid en föreläsning, utan 

rekommenderade oss istället att ställa oss utanför föreläsningssalen och fråga studenterna 

direkt, innan eller efter föreläsningen. Vi valde dock att inte göra detta, framförallt med tanke 

på diskussionen kring anonymitet och avidentifiering, men även för att vi ansåg det oproffsigt 

och desperat. På detta sätt var vägarna till den terminen stängda. Vi behövde dock fler 

intervjupersoner och då var tiden knapp så vi behövde ta hjälp av andra terminer. Vi tog då 

kontakt med kursansvariga för övriga terminer och bad dem lägga ut vårt mejl och 

informationsbrev till studenterna, vilket de då gjorde. Detta gav dock inte resultat utan det var 

slutligen genom samtal med några av våra kurskamrater och deras kontakter med andra 

terminer som gjorde att vi fick intervjupersoner, dessa bestod då av två till från termin 1 och 
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en från termin 3. Någon av dessa hade sett vårt utskickade informationsbrev och tänkt ställa 

upp, men det hade runnit ut i sanden.  

 

Bortfall 

Det är många som fått förfrågan om att delta men som inte svarat. Det är svårt att svara exakt 

på hur stort bortfallet är eftersom vi inte vet vilka som läst informationsbrevet eller inte, men 

antalet som hört av sig är ju väldigt lite i förhållande till de som fått förfrågan. Eventuella 

anledningar till att varför folk har valt att inte delta kan bero på att de inte upplever sig passa 

in i definitionen av intervjupersonerna vi sökte. Då vi eftersökte personer som är eller har 

varit aktiva på Facebook, kan man lägga olika värde i ordet aktiv. Vidare kan de som tagit del 

av vårt informationsbrev ha tyckt att det varit ett för känsligt ämne. Utifrån att de kanske, i 

likhet med ett psykologiskt förhållningssätt ser identitet som någonting fast, stabilt inre, 

någon man är och inte något man gör. Vilket då kanske kan göra att det inte är något man är 

villig att prata om i lika stor utsträckning då det anses privat. Någon vi märkte då vi var ute i 

en klass och sökte intervjupersoner var att vi upplevde en förändrad stämning i rummet då vi 

fört fram vilken målgrupp vi sökte. Då de som inte tillhörde vår målgrupp, själva insåg detta 

verkade de sluta lyssna och började småprata vilket kanske då bidrog till att även de som 

tillhörde målgruppen slutade att lyssna.  

 

Arbetsfördelning 

Vi har fördelat arbetsinsatserna lika med uppsatsen men med olika ansvarsområden.  

Teorin arbetade Sandra mest med och Veronica har skött det mesta av översättning och 

insamling av tidigare forskning. I metod har vi skrivit olika stycken. Sandra hade kontakt med 

lärarna när vi sökte intervjuer och Veronica hade kontakten med intervjupersonerna. Vi gjorde 

tre intervjuer var och transkriberade våra egna intervjuer. Överlag har vi samarbetat genom 

hela uppsatsen och skrivit resultat och analys och diskussion tillsammans. 

 

4.3 Datainsamling 

Sammanlagt hade vi sex intervjuer, vår avsikt var att hålla alla intervjuer tillsammans, detta 

då vi tror det är positivt för vår helhetsbild men också för att vi skulle kunna diskutera 

materialet bättre. Tyvärr blev det inte så, utan på grund av sjukdom och då intervjuerna inföll 

så tätt, fick vi dela upp intervjuerna och genomföra tre med bara en intervjuare, de resterande 

tre genomförde vi tillsammans. Av de intervjuer vi hade gemensamt och var och en för sig 

kan vi inte se att det insamlade intervjumaterialet skiljer sig så mycket åt. Vad som är 
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skillnaden är att medsittaren kanske kunnat tänka lite friare i relation till teori och tidigare 

forskning och kanske ställt någon följdfråga i förhållande till det, som annars eventuellt 

uteblivit vid våra enskilda intervjuer. Inför de gemensamma intervjuerna har vi tänkt på att, 

även om det bara är en av oss som ställer frågorna kan den andras närvaro skapa en 

maktobalans (Bryman 2011). Därför har vi utefter rummets utformning försökt placera oss i 

liknande positioner till varandra, så att inte vi två intervjuare suttit riktad mot 

intervjupersonen, detta för att skapa så avslappnad stämning i rummet som möjligt (Bryman 

2011). Under intervjuerna har vi även bjudit på fika då vi menar att det kan bidra till en 

positiv och mer avslappnad miljö. Alla intervjuerna spelades in och transkriberades direkt 

efteråt, medan intervjun fortarande var färska i minnet vilket Bryman (2011) rekommenderar. 

Intervjuerna blev ca 30-40 minuter långa och är genomförda i olika grupprum på 

Linnéuniversitetets bibliotek samt i intervjupersoners och i ett fall Veronicas hem. 

 

Semistrukturerad intervju 

Vi har valt en kvalitativ metod då vårt intresse ligger i intervjupersonernas subjektiva 

synpunkter och upplevelser, detta i likhet med vad Bryman (2011) skriver, att kvalitativ 

intervju är ett sätt att nå deltagarens åsikt samt att dessa åsikter ger ett rikt och fylligt material. 

Eftersom vi ville ha detaljerade och uttömmande svar valde vi att göra semistrukturerade 

intervjuer, där frågorna delas in efter olika teman med specifika frågor (Bryman 2011). Att 

använda sig av semistrukturerad intervjuform gör att intervjun kan upplevas mer avslappnad, 

mer som ett vardagssamtal, där utrymme finns för intervjupersonen att reflektera och fritt 

forma sitt svar samtidigt som det inte är helt öppet med för stor risk att sväva ut. Inte heller är 

det helt förutbestämda frågor, som stänger till för potentiellt intressanta sidospår (Bryman 

2011). Då vi ville att intervjupersonerna skulle känna sig fria att dela personliga åsikter och 

ställningstaganden, valde vi att genomföra intervjuer med en intervjuperson åt gången 

(Bryman 2011). En kritik som förts fram mot kvalitativa intervjuer är hur relationen mellan 

intervjuare och intervjuperson kan komma att påverka tolkningen av resultaten (Levin 2008). 

Eliasson
22

 (1995) menar att vi som forskare aldrig kan vara helt objektiva utan att vi påverkas 

av vår förförståelse, samt att den interaktion som sker under intervjun sannolikt påverkar 

materialet. Vi har försökt att vara medvetna om detta och eftersträva en öppenhet, trots 

möjliga föreställningar vi bär med oss. Vi har också försökt tänka på att inte styra samtalet 

eller ställa ledande frågor i enlighet med vad Bryman (2011) och Eliasson (1995) skriver om. 
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Svårigheter  

En svårighet vi stött på i insamlingen av empiri, var att vi räknade med att få skicka ut 

påminnelser på våra första mejl som kursansvariga publicerade. Då en av dem inte ville göra 

detta stängdes vägarna helt till den terminen. Detta var för oss oväntat, och gjorde att vi 

kontaktade övriga terminer rätt sent. Vilket bidrog till ett större bortfall än vi räknat med. 

  

4.4 Analys 

Presentation av empiri: Vi har valt att presentera materialet utifrån våra tre frågeställningar 

som huvudteman, med underrubriker som tillkommit som resultat av empirin. Vi tillämpar 

teori och tidigare forskning löpande tillsammans med framställningen av empirin. I enlighet 

med vad Ahrne & Svensson
23

 (2012) skriver har vi försökt använda vår empiri i dialog med 

tidigare forskning och teori. Ahrne & Svensson (2012) skriver om vikten att bli förtrogen med 

sitt material, och att läsa det om och om igen, detta för att kunna skapa insiktsfulla analyser. 

De menar att under denna läsning behöver man lägga undan rollen som intervjuare och se på 

materialet som analytiker, och försöka se någonting nytt. Ahrne & Svensson (2012) skriver 

också om kodning, de förklarar att analytikern behöver börja med att läsa utskriften noggrant 

och kommentera i marginalen, vilket vi då gjorde. Vi försökte distansera oss till vår 

förförståelse och vara så öppna som möjligt för att tillåta materialet att tala i enlighet med vad 

Ahrne & Svensson (2012) skriver, detta fann vi tämligen svårt, då vi gärna relaterade till vad 

vi känner till i forma av förförståelse, teori och tidigare forskning. Vidare markerade vi då 

saker som återkom med små variationer i materialet, det var saker som var lätta att koppla 

ihop, men också sådant som var utmärkande, i likhet med vad Ahrne & Svensson (2012) 

berättar. Vi använde då färgkodning som kom fram som resultat av gemensamma nämnare i 

materialet. Till en början var dessa kommentarer mer spontana men efter ett tag blev det en 

mer selektiv och fokuserad kodning med färre och färre skillnader i ord varav vi kunde se ett 

mönster, i likhet med vad Ahrne & Svensson (2012) skriver. Därefter försökte vi koppla ihop 

det färgade materialet i gemensamma nämnare. Varefter vi sorterade in dessa under våra tre 

frågeställningar. Då vi redogjort för resultat har vi sammanfattat längre intervjusvar och 

återberättat dem och då vi har citat har vi ändrat ord från talspråk, så att meningen flyter på. 

Därefter har vi utvecklat vår analys av materialet, och kopplat mer till teori och tidigare 

forskning i löpande text.  
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4.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet är ett mått som avgör tillförlitligheten hos en metod eller tillvägagångssätt skriver 

Bryman (2011). Han förklarar att reliabilitet handlar om, huruvida resultatet blir detsamma 

om undersökningen upprepas, under samma omständigheter men av andra forskare (Bryman 

2011). Validitet handlar om i hur stor utsträckning vi har undersökt det vi i vårt syfte avsåg att 

undersöka (Bryman 2011). Utifrån vår förförståelse, tidigare forskning och teori har vi 

formulerat frågor som är relevanta för att svara på våra mer övergripande frågeställningar 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen
24

 2010). Vi utförde 4 pilotintervjuer, innan vår första 

riktiga intervju, vilket Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen
25

 (2010) rekommenderar. Efter dessa 

kunde vi rätta till en del validitet och reliabilitetsproblem i intervjuguiden. Vid enstaka 

tillfällen har vi märkt att någon uppfattat en fråga annorlunda än övriga, men vi har under 

intervjun ändå fått svar på våra frågor (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010). 

 

Överförbarhet 

Då vi tar del av intervjupersonernas erfarenheter och tankar har vi haft i åtanke att det inte är 

representativt för alla i den åldersgruppen i Sverige. Det är deras subjektiva upplevelser och 

tolkningar som vi får ta del av och hur de unika individerna reflekterar kring dessa. 

Intervjupersonerna kan komma att uppfatta frågorna som närgångna då vi frågar om deras 

upplevelser, samtidigt som deras uppfattningar och funderingar är just den information vi vill 

ha (Levin 2008). 

 

4.6 Etiska överväganden 

I enlighet med Informationskravet har vi inlett varje intervju med att informera 

intervjupersonen om forskningens syfte. Redan i informationsbrevet har vi informerat om att 

deltagandet är frivilligt och att intervjupersonen har rätt att närsomhelst avbryta intervjun, 

men vi har valt att nämna det även inför varje intervju. Vidare har vi valt att berätta vilka som 

får ta del av intervjuerna och utdrag ur dessa. Likaså har vi informerat om samtyckeskravet, 

och att intervjupersonerna har rätt att lämna undersökningen utan att det får några negativa 

följder för dem, samt att de sätter upp villkoren för hur mycket och vad de vill dela. Enligt 

konfidentialiteskravet har vi frågat intervjupersonerna om det går bra att vi spelar in, vilket vi 
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 Göran Djurfeldt professor i sociologi. Rolf Larsson universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen.  

Ola Stjärnhagen doktorand i sociologi, alla vid Lunds universitet.  
25
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uteslutande fått göra. De har vidare informerats om att det är vi själva som transkriberar, och 

att då vi använder transkriberingsresultaten kommer de medverkande att avidentifieras, 

varken namn eller kontaktuppgifter kommer finnas i materialet. Slutligen har vi informerat 

om att vi kommer använda insamlade uppgifter endast till just denna uppsats i enlighet med 

nyttjandekravet (Hermerén
26

 2011 och Vetenskapsrådet 1990). 

 

Etikprövning 

Vi valde att ringa etikkommittén sydost den 12 april 2013 för att diskutera vårt ämne. Efter att 

ha berättat om vårt syfte, frågeställningar och våra intervjufrågor menade de att vi inte skulle 

behöva göra en etikprövning. De var noga med att påpeka att det bara var ett rådgivande svar 

och att det är upp till oss själva om vi vill skicka in en ansökan. Vi valde då att inte göra det, 

dels på grund av tidsbrist, men också på grund av att vi har diskuterat etiken och anser att vi 

är medvetna om att det kan komma upp känsliga uppgifter efter etiknämndens definition. Det 

har vi valt att möta med att vi informerat på ovanstående punkter och får ett godkännande av 

intervjupersonen och dessutom avidentifierat materialet. 

 

4.7 Presentation av intervjupersoner 

Vi har valt att namnge våra intervjupersoner med fiktiva namn för att läsaren lättare ska kunna 

relatera till dem och för att de ska kännas mer verkliga. Elina, Natalie, Clara, Lisa, Mia och 

Heidi är alla mellan 20 -23 år gamla och läser på socionomprogrammet vid olika terminer. De 

är uppvuxna på olika platser i Sverige, allt från mindre orter till större städer. De har haft 

Facebook konto mellan 3- 7 år och har mellan 200-600 vänner där. Alla har Facebook i sina 

telefoner, den som kollar Facebook oftast gör det ca 20 gånger om dagen och den som kollar 

minst gör detta ca 5 gånger om dagen.  

 

5. Resultat/Analys 

 

5.1 Motiv till användning av Facebook 

 

Sociala band 

Kontakt med vänner 

Intervjupersonerna är eniga om att de använder Facebook i första hand för att hålla kontakten 
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med vänner som de känner i verkliga livet. Vilket också är vad Wilson, Gosling & Graham 

(2012) anger är huvudmotivationen i den forskning som gjorts. Elina betonar vikten av att 

Facebook är gratis och säger att en av huvudanledningarna till att hon använder Facebook är 

för att hålla kontakten med vänner och släkt som bor utomlands, att det är gratis gör det 

betydligt billigare att hålla kontakt än vad det hade varit att sms:a och ringa till andra länder. 

Facebook är därmed en kanal för att underhålla och utöka sitt sociala kapital, något som kan 

vara positivt både för individens välmående och för samhället i stort (Putnam 2000). Mia 

berättar att då hon skrollar igenom nyhetsflödet ibland kan ”påminnas” om en vän hon inte 

haft kontakt med på ett tag, hon skriver då gärna en rad eller två i chatten till vederbörande. 

Den person Mia ”påmindes” om då hon kollade nyhetsflödet var antagligen inte en hon skulle 

kalla en av sina närmsta vänner. För som Wilson, Gosling & Graham (2012) skriver har vi 

ofta en kärngrupp av våra närmsta vänner, som vi upplever starka social band till och som vi 

tenderar vara mer intresserade och uppdaterade av på Facebook. Sen förekommer en yttre 

grupp med övriga som vi har svagare sociala band till. Vad Mia gör då hon skriver till 

ovanstående är då att underhålla de mer ytliga kontakter hon har, ett fall av social grooming, 

vilket är en form av mingel på internet (Dunbar 1998 se Tufekci 2008). På samma sätt som 

Elina gjorde ovan underhåller Mia sitt sociala kapital, Putnam (2000) menar att detta bidrar 

till upplevelse av sammanhang vilket är betydande för individens välmående. Denna kontakt 

Mia återupptar med sin vän kan då bidra till bådas uppfattning av ett stort socialt kapital, 

vilket i sin tur kan motverka eventuella känslor av ensamhet (Burke m.fl 2010 se Wilson, 

Gosling och Graham 2012).  

 

Hålla koll på vänner 

Många av våra intervjupersoner publicerar själva inte så mycket på Facebook, utan läser mest 

vad andra gör, samt kommenterar. Flera av dem använder istället sociala medier som 

Instagram
27

 och Twitter
28

. Via Facebook håller de sig uppdaterade om allt möjligt, men 

framförallt vad deras vänner har för sig. De uttrycker att de går in på Facebook för att ”hålla 

koll” eller ”tjuvtitta” på andra, vilket igen beskriver den nyfikenhet som Dunbar skriver om 

som kallas social grooming (Dunbar 1998 se Tufekci 2008). Mia säger också att de flesta av 

hennes vänner är ganska aktiva på Facebook, så hon kan hålla sig uppdaterade utan att göra 

någon större ansträngning. Vidare uttrycker våra intervjupersoner här ovan att de i likhet med 

                                                 
27
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vad Dunbar (se Tufekci 2008) skriver, gärna kollar på avstånd vad ens vänner har för sig. 

Wilson, Gosling & Graham (2012) skriver också att de som är aktiva med att hålla sig 

uppdaterade och kommentera på vad andra presenterar tenderar att uppleva större socialt 

kapital än vad de som inte är aktiva på det sättet känner. Natalie angav att hon under perioder 

då hon känner sig ensam och har tråkigt, lägger upp saker mer frekvent på Facebook än hon 

gör när hon har mycket att göra. Detta är också ett sätt att utnyttja sitt sociala kapital på, att 

hon söker kontakt då hon inte har någonting att göra, vilket i sin tur gör att hon känner sig 

mindre ensam, vilket också Wilson, Gosling & Graham (2012) skriver. 

 

Nya kontakter 

Uteslutande menade våra intervjupersoner att de aldrig skulle bli vän med någon på Facebook 

som de inte känner i verkliga livet. Dock har de olika definitioner av begreppet ”känner”. 

Clara och Heidi och Natalie vill ha träffat personen några gånger, och dessutom pratat innan 

de blir vänner på Facebook. För Elina och Lisa räcker det att ha träffat personen någon 

enstaka gång på en fest dock måste de ha pratat med varandra. Mia lägger till människor hon 

sett men inte nödvändigtvis pratat med. De är alla överens om att det är mindre avstånd att bli 

vänner på Facebook än att utbyta telefonnummer eller mejl, vilket också Dunkels (2009) 

menar. Dunbar (se Tufekci 2008) beskriver att social grooming tenderar blir en 

tävlingsinriktad online- aktivitet som blir viktigt för att visa upp sociala band, bekräfta 

relationer och hävda sig för att komma åt status och få bra rykte, samt att om någon är mindre 

bra på denna ytliga mingelform kan det få konsekvenser för användarens sociala kapital. 

Social grooming bidrar också till att gränserna mellan att känna och inte känna tänjs ut. Vilket 

kan få positiva konsekvenser i verkliga livet, då t.ex. Heidi tycker det är lättare att prata med 

någon över Facebook i chatten än vad det är att prata i telefon, och att det blir annorlunda att 

träffas i verkliga livet efter att ha chattat med denne en längre tid. Wilson, Gosling och 

Graham (2012) menar att Facebook ger upphov till nya processer genom sättet människor 

relaterar till varandra och delar information. Heidi och Mia ger uttryck för en av dessa 

processer, då de tycker att det är lättare att skriva än vad det är att ringa. I motsats till detta 

ringde hellre Elina än skrev på Facebook. I likhet med detta menar Dunkels (2007 & 2009) att 

vi utvidgar vårt sociala umgänge över nätet. Eftersom det är mindre avstånd i att bli vänner på 

Facebook än i verkliga livet, samt att vissa menar att det är lättare att kommunicera över 

Facebook, gör det att nya relationer utvecklas som kanske inte hade kommit till i verkliga 

livet. 
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Social sysselsättning 

Tidsfördriv 

Vidare menar Wilson, Gosling & Graham (2012) att uttråkning, rastlöshet och tidsfördriv är 

starka orsaker till användning av Facebook vilket även våra intervjupersoner instämde i. De 

hade alla telefonen nära till hands och kollade Facebook flera gånger om dagen, detta skedde 

på automatik och av vana, även om de menade att de inte är så intresserade av vad som hänt 

på Facebook just då. De menar att de inte skulle sakna Facebook om de inte kunde använda 

det, och inte heller att det berikar deras liv i detta nu. Utan att det blivit en vana, någonting de 

lite tvångsmässigt gör, utan att egentligen få ut så mycket av det. 

 

Smidighet 

Återkommande betonas smidigheten i att använda sig av Facebook, speciellt då det finns att 

tillgå i telefonen. Flera nämner även smidigheten i att kunna skapa event, och bjuda in 

människor via Facebook istället för att skicka ut inbjudningskort med post. Uteslutande är alla 

med i vad de benämner som en ”klass-sida” vilket är en ”grupp-sida” bestående av 

socionomkursare där dessa delar information om t.ex. inställda föreläsningar, böcker som är 

till salu, tips på studieteknik m.m. ”Gruppchatt” nämns också som en väldigt bra och 

användbar funktion att man kan skapa en chattkonversation med flera samtidigt, som alla 

inbjudna ser och kan skriva i. 

 

Bekräftelsebehovet 

En outtalad men om än så genomlysande motivation till användningen av Facebook är 

bekräftelsebehovet. Många av våra intervjupersoner hänvisar i sina statusuppdateringar till 

roliga saker, fester och andra aktiviteter gärna relaterat till prestationer och saker de gör. Våra 

intervjupersoner lägger generellt sett inte upp statusar då de bara sitter hemma och ingenting 

gör. Efter Goffmans (1959) teori är detta ett fall av intrycksstyrning, att vi hintar och 

presenterar oss utefter hur vi vill bli uppfattade. Lisa berättar att hon går in oftare efter att ha 

publicerat ett inlägg, just för att kolla om folk har gillat eller kommenterat. Likaså berättar 

Mia att hon tycker att det kan vara kul att lägga upp bilder, med tanke på responsen. Enligt 

Goffman (1959) formas och upprätthålls vår identitet utifrån den bekräftelse vi får i 

framträdanden, och då vi vill ha bekräftelse väjer vi att publicera inlägg som gör det 

tillgängligt för andra att bekräfta. Vilket också sker utifrån de rådande normer vi tolkat in av 

omgivningen.  
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Konsekvens av facebookanvändning 

Natalie säger att hon kan plocka upp telefonen då hon möter folk, detta som skydd för att dels 

slippa hälsa men även verka upptagen, att det ser ut som hon gör någonting. Hon menar även 

att detta blivit någonting alla gör, vad hon kallar social jargong. Detta fenomen kan man även 

se som vad Goffman (1959) skulle kalla intrycksstyrning. Genom att använda telefonen som 

en slags rekvisita ger man publiken intrycket av att vara är upptagen. 

 

5.2 Presentation  

Facebookprofilen  

Tidigare nämnde vi facebookprofilen som är det utrymmet där användaren delar 

grundläggande information om sig själv, bakgrundsinformation som uppväxtort, musiksmak, 

religionstillhörighet, politiska åsikter m.m. Detta kan ses som en del av vad Goffman (1959) 

kallar fasad, och vidare inramningen. Han menar att skådespelaren inreder en scen med 

information, som blir en slags rekvisita som beskriver personen, och som bidrar till 

förståelsen av framträdandet. Vidare menade Goffman (1959) att varje inramning vi gör är 

bunden till en viss plats, det går då att använda olika inramningar vid olika framträdanden. 

Han menar att detta innebär att skådespelaren inte kan börja spela sin roll förens denne tagit 

sig till lämplig plats och avslutar således sitt framträdande då de lämnar platsen (Goffman 

1959). Då användaren loggar in på Facebook går denna alltså in på scen och förhåller sig till 

sin inramning, och då denne loggar ut, lämnar den både roll och inramning. Vidare kan då en 

annan roll ta över direkt då vi loggar ut, eftersom vi ofta redan är i samspel med människor 

samtidigt som vi kollar Facebook på telefonen. Till skillnad från fysiska miljöer är 

inramningen eller facebookprofilen ständigt tillgänglig föra andra. Någon kan gå in och kolla 

på profilen trots att användaren inte är närvarande. Elina, Lisa och Heidi menar att den 

information de angett, vad vi kallar inramning, är rätt ytlig. Men Heidi menar också att det är 

vad hon vill framhäva och hon tycker det är roligt att folk känner till den informationen om 

henne, vad vi skulle kalla idealisering utifrån Goffman (1959). I likhet med detta skriver 

Hammarén och Johansson (2009) att genom att visa upp specifika internetsidor och ”gilla” 

dem, sker en slags intrycksstyrning man visar vad man vill tillhöra och identifiera sig med. 

Genom Facebook kan man då gå in i en roll och med hjälp av idealisering och intryckstyrning 

skapa sin identitet inför en publik som då bekräftar denna och på så sätt formas identiteten 

som är grund för rollen i samspel med andra i enlighet med Goffmans (1959) teori.  

 

Facebook- glasögon 
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I enlighet med tidigare studier menar våra intervjupersoner att deras facebookprofiler ger en 

rättvisande bild av vem de är (Wilson, Gosling & Graham 2012). Dock inte nödvändigtvis en 

helhetsbild, men de menar ändå att vad de visar på sina profiler är äkta sidor hos dem. Detta 

är vad Suler (2005) skriver om att vi anammar ett online-beteende, men också vad Goffman 

kallar gå in i en roll. Då vi gör ett framträdande på Facebook går vi in i en roll, denna roll gör 

vi utefter de normer och förväntningar som finns där. Att våra intervjupersoner anger att 

Facebook presenterar en sida eller sidor av dem, är alltså ett resultat av en facebookroll som 

de går in i då de loggar in på Facebook.  

 

Intervjupersonerna menar att de kan vara mer kritiska mot vad andra presenterar, då de märkt 

att informationen som finns att finna om deras vänner på Facebook inte alltid överensstämmer 

med hur de är i verkligheten. Varav många av intervjupersonerna menar att de har ”Facebook-

glasögon” och genomskådar vad andra presenterar. Goffman (1959) skulle kanske kalla detta 

för ett misslyckat framträdande då publiken inte köper skådespelet, och då skådespelaren inte 

lyckats framställa sig övertygande nog.  

 

Multipresentation 

Hogan (2010) samt Wilson, Gosling & Graham (2012) skriver att vänner på Facebook 

tenderar bestå av människor vi har en mer eller mindre nära relation till. Goffman (1959) 

skrev att vi går in i olika roller beroende på situation och publik. Men då vi publicerar något 

på Facebook, gör vi ett framträdande inför alla dessa vänner, som vi har olika relation till, alla 

på en gång. Facebookanvändning blir då ett framträdande där individen har flera publiker från 

verkliga livet samtidigt, tillsammans utgör dessa en gemensam stor publik till facebookrollen. 

Varken Mia, Elina, Lisa eller Natalie finner svårigheter i att presentera sig inför flera olika 

personer de har olika relation till, alla samtidigt. Natalie menar dock att hon ibland fokuserar 

på en speciell grupp av människor då hon publicerar. Hon upplever sig emellertid så pass ärlig 

på Facebook och i verkliga livet att hon kan stå för det hon lägger upp inför alla. Heidi 

däremot kan tycka det är svårt att skriva statusar på Facebook, då hon inte vill att alla ska veta 

samma sak. Hon vill inte vara för privat och skriver mest allmänna saker. Clara ger inte 

uttryck för att tycka det är svårt att publicera sina åsikter inför flera grupper av publik 

samtidigt. Men hon har valt att ha olika vänner på olika sociala medier och presenterar sig 

olika, hon berättar att hon är mer politiskt framträdande på en, har jobbkollegor på en, och 

mer blandat allmänt på det tredje, som är Facebook. Goffman (1959) menade att rollen vi går 

in i är ett skal vi träder utanpå vår identitet, samt att den bekräftelse vi får i framträdandet 
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bidrar till denna inre identitet som är grund för rollen. Utifrån att Clara har olika vänner och 

således olika publik på de olika forumen, kan vi förstå att hon spelar olika roller, med olika 

manus på de olika sociala medierna. Det faktum att hon får ge uttryck för olika saker på olika 

forum, kan bidra med att det blir tydligare för henne att urskilja vem hon är som person inför 

den publiken hon har på var och en av de sociala medierna och vad hon vill ska återspegla 

henne, detta i likhet med vad Jenkins (2008) skriver om just att urskilja sig själv bland andra 

för att förstå sig själv och urskilja sin identitet. Den respons hon får på de olika medierna och 

på hennes olika roller bidrar då sen till hennes identitet i enlighet med Goffman (1959) som vi 

också uttryckte ovan. Likaså menar de övriga intervjupersonerna att det är lättare att 

presentera sig på andra forum där de har ett mindre antal vänner, och att det är svårare att 

presentera sig på Facebook där det är mer ytliga kontakter. Detta är också ett resultat av vad 

Goffman (1959) menade, och som vi skrev om tidigare att vi har olika roller och gör 

framträdanden i olika situationer och inför olika publiker. Responsen våra intervjupersoner får 

på Facebook påverkar deras identitet och detta tar de sedan med sig ut i verkliga livet. Som vi 

tidigare nämnt så menar flera intervjupersoner att Facebook ger en rättvisande bild av vilka de 

är, men inte nödvändigtvis en helhetsbild. Eftersom våra intervjupersoner vill upprätthålla de 

relationer de har i verkliga livet, kan de inte hur som helst, visa upp andra sidor av dem själva 

på Facebook. Då vi alltid påverkas av den interaktion vi står i, tar vi med oss den responsen vi 

får på sociala medier och förstår oss själva utifrån det tillsammans med den bekräftelse vi får i 

verkliga livet, i förhållande till vad Giddens (2003), och Goffman (1959) säger att vi alltid 

påverkas av interaktion.  

 

Ofrivillig presentation 

Mia tycker inte att det är några konstigheter att lägga upp en status eller bild inför sina 500-

600 vänner på Facebook, då hon gör det själv. Dock kan hon tycka att det blir en krock då 

andra taggar henne i bilder och statusar, dessa bidrar till övriga facebookvänners uppfattning 

om henne på ett sätt som hon själv inte råder över. På samma sätt berättar Heidi att hon ibland 

har tagit bort taggar från bilder som hon inte vill förknippas med, för att hon tänker på hur hon 

uppfattas. Då detta hänt har hon oroat sig över vad vänner som sett bilden innan hon tagit bort 

taggen ska tänka om henne. Hon tycker inte heller om att bilden alltid kommer finnas på 

Facebook, även om hon tar bort sin tagg. Att bli taggad blir en form av ofrivilligt 

framträdande och en omvänd intrycksstyrning, då individen inte själv råder över 

presentationen utan presenteras av någon annan. Eftersom både publikens och individens egen 

uppfattning påverkas i varje framträdande, kommer publiken ha med sig den uppfattningen i 
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hennes nästa framträdande enligt Goffman (1959). Detta nästa framträdande kan då vara på 

Facebook likaväl som ute i verkliga livet.  

 

Samtidigt kan tagga funktionen bli en intrycksstyrning för personen som taggar, då denne 

visar vad den vill att andra ska se. Att tagga någon innebär att denne visar upp någon den är 

vän med, visar upp sitt sociala kapital, och låter den taggade personen bidra med en 

uppfattning om en själv. Kanske har personen som taggas högre status än den personen som 

taggar, eller tvärtom vilket då påverkar hur respektive publiker till dessa båda ser på dem i 

kommande framträdanden. Dunbar (1998 se Tufekci 2008) skrev om detta, att genom social 

grooming vill någon visa sina sociala färdigheter och visa upp sina vänner. Dunbar (1998 se 

Tufekci 2008) skriver också att de som inte har talang i social grooming tenderar att uppleva 

sig utanför. Kanske kan detta bli en nackdel för de som inte har så stort socialt kapital eller de 

som inte blir taggade, vilket skulle kunna resultera i en press att vara attraktiv nog, och hålla 

sig tillgänglig. 

 

Hur man kommer uppfattas 

Det finns vissa saker våra intervjupersoner säger att de aldrig skulle publicera, vad gäller 

Elina är det då främst saker hon själv tycker är tråkiga att läsa om. Hon säger också att hon 

”skiter fullständigt i” hur hon kommer uppfattas, de få gånger hon publicerar någonting. Mia 

säger att hon inte i förväg lägger så mycket vikt vid att fundera kring hur hon kommer att 

uppfattas. Inte heller gör Lisa det, hon berättar att hon tidigare tänkt mycket på hur andra 

uppfattar henne, detta fick henne dock att må dåligt, så nu försöker hon att inte tänka på det. 

Heidi säger att hon tänker ganska mycket på hur hon kommer uppfattas. Likaså säger hon att 

hon ägnar mycket tid åt att formulera sig då hon publicerar, för hon vill att det ska bli bra, 

utan särskrivningar eller stavfel. Som vi nämnde i tidigare stycke använder sig många av 

intervjupersonerna medvetet eller omedvetet av intrycksstyrning då de selektivt väljer vad de 

ska plocka fram, vilka detaljer som ska synas. Goffman (1959) menar att målet med 

framträdandet är att vi ska bli accepterade och blir vi det är vårt framträdande lyckat. På 

Facebook kan responsen dröja då det är som Suler (2005) skriver att den som inte vill 

kommentera eller ge respons på framträdandet kan gå obemärkt förbi. Till skillnad från 

fysiska möten vet skådespelaren inte om framträdandet är lyckat förens denne fått någon 

kommentar. Skådespelaren kan inte heller veta vilka som sett framträdandet, utan känner bara 

till de som lämnat spår i forma av att ha gillat eller kommenterat. 
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Goffman (1959) skriver att för att vara trovärdiga rollen behöver vi anpassa oss till hur den är 

skriven, det vill säga att aktören förhåller sig till normer och förväntningar. Dock finns det 

visst utrymme att tänja på rollen, då aktören tar lite distans till den tidigare kända rollen, och 

låter publiken veta att det finns någonting mer, detta kallar Goffman (1959) rolldistans. Clara 

och Elina ger båda uttryck för att i större utsträckning än de andra tänja på sina 

facebookroller. Dels spelar de ibland sina facebookroller fullt ut, och förhåller sig till de 

normer och förväntningar som finns. Däremellan väljer de att utmana, konfrontera vänner och 

skriva något provocerande eller sarkastisk som då visar att de är någon annan än vad den 

tidigare kända rollen visar. Clara uppmärksammade gärna orättvisor och Elina frågade vissa 

av sina vänner rakt ut varför de publicerade ”duktighetsstatusar”. Elina berättar också att hon 

ofta är sarkastisk bara för att driva med folk, och bryr sig inte så mycket om ifall folk tror hon 

är seriös eller inte. Båda dessa gillar att provocera och på detta sätt bryter de normer på 

Facebook, då målet med dessa framträdande inte är att bli accepterade. Eventuell kan dessa 

beteenden vara ett agerande som resultat av förväntningar på dem, och något som de tenderar 

att fortsätta med på grund av responsen de får. Detta kan då vara förväntningar från några få 

människor och enstaka publik från verkliga livet eller en gemensam förväntan från den stora 

facebookpubliken.  

 

Självutlämnande  

Tufekci (2008) skriver att studenter kan vara synnerligen självutlämnande på internet. På 

samma sätt menade Suler (2005) att människor är mer öppna på grund av att vi inte ser eller 

hör varandra. Elina berättar att hon har en del vänner på Facebook som just fått barn och 

publicerar statusar om dem hela tiden. Hon tycker inte att dessa föräldrar ska lämna ut sina 

barn på det sättet, då det inte är barnets eget val och man vet ju inte vad det får för 

konsekvenser i framtiden att ”hela deras liv finns på nätet”-(Elina). Heidi angav att hon själv 

aldrig skulle skriva saker om att hon gjort slut i ett förhållande eller likvärdigt, det tycker hon 

är för utlämnande. Natalie kan tycka att vad en kompis delar med sig av kan vara alldeles för 

mycket information, medan det kan vara okej om en annan vän delar samma information. 

Detta beroende på hur hennes relation ser ut till dessa båda, och att hon känner sig mer 

bekväm med den enes delande. Våra intervjupersoner anser inte själva att de är så 

självutlämnande. Mia ger dock ett exempel på att vara ganska självutlämnande då hon berättar 

att hon ofta skriver statusar riktade till utvalda personer, utan att skriva ut deras namn. Detta 

gör hon för att retas eller då hon är arg. Mia säger att hon är konflikträdd och tycker därför det 

är lättare att få ut sin aggression på detta sätt, än vad det är att ta upp problemet eller kritiken 
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med personen det gäller direkt. Då Mia delar en sådan status tar hon en irritation som hon bär 

på och gör den offentlig. Hon går då on-stage med denna irritation som tidigare varit privat i 

off-stage läget, och gör den tillgänglig för sina vänner att ta del av. Här kan då eventuellt 

personen statusen riktad mot, känna igen sig och välja att konfrontera eller gå obemärkt förbi, 

som Suler (2005) skriver om och som vi nämnde ovan. 

 

Sekretess 

Tidigare forskning har diskuterat varför människor väljer att blottlägga sig så mycket trots 

risker vad gäller integritetsfrågor (Wilson, Gosling & Graham 2012). Många av 

intervjupersonerna har funderat över detta och valt att ställa in sekretessinställningar så att 

bara vänner kan se deras innehåll, vilket innebär att ingen utomstående kan se deras profil. 

Ingen av dem har delat in sina vänner i olika kategorier för att kunna välja vilka av deras 

vänner som får se deras statusar. Heidi tyckte efter vår intervju att det kanske skulle vara en 

bra idé att göra detta. Mia, Elina och Lisa uttrycker att de aldrig skulle bli vän med en klient 

och betonar facebooksekretessens värde i och med det kommande yrket. Mia menade att hon 

nog kommer ta bort Facebook helt då hon börjar jobba som socionom med anledning av att 

hon inte vill riskera att hamna i någon knepig situation. De övriga från termin 1och 3 var 

enade om att deras facebookanvändning skulle förändras då de började arbeta som 

socionomer. De menade dock att detta mer skulle bero på ålder och mognad än problematik i 

att hantera privat och professionellt. De som gick termin 7, hade inte upphört kolla Facebook 

under dagarna under VFU:n, och trodde inte heller att deras användning av Facebook skulle 

ändras då de började arbeta som socionomer. Hammarén & Johansson (2009) men även 

Jenkins (2008) skriver att vi gärna söker efter likheter och skillnader hos människor för att 

sortera in oss själva i olika sammanhang. Förr var yrkestillhörighet oerhört betydande för 

identiteten och för hur man såg på sig själv. Även nu är det relevant att känna tillhörighet som 

vi nämnt ovan men kanske är attityden mer avslappnad i relation till yrke. Låt oss utifrån 

Goffmans teori (1959) säga att de studerande vid termin 7, har en socionomroll som de träder 

in i då de går ut i arbete. Studenterna gör då de kollar Facebook, ett avbrott i sin socionomroll 

och in i facebookrollen. Samtidigt som de fysiskt är i socionomrollen, på scen eftersom de 

inte lämnade jobbet eller gick på rast, utan plockade upp telefonen då det fanns tillfälle under 

dagen. Detta är också var Wilson, Gosling & Graham (2012) pekar på att våra online- och 

offlinevärldar blivit delvis interagerade. I relation till hur vi skapar vår identitet som 

Hammarén & Johansson (2009) och Jenkins (2008) beskriver, så nöjer sig dessa 

socionomstudenter inte med den bekräftelse de får i socionomrollen utan söker efter 
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ytterligare respons då de loggar in på Facebook. 

 

Forskning visar att chefer ibland använder Facebook för att kolla upp en potentiell anställd 

(Wilson, Gosling & Graham 2012). Våra intervjupersoner talade om detta som någonting 

negativt, då de inte ville att den informationen som finns om dem på Facebook är någonting 

framtida arbetsgivare ska känna till. Clara och Elina resonerar om detta med större 

medvetenhet än de andra gör, de menar att det är upp till var och en hur denne framställer sig, 

men betonar att mycket partybilder hela tiden inte ser så bra i relation till jobb. Båda dessa är 

mycket restriktiva då de publicerar. Clara berättar att hon tycker att mycket av hennes gamla 

bilder, inte ger en rättvis bild av vem hon är idag och hon plockade därför bort många av dem 

då hon inte tyckte att de hade på Facebook att göra. Bilderna fanns där sparade som ett 

resultat av att hon använt Facebook under flera år. Detta gjorde hon just för att hon stod i en 

jobbrekryteringsprocess. De andra 4 intervjupersonerna känner sig inte oroliga över att 

framtida chefer skulle kunna använda sig av Facebook inför potentiella anställningar, inte för 

att de inte skulle spela dem någon roll om cheferna fick tillgång till informationen eller inte 

men då de helt litar på att deras sekretessinställningar skyddar dem från detta. Heidi och Lisa 

säger dock att profilbilden väljs med omsorg, då alla kan se den, ”Man vill ju visa det bästa” 

säger Heidi.  

 

5.3 Påverkan av andras agerande 

Som vi nämnt tidigare påverkas vi av varandra och den interaktion som sker i möten, vilket vi 

tar med oss till kommande situationer (Goffman 1959, Giddens 2003 och Jenkins 2008). 

Likaså har vi tidigare varit inne på att vänner på Facebook tenderar bestå av människor som 

användaren har en mer eller mindre nära relation till (Hogan 2010 och Wilson, Gosling & 

Graham 2012). Detta gäller även våra intervjupersoners facebookvänner som huvudsakligen 

består av högstadiekompisar, gymnasiekompisar, gamla eller aktuella kollegor, 

socionomkurskamrater, festkompisar, släkt och familj samt människor de träffat vid 

utlandsresor. Det är alltså dessa människors agerande intervjupersonerna står i interaktion 

med och påverkas av på Facebook.  

 

Nyhetsflödet 

Våra intervjupersoner skrollar alla igenom nyhetsflödet och väljer selektivt ut vad som är 

intressant att komentera på eller läsa om. Elina berättare att hon väljer att skrolla förbi dessa 

”barn-statusuppdateringar” som hon tidigare nämnde som ointressanta. Även detta kan då 
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kopplas till Suler (2005), som vi också nämnt tidigare låter vi vissa saker passera medan andra 

saker fångar vår uppmärksamhet. Giddens (2003) menar att vi ständigt är i interaktion med 

andra människor, t.ex. då vi sitter på en buss, förhåller vi oss medvetet eller omedvetet till 

andra passagerare. Likaså sker på Facebook, då användaren kan se om vännerna är online 

eller inte, förhåller sig då användaren här till sina vänners närvaro, även om de inte direkt 

kommunicerar. Facebook erbjuder möjligheten att välja mellan att vara både publik och aktör 

inom on-stage begreppet. Användaren är publik då den iakttar andras statusar, då den skrollar 

igenom nyhetsflödet, och skiftar till aktör då denne kanske gillar eller kommenterar någon 

annans statusar eller sidor. Eller för den delen aktivt väljer att inte gilla statusar eller sidor. I 

off-stage läget på Facebook kan individen luta sig tillbaka och behöver inte hålla upp någon 

fasad, det är först i direkt interaktion med någon som går on-stage. Detta skiftande mellan on-

stage och off-stage kan gå väldigt snabbt.  Så länge användaren är off-stage är den bara 

publik, vilket förutsätter att ingen av användarens vänner är online, och inte heller att 

användaren gillar eller komenterar andras aktiviteter, i enlighet med Goffman (1959).  

 

Pågående presentation 

I likhet med vad vi skriver ovan så menar Hogan (2010) att på sociala medier pågår 

presentationen ständigt oavsett om vi är närvarande, online eller inte. Dessutom sparas alla 

våra framträdanden på Facebook vilket är stor skillnad mot ansikte mot ansikte interaktion där 

skådespelet har en sluttid, och framträdandet endast sparas i publikens minne. Nu sparas 

informationen vi delar på servrar världen över och finns kvar, trots att vi plockar bort dem 

från vår facebooksida (Facebook.com). Eftersom identitet och bekräftelse uppstår i social 

interaktion sker detta, både i möten ansikte mot ansikte men även via framträdanden på 

Facebook. Vad Clara gör då hon plockar bort gamla bilder från Facebook, är en slags 

motreaktion mot den pågående presentationen av henne på Facebook. Hon menar att det 

framträdande hon en gång gjort och som fortfarande ligger kvar inte presenterar vem hon är 

idag. Men övriga bilder och statusar finns alltid tillgänglig för publiken, och är en del av 

framträdandet som bidrar till publikens uppfattning om individen. Rollen som man visar upp 

på Facebook är alltid tillgänglig, för andra att betrakta när de behagar och man kan själv bara 

styra den när man loggar in. 

 

Normer och förväntningar  

Goffman (1959) skriver att skådespelaren tolkar in vad omgivningen förväntar av en och 

förhåller sig sedan till dessa förväntningar och normer vid framträdandet. Likaså menar 
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Dunkels (2007 & 2009) att tidig forskning kring internet påvisade att det gav möjlighet att gå 

utanför våra sociala normer i verkliga livet. Överlag diskuterar våra intervjupersoner mycket 

vad som är ”okej” och vad som inte är ”okej” att publicera på Facebook, vilket pekar på de 

normer som finns, som de också förhåller sig till och således är med och upprätthåller. De 

berättar att de inte tycker om när en del söker ”för mycket” bekräftelse, Mia nämner t.ex. att 

varje steg i en viktnedgångsprocess är ”för mycket” tycker hon, att uppdatera före och efter är 

okej, men inte under hela processen. Liknande tycker Elina som menar att det är sorgligt med 

de som inte har någonting annat att göra än att sitta hemma och uppdatera statusar på 

Facebook. Vad de båda uttrycker bidrar sedan till deras förväntningar och utgångspunkter då 

de är på Facebook, och hur de ser på vad andra publicerar. Mia, Heidi och Natalie uttryckte 

högre och annorlunda krav på sina facebookvänners statusar än vad de gjorde på vad de själva 

presenterade. De publicerade saker som de inte tyckte om att andra publicerade och 

kommenterade mindre än vad de förväntade sig att andra gjorde på deras statusar. Denna 

förväntning bär de också med sig i interaktion med andra, och den upprätthålls av att den 

efterföljs. Skulle dessa sluta få kommentarer eller gillanden kanske de skulle ändra sitt 

förhållningssätt och börja ge mer respons till andra. Men så länge de ändå får respons kommer 

de mest troligt fortsätta förhålla sig så, i likhet med vad Goffman (1959) skriver om att vi 

förhåller oss till vad situationen kräver.  

 

Stressad av Facebook 

Lisa berättar att hon har haft perioder då hon kollat Facebook lite för ofta och har därför tagit 

bort Facebook några gånger. Första gången hon tog bort det, var då hon hade mycket att 

plugga inför en tenta, men kunde ändå inte låta bli att logga in. Hon berättar att hon blev 

stressad över att se sina klasskompisar statusuppdatera om hur mycket de pluggar och att de 

tränar hela tiden. Hennes avsikt var att vara utan Facebook några månader men omgivningens 

motvillighet till att kommunicera på andra sätt gjorde att hon återtog kontot efter tre veckor. 

Hon hamnade under denna tid utanför sin vänkrets, och kunde inte upprätthålla vad som 

kallas social grooming, bekräfta relationer som bidrar till känslan av socialt kapital (Putnam 

2000 och Dunbar 1998 se Tufekci 2008). Likaså tycker Heidi att hon kan bli stressad av 

andras statusar, framförallt då klasskamrater skriver om sina studier. Natalie säger att hon kan 

påverkas negativt när det går bra för andra, att de skriver att de fått jobb med mera. Hon kan 

även känna press över att göra saker då andra uppdaterar vad de gör, t.ex. är ute och reser med 

mera. Natalie har inställt så att det plingar till i hennes telefon så fort hon får en ny händelse 

på Facebook, detta gör henne ständigt tillgänglig. Hon stängde under en tid av Facebook på 
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natten, men blev då istället stressad över att inte var tillgänglig och valde sen att ha den på i 

alla fall. I förhållande till Goffmans dramaturgiska perspektiv så blir att logga in på Facebook 

ett framträdande, även om det inte sker så stor ansträngning som i ett agerande i fysiska 

miljöer. Då man loggar in blir man bekräftad av en publik och på så sätt får man intygat att 

andra befinner sig där man själv är, online. Vilket hör ihop med vad Giddens (2003) skriver 

om interaktion i alla möten, men också vad Jenkins (2008) och Hammarén & Johansson 

(2009) menar att man skapar tillhörighet och förstår sig själv i förhållande till andra. Vilket 

blir en bekräftelse på att man själv existerar, kanske är detta varför människor tenderar logga 

in oavsett hur stressade eller upptagna de är, för då de går in on-stage bekräftas deras identitet 

och att de finns, att de är någon.  

 

Rädsla att inte få respons 

Elina berättar att hon skulle bli besviken och ledsen om hon inte fick någon respons på vad 

hon publicerar. I likhet med detta berättar Heidi att hon bär en rädsla att inte få respons på 

saker hon lägger upp. Även Mia uttrycker en rädsla i att inte vara intressant nog och väljer 

därför ibland att inte publicera alls. Goffman (1959) menade att då vi får respons bekräftas vår 

identitet, så då respons uteblir eller då vi inte får den reaktion vi önskar, bidrar även det till 

vår uppfattning om oss själva.  

 

6. Diskussion 

Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om unga vuxna socionomstudenters förståelse 

av sin interaktion på det sociala mediet Facebook. Här avser vi diskutera detta utifrån vad vi 

presenterade i avsnitt 5. Resultat och analys.  

 

Som vi skrev i inledningen, vill vi se på hur kommande socionomer ser på sin egen 

interaktion på Facebook. Detta då de är de människor som kan komma i kontakt med 

eventuella konsekvenser och interventioner som resultat av användning av Facebook och den 

interaktion som äger rum där. Vi har i Resultat och analys gett exempel på ett antal situationer 

och händelser då våra intervjupersoner påverkats av interaktionen på Facebook. Dock är det 

svårt att veta vad detta får för långsiktiga konsekvenser, precis som vi skrev i inledningen, 

utifrån Wilson, Gosling och Graham (2012). Huruvida Facebook bidrar främst till positiva 

eller negativa följder känner vi ännu inte till. Vi väljer nu här att lyfta en del händelser utifrån 

unga vuxna socionomstudenters förståelse av sin interaktion på Facebook. 
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Unga vuxna socionomstudenter förstår sin interaktion på Facebook på flera sätt, som ett 

resultat av uttråkning och ser detta som ett möjligt sätt att fördriva tiden. De anger att de 

stimulerar sin sociala interaktion genom att Facebook är ett smidigt redskap för att hålla 

kontakt med vänner, men också upprätthålla ytliga sociala kontakter. De anger att de håller 

sig uppdaterade om allt möjligt, vilket ibland sker näst intill tvångsmässigt och att det blivit 

en vana. De förstår sin interaktion som en möjlighet att presentera sig inför andra och bli 

bekräftade, dock kan det finnas svårigheter med detta då publiken är så bred. De förstår sin 

interaktion som både positiv och negativ, positiv då de lätt kan hålla kontakt med vänner, 

negativ då det kan skapa stress av både att vara online och att inte vara online. De tenderar att 

uppleva irritation då andra skriver, ”duktighetsstatusar” eller ”skrytinlägg” trots att flera 

presenterar liknande själva. De ser också sin möjlighet att skrolla förbi dessa statusar, och 

väljer vad de reagerar på utan att behöva bekräfta alla. Dels förstår de sin interaktion på 

Facebook som frivillig och till stor del anpassad helt utefter dem själva, utifrån deras villkor. 

Samtidigt som några av intervjupersonerna ger uttryck av att känna pressen av förväntningar 

på dem, eller det tvångsmässiga beteendet att inte kunna låta bli att logga in.  

 

Facebook skapar stress 

Natalie upplevde stress över att inte vara tillgänglig, då hon stängde av Facebook i telefonen 

på natten. Både Natalie, Heidi och Lisa menar att de kan bli stressade av andra vänners 

statusuppdateringar. Lisa har även tagit bort Facebook men har valt att gå tillbaka, på grund 

av hennes vänners motvillighet att kommunicera utanför Facebook och för att hon upplevde 

att hon missade saker. Flera menar att de inte kan låta bli att kolla Facebook oavsett hur 

stressade de är, vilket även var vad Wilson, Gosling & Graham (2012) angav. Som 

kuratorerna vi nämnde i inledningen var inne på, kan det skapas en stress att hålla sig 

uppdaterad och ständigt vara online. Den generation som då är uppvuxen med internet som en 

del av vardagen medger att de upplever stress som resultat av användning av sociala medier 

men ser det inte i nuläget som en lika stor potentiell orsak till psykisk ohälsa, som kuratorerna 

gjorde, som inte var uppvuxna med internet på samma sätt.  

 

Vi har funderat över hur de unga vuxna socionomstudenterna kommer att förhålla sig till 

sociala medier i framtiden. Det är de som kommer att möta den framtida generationen som 

funnits på internet i hela sitt liv och de kommer kunna förhålla sig till internet på ett helt annat 

sätt än vad kuratorerna från vår B-uppsats gjorde. Mia menade att hon kommer ta bort 

Facebook helt, då hon börjar jobba som socionom. Även om hon gör det har hon ändå en 
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förförståelse som eventuellt kan komma att vara till nytta. Då hon dels är insatt i de normer 

och beteende som tenderar att förekomma online, men också då hon själv erfarit både positiva 

och negativa konsekvenser av sitt användande, i form av stress, påtryckningar från kompisar, 

men också glädje och uppmuntran, precis som flera av de andra intervjupersonerna erfarit. 

 

Facebook som tidsfördriv 

Våra intervjupersoner använder Facebook som tidsfördriv, vilket resulterat i att det blivit en 

vana, då de kollar på ren automatik. Alla har de svårt för att inte logga in, den som kollar 

Facebook minst gör detta ca 5 gånger om dagen och den som gör det flitigast kollar runt 20 

gånger varje dag. De har alla en attityd att Facebook är lite ”B”, vilket dock inte hindrar dem 

från att logga in. Utan Facebook skulle de sakna smidigheten och till viss del kontakten med 

vännerna, men majoriteten av våra intervjupersoner menade att de skulle hålla kontakt med de 

vänner som är viktiga utan Facebook. Vi ställer oss frågan hur kommer det sig att man 

ideligen söker sig till något som man inte har så höga tankar om? En anledning kan vara för 

att Facebook blivit så socialt vedertaget, att man vill vara ”en i gänget”. Det kan också bero på 

att det är lätt att bli bekräftad på Facebook, då det är så stor publik är chansen stor att bli sedd 

och bekräftad, det är svårt att få samma respons från en så stor publik från ett annat forum, 

online eller i verkliga livet. Denna bekräftelse bidrar då i sin tur till skapandet och 

upprätthållandet av sin identitet, enligt Goffman (1959), då de går online och därmed on-stage 

upprätthåller de och bygger således upp sin identitet, de får bekräftelse på att de är någon. Om 

skådespelaren inte får den respons den önskar, kanske skådespelaren behöver modifiera sin 

roll, för att tillfredsställa sitt bekräftelse behov.  

 

Sociala normer 

Dunkels (2007 & 2009), menar att tidig forskning kring internet visade att det gav möjlighet 

att gå utanför våra sociala normer. Gällande Facebook tenderar vi passera jantelagens gränser 

eller kanske funnit vägar runt den i form av ”duktighetsstatusar”. Det är en norm att lägga upp 

matbilder, följt av en attityd att inte visa att man bryr sig, men man kollar i alla fall. Det stora 

flödet av information som blir då mellan 200-600 vänner, som våra intervjupersoner har, 

publicerar statusar gör kanske också att kraven på vad som är intressant höjs. Det behöver 

vara utstickande, uppseendeväckande för att folk ska lägga märke till en i mängden. Vilket 

kan ställa större krav på individen och orsaka stress över att behöva prestera. Elina, Mia och 

Heidi resonerar kring att de känner en rädsla för att inte bli bekräftade, eller bli sedda. Detta 

kan också bidra till en attityd som man tar med sig ut i verkliga livet. Vidare kan det ibland 
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vara en frihet att inte vara någon utan att bara vara en i mängden, samtidigt som man då man 

önskar kan ta plats att presentera sig. Detta kanske bidrar till ett mer individualistiskt tänkande 

och samhälle, där större konkurrens råder. ”Man vill ju bara visa det bästa”- (Heidi) det blir 

en kamp i att sticka ut. Prestigefyllda statusuppdateringar låter oss veta vad det är som gäller 

och eftersträvas.  

 

Online-offline världar integrerar  

Som Wilson, Gosling och Graham (2012) skriver har våra online- och offlinevärldar blivit 

delvis integrerade. Med tanke på att alla våra intervjupersoner har Facebook i mobilen och 

ständigt kollar detta tyder det på att de också har tagit med sig onlinevärlden, Facebook till 

offlinevärlden, det verkliga livet, samtidigt som de alltså tar med sig sitt verkliga liv online då 

de skriver om det på Facebook. Goffman (1959) menade att vi påverkas av de normer och 

förväntningar som finns på vår roll och att det finns olika förväntningar på olika scener ifrån 

olika publiker. Dunkels menar att vi tenderar hitta nya sociala normer att förhålla oss till då vi 

interagerar över internet. Då Goffman (1959) menar att vi alltid påverkas av interaktionen vi 

står i, kan vi förutsätta att vi påverkas av de normer som finns i verkliga livet och tar med oss 

dessa in på Facebook. Eftersom Goffman (1959) menade att identiteten formas utefter 

responsen från vår roll, som vi anpassar efter normer och förväntningar, blir då Facebook en 

arena där våra identiteter skapas och omformas av de normer som finns där likaväl som vår 

identitet skapas och upprätthålls i fysiska miljöer. Denna mingelform, kallad social grooming, 

(Dunbar 1998, se Tufekci 2008) kan vara ett beteende eller attityd som vi påverkas av på 

Facebook och som vi sen skulle kunna ta med oss ut i verkliga livet. Likaså kan upplevelsen 

av det minskade avståndet i att känna och inte känna, vara något som överförs till verkliga 

livet. Detta kan bidra till att man även då känner ett ökat socialt kapital utanför Facebook och 

då känner sig mindre ensam. Alternativt kan det ha motsatt effekt, att man känner sig mer 

ensam när man loggar ut från Facebook och inser att den typen av socialt kapital bara finns på 

Facebook, och inte i ens verkliga liv.  

 

Vet ej hur det påverkar oss 

Facebook har nu funnits i 9 år, inom en snar framtid blir det möjligt för ”en ny generation” att 

få tillgång till Facebook, då åldersgränsen är 13 år. Många som är aktiva på Facebook nu, 

lägger ut bilder och skriver mycket om sina barn. Så när den nya generationen äntrar kommer 

hela deras liv finnas dokumenterat på Facebook eller andra sociala medier. Vad gör det med 

deras identitet och deras syn på sig själva, vad gör det att allt är mer eller mindre blottat? Två 
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av intervjupersonerna diskuterar detta och tyckte att det är för mycket delade av personlig 

information när föräldrar lägger upp bilder och skriver statusar om sina nyfödda. De tycker att 

det är väldigt utlämnande och barnen själva har inte har något val, och vi vet inte hur det 

påverkar dem, att ”hela deras liv finns på nätet”-(Elina). Dessutom äger Facebook 

rättigheterna till allt publicerat (Facebook.com).  

 

Utifrån vår egen förförståelse känner vi till att många av våra vänner och vi själva kan sitta 

med telefonen och vara inloggade på Facebook samtidigt som vi deltar i konversationen med 

våra vänner i fysiska miljöer. Internet ger möjlighet att vara på två scener samtidigt, dels kan 

skådespelaren vara i ett fysiskt uppträdande i en offentlig miljö, samtidigt som den gör ett 

framträdande på Facebook.  

 

Kan det vara så att vi inte har samma behov av att bevara vad som är privat eller är detta 

beteende ett resultat av att vi tenderar bli mer självutlämnande då vi inte hör och ser varandra, 

som Suler (2005) skriver. 

 

Facebook som grund till identitet 

I takt med att man lär känna fler människor ökar den interaktion som man förstår sig själv och 

skapar samt upprätthåller sin identitet utifrån, i enlighet med Goffmans (1959) teori. 

Facebook kan ses som ett verktyg där man snabbt kan lära känna mer människor och därmed 

oftare stå i samspel med andra, vilket bidrar till att man skapar sin identitet. Eftersom 

användaren har så många olika människor på samma arena, kanske denna identitet också blir 

lite mer splittrad då man påverkas från så många olika håll. Eller så kanske man lär sig 

urskilja sig själv bättre, när man sorterar ut sig, bland andra människor som Hammaren & 

Johansson (2009) och Jenkins (2008) skriver om.  

 

Facebook – livslopp? 

Vi har diskuterat huruvida det skulle kunna finnas ett Facebook-livslopp. Att det skulle kunna 

vara en begränsad period i livet som man är väldigt aktiv på Facebook, men att denna episod 

sen ebbar ut. Att det är någonting man går in i men sedan lämnar och går vidare från. Det 

skulle förstås även kunna vara en trend som nu avtar, i enlighet med detta ansåg våra 

intervjupersoner att Facebook var lite ”B”. Det kan också vara så att våra intervjupersoner är i 

en ålder att de inte behöver samma bekräftelse, som de tidigare behövt, kanske är det en fas då 
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man prövar roller i nya miljöer, då man fått nog bekräftelse för att upprätthålla sin identitet 

lämnar man Facebook. Alternativt att de söker den bekräftelsen någon annanstans.  

 

6.1 Framtida forskning:  

Som vi nämnt ovan har många attityden att Facebook är ”B” och många andra sociala medier 

tränger sig nu fram. Vi har valt att avgränsa oss just till Facebook, men vi ser att 

användningen av även andra sociala medier är stor, och många av våra intervjupersoner har 

även konton på de andra sociala medierna. I framtiden hade man kunnat undersöka mer kring 

dessa samlade sociala medier och dess påverkan. Eventuellt kunde det vara intressant att få 

använda sig av en annan datainsamlingsmetod och få ”utdrag” från deras profiler på dessa 

olika sociala medier för att själva kunna observera men också tillsammans med 

intervjumaterialet analysera.  

 

Flera gånger under arbetet med uppsatsen har vi ställt oss frågan, hur kommunicerar man utan 

Facebook och sociala medier? Hur kommunicerar vi i ett IT- samhälle utan IT? Våra 

intervjupersoner menar att de skulle klara sig utan Facebook, men det vore intressant att se 

och följa några som under en bestämd tid väljer att inte kommunicera med hjälp av sociala 

medier och se vad det ger för resultat eller hur det påverkar dem.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter, på termin 6 som skriver självständigt examensarbete. Vi 

undersöker hur unga vuxna påverkas av interaktionen på Facebook, och vad det har för 

betydelse för deras identitet. Det vill vi göra genom att intervjua unga vuxna i åldrarna 19-24 

år. Forskning visar att unga vuxna befinner sig i en åldersperiod då identiteten förändras och 

då många är aktiva på Facebook. Vi har valt att intervjua socionomstudenter, eftersom 

socionomutbildningen syftar till att öka studenternas självkännedom, empatiska förmåga och 

förståelse för samspel mellan människor. Studien omfattar därför intervjuer med 6-8 personer 

på socionomprogrammet i termin 1 och 7, då vi vill fördjupa oss i hur studenter resonerar om 

Facebookanvändning vid olika tidpunkter i utbildningen.  

 

Förfrågan om deltagande 

Vi söker därför Dig som är 19-24 år gammal och regelbundet använder eller har använt 

Facebook.  

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst under intervjun låta bli att svara på 

frågor du inte vill svara på, eller avbryta intervjun utan att tala om orsaken. Vid deltagande 

kommer vi tillsammans med dig boka in tid och plats för intervju enligt dina önskemål. 

 

Studiens tillvägagångssätt 

Vi beräknar att intervjun tar ca en timme. Vi ställer frågor utefter teman om din användning 

av Facebook. Intervjun spelas in och transkriberas av oss. Vi avidentifierar 

intervjupersonerna, d.v.s. byter ut tilltalsnamn, ortsnamn och liknande, redan då vi skriver ut 

transkriberingen. Därefter förvaras materialet skyddat och används endast till denna uppsats. 

Det är bara handledare, opponent och examinator som har rätt att ta del av materialet, som 

kommer att förstöras då examensarbetet är godkänt.  

 

Om du är intresserad av att delta eller har frågor är du välkommen att höra av dig till någon av 

oss, senast den 26 april: 

Sandra Gustavsson    Veronica Johansson 
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0738 – 07 46 95   0704 – 43 51 50 

sg222br@student.lnu.se   vj222ag@student.lnu.se  

sandra.gustavsson.89@hotmail.com  virrejohansson@gmail.com  

 

Handledare:  

Angelika Thelin  

0470 – 76 74 96  

angelika.thelin@lnu.se 

 

Tack! 
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Bilaga 2: Intervjuguide: 

 

Intervjuerna är semi-strukturerade, vilket innebär att de kommer att ske i en öppen dialogform 

utifrån nedanstående teman. Intervjupersonerna ges möjlighet att berätta så fritt som möjligt 

om hur de har det och vad de tycker är viktigt. Frågorna i intervjuguiden kommer därmed bara 

att ställas om det behövs för att få igång samtalet eller för att få samtalet att fortsätta. Frågorna 

utgör också ett stöd för intervjuaren angående vad som skall behandlas under intervjun.  

 

¤: Frågor vi planerar ställa.  

- Eventuella följdfrågor.  

 

Bakgrundsfrågor: 

¤ Kön:  

¤ Ålder: 

¤ Vilken termin läser du? 

¤ Har du gjort något efter gymnasiet, innan du börja plugga? Vad?  

 

Generellt om Facebookanvändning: 

¤ Hur använder du Facebook/till vad? 

 

- Hur länge har du haft ett Facebook -konto?  

- Hur frekvent loggar du in? 

- Hur ofta publicerar du något? 

- Vilka är dina vänner?  

- Hur är dina sekretess-/kontosinställningar? Har du ”vänner” indelade i grupper, med olika 

tillgång till vad du publicerar? (t.ex. vänner, bekanta) eller kan alla se allt du publicerar och 

blir taggad i? 

 

Presentation på facebook 

¤ Vad tänker du kring hur du framställer dig på Facebook? 

- Tänker du på hur du kommer uppfattas?  

 

¤ Vad är för mycket delande av personlig information på Facebook?  
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- Vad gör att du reagerar? 

 

¤ Vad anser du kring att dela status inför människor som du har olika relation till, alla på 

samma gång? 

- Tänker du innan på hur det du publicerar ska mottas? Hurdå? 

- Tänker du på en speciell grupp/person då du publicerar? – Vem/vilka?  (Forma frågan 

utefter vad personen svarat på frågan om kontoinställningar) 

- Hur kombinerar du dessa grupper på Facebook? (Forma beroende på svar gällande 

kontoinställningar.)  

 

Respons: 

¤ Tycker du att du påverkas av den respons du får på det du publicerar? – Hur? 

 

¤ Hur tycker du att du påverkas av vad dina vänner publicerar på Facebook? 

 

¤ Tror du att detta i gengälld påverkar din uppfattning av dig själv? 

- Hur? / -Hur undviker du det?  

 

¤ Tror du att Facebook interaktion har betydelse för din identitet? 

 

Konsekvenser av Facebook användning: 

¤ Vad har Facebook för betydelse för: 

- Dina relationer på och utanför Facebook?  

- Din sociala interaktion på och utanför Facebook? Påverkan utanför fb 

 

¤ Har du lättare för att ta, eller hålla kontakt med någon över Facebook än i verkliga livet?  

- Har någon relation förbättrats eller försämrats på grund av Facebook? 

- Hur och varför? 

 

Koppla an till frågan i början om hur IP använder Facebook.  

¤ Använder du Facebook i telefonen i olika sammanhang utanför ditt hem? Som i affärer, på 

bussen o.s.v.?  

- Hur kommer det sig att du kollar Facebook vid dessa tillfällena? 
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¤ Kollar du Facebook, på jobbet eller under VFUn? 

- Varför?  

 

¤ Skiljer sig din medvetenhet kring din Facebookanvändning nu, från vad den gjorde under 

gymnasiet/några år sedan?  

- Hur och varför? 

 

¤ Tror du att du tänker annorlunda kring Facebookanvändning tack vare 

socionomprogrammet? 

- Har ditt resonemang förändrats under studietiden? 

 

 

- Finns det någonting du vill tillägga? 

 

 

Tack så mycket för din medverkan!! 

 


