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Abstract: This essay seeks to understand how the expression of individualism can be seen in 

different ways in people’s use of the social network Facebook. Ten interviews with Facebook 

users have been performed. The analysis of these has been able to illustrate how Facebook 

users through Erving Goffman´s impression management prepares and presents their 

individualism to a collective, i. e. the users Facebook friends. The Informants' had a common 

view of how social ideals are published on Facebook by the users. The informants' 

description of ideals was in terms of individualistic performances; such as their own physical 

workout, bread making, or similar self-performed activities. Analysis also demonstrates that 

the Facebook feature the “like button” can be used as the collective confirmation of the 

Facebook users presented individualism. This essay is also an attempt to explain how 

Facebook users enters their own individualized time zones on Facebook; being able to 

control the lives of friends on Facebook via a time that suits the users themselves; i. e. their 

own individualized time. Finally this essay tries to argue how people use Facebook to identify 

specific material, published by friends, which they use as a reflexivity of the self, as Anthony 

Giddens calls it. The informants describe how they use material, published by others, on 

Facebook to reflect on their own lives and identities; sometimes this resulted in a related 

action by those who performed the reflection. 

 

____________________ 

Keywords  

Individualism 

Facebook 

Impression-management 

Self-presentation 

Sociology 

 

 

 



3 
 

Innehållsförteckning 

I. Introduktion     4 

 Individualism, Uppmärksamhet och Bekräftelse  6 

 Syfte     7
 Frågeställning    7 

II. Bakgrund      8 

 Idealtypisk Individualism och Uppskattning  8 

 Facebook – Individualistens verktyg   9 

III. Teori      13 

 Presentation av Individualism inför ett Kollektiv  13 

 Individualisering av tiden    13 

 Datorisering av Individualismen   15 

IV. Metod      16 

 Tillvägagångssätt och Informanter   16 

 Metoddiskussion och Självrannsakan   18 

V. Analys      20 

 Individualism och Kollektiv    20 

 Individualiserad tid och Kollektiv tid   34 

 Datorisering av livet – Individualistisk reflektion via Kollektivet 38 

VI. Konklusion     42

 Individualism och Kollektiv – Individualismens paradox 42 

 Individualiserad tids konvergens med Kollektiv tid  43 

 Datorisering av livet – Individualistisk reflektion via Kollektivet 44 

 Individualister är vi Allihop    45 

 Nya frågor – Ironi, Missbruk och Återbäddning  46 

Referenslista      48 

Bilaga I      52 

Bilaga II                                                    53 



4 
 

I. Introduktion 

IA: Man vill ju inte ha en bild av sig att man bara ligger på soffan och äter chips liksom. 

IB: Ja, fast det framstår som en person som inte ligger i soffan och så. 

IC: Ja, det är väl för att visa, skryta, att ”jag har verkligen varit där, och jag är minsann 

ute och är aktiv”[…]. 

 Tre informanters förklaringar av andras statusuppdateringar på Facebook.  

Att vara nutidsmänniska är att vara i en ständig föränderlighet – att leva i ett ekonomiskt 

system som till sin karaktär är globalt, rörligt och oförutsägbart ställer synonyma krav på de 

människor som vistas inom detsamma (Sennett 1999:162; Sennett 2007:10-11; Berman 

2012:112). Vilket förmodligen Marx satte fingret på med det så ofta citerade: ”Allt fast och 

beständigt förflyktigas” (Marx 1848/2009:34). Den förkapitalistiska ekonomiska och sociala 

tillvarons mer rigida och förutsägbara praktik har förbytts mot modernitetens rörlighet och 

oförutsägbarhet (Berman 2012:58,92; Giddens 1991:16). De människor vars tillvaro består av 

denna oförutsägbara, föränderliga och rörliga karaktär nödgas på olika sätt söka bemästra och 

kontrollera sina liv för att inte gå under – människorna måste ständigt vara redo att ta sitt 

egenansvar till individuell uppoffring och prestation, att skapa sitt eget välbefinnande. Denna 

människotyp skulle kunna omnämnas som individualisten, individualisten lever i ett samhälle 

präglat av individualism, det finns sociologer som till och med skulle säga att den nutida 

individualismen är vår religion (Collins 2008:69). 

Dagens Sverige kan på olika sätt betraktas som ett samhälle präglat av individualism. 

Kännetecknande för individualismen är just att individer betraktar livet och dess göromål 

utifrån individuellt agerande (Elliot & Lemert 2009:7; Heywood 2012:28,31; Lukes 2006:56). 

I vår samtid har även nyliberalismen fått sitt genomslag där det individuella ansvaret och 

valmöjligheten kombinerat med marknadslösningar antas lösa ekonomiska och sociala 

problem (Heywood 2012:49; Stier 2012:38). Socialstyrelsens rapport från 2009 visar att 

nyliberalismen har inverkat på attityder hos svenska ungdomar (Danielsson, m.fl. 2009:96). 

Svenska barn och ungdomars fritid har även artat sig allt mer prestations- och konkurrens-

inriktad (Stier 20102:34-35). Sverige har liksom som övriga väst sedan 1980-talet omnämnt 

arbetsmarknaden i mer individualistiska termer (Tovatt 2013:102,106). Under 1990-talet 

omnämns de arbetssökande som helt själva ansvariga att anpassa sig efter arbetsmarknadens 

villkor (Tovatt 2013:110). De arbetssökande önskas vara ”flexibla” och ”egna jagets 

entreprenörer”, att ha ”självtillit, mod och att vara beredda att ta risker” (Gillberg 2014:37). 
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Dessa termer för tankarna till egenföretagande och det är således inte helt ologiskt att många 

svenskar under 2000-talet betraktar sina liv som ”göra det själv projekt” (Gillberg 2014:37; 

Elliot & Lemert 2009:13). Således har så kallad coachning blivit ett lönsamt företagande där 

karriärcoachen, livsstilscoachen och arbetssökandecoachen blivit naturliga inslag i många 

människors vardag (Gillberg 2010:15). Lägg där till tidningsartiklar
1
 vars rubriker lyder 

ungefär: ”Så får du…, Så gör du…”, vilka låter som om de riktades specifikt till dig och hur 

du som individ bör agera specifikt därefter. Eller hur Viasat erbjuder ett individualiserat TV-

utbud med sin on demand-tjänst Viaplay: ”Underhållning på dina villkor”. På samma sätt kan 

Spotify erbjuda sina användare konstruktionen av sina egna spellistor, denna musik skulle 

sedan kunna avnjutas med hörlurar från Bose vars slogan lyder: ”ListenForYourself”. Hela 

vår vardag går att förstå utifrån individualism från morgon till kväll. Redan vid frukostbordet 

kan du själv välja vad du vill äta, kanske väljer du de nyttigare flingorna som antas främja din 

träning, kanske tränar du för att skapa din egna ideala kropp eller för att skapa din egen hälsa 

så du klarar av att prestera på ditt jobb vilket främjar din karriär. Alla dessa individualistiska 

göromål, att välja själv att göra någonting, att göra uppoffring och prestera i syfte att skapa 

sitt eget välbefinnande är vad som i föreliggande uppsats kommer omnämnas som den 

individualistiska bragden. Men denna egenutförda bragd blir bara meningsfull i sin relation 

med andra, med ett kollektiv (Elliot & Lemert 2009:19-20). För att knyta an till intervju-

citaten ovan så är det inte bara viktigt att vara ”aktiv”, utan att vara aktiv i omgivningens 

ögon, annars riskerar du i omgivningens ögon bli den som ”ligger på soffan och äter chips”. 

Den som bara ligger på soffan utför inga individualistiska bragder i sin vardag, men det gör 

den som är ”ute och är aktiv”. Således står individualism i relation med ett kollektiv. 

Individualistens egenutförda bragder blir bara värdefulla i sitt förhållande till en omgivning. 

Vår individualism blir meningsfull när den bekräftas av andra (Ibid.). Men om vi lever i ett 

väldigt rörligt samhälle som är oförutsägbart och under ständig förändring, vem tar sig tid att 

stanna upp och bekräfta just din individualistiska bragd? Alla andra är mer eller mindre 

upptagna med att leva sina liv som ”göra det själv projekt”, och när ska du ta dig tid att 

bekräfta andras individualistiska bragder? Är det ställt på ett sådant sätt blir det avgörande att 

det existerar någon sorts kommunikation mellan individualist och kollektiv. En kommuni-

kation som kan garantera kollektivets bekräftelse av individualisters bragder på deras egna 

villkor – Facebook är en sådan kommunikation, tekniska fenomen kan förstås via  

1. Crofts, Maria: Så söker du nytt jobb genom sociala medier. Dagens Nyheter. Besökt: 2015-01-05.  

   Forsberg, Lisen: Så får du koll på din ekonomi. Dagens Nyheter. Besökt: 2015-01-05. 
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sociala sammanhang (Ahrne, Roman & Franzén 2008:28; Olsson, m.fl. 2013:49). 

 
Individualism, Uppmärksamhet och Bekräftelse 
 

År 2013 använde 66 procent av de svenska internetanvändarna över 12 år Facebook (Findahl 

2013:32). Facebookappen är även den app svenskarna använder mest i sina smarta mobiler 

(Findahl 2014:5). När jag frågar människor i min omgivning varför dessa använder Facebook 

brukar svaret lyda ungefär: ”Det är ett bra sätt att hänga med” eller ”Det blir enklare att hålla 

kontakten med vänner”. Quan-Haase & Young (2010:9) nämner i sin studie att 49 procent av 

respondenterna motiverade sitt deltagande på Facebook med alternativet: ”Alla som jag 

känner finns på Facebook”, min översättning. Facebook motiverar sin egen verksamhet med: 

People use Facebook to stay connected with friends and family, to discover 

what's going on in the world, [and to share and express what matters to 

them.]. 

Facebooks kvartalsrapport Q1 2013, min fetstil. 

Om många av dina vänner faktiskt använder Facebook dagligen, och om en av Facebooks 

viktigaste funktioner är att dela och utrycka sådant som är meningsfullt för dig inför din 

vänlista, blir det inte då meningsfullt att förstå vad det är människor delar och uttrycker? 

Varför publicerar Facebookanvändare inlägg inför en vänlista? Varför tar vissa inlägg, 

statusuppdateringar, just den skepnad de tar? Ett enkelt svar är att Facebookanvändare söker 

bekräftelse, men vad är det i så fall de vill få bekräftat? Ekonomidoktorn Nanna Gillberg 

(2014)  har i sin bok Uppmärksamhetssamhället försökt lyfta argument hur svenskar i sin 

vardag konkurrerar om uppmärksamhet på exempelvis Facebook. Gillberg försöker visa hur 

människor överdriver och förskönar sin självpresentation på sociala medier för att få gruppens 

uppmärksamhet. Men vad är det vi vill uppmärksamma? Att vi finns? 

Aktuell Facebookforskning som behandlar individualism är överlag väldigt likriktad. Den 

skulle kunna sammanfattas ungefär: Amerikaner är typiskt individualistiska, dessas 

Facebookanvändande jämförs på olika sätt med invånare från Asiatiska länder, eftersom 

Asiater anses vara mer kollektivistiska i kontrast till Amerikaner. Exempelvis tenderar 

Amerikaner publicera mer och längre texter på bland annat Facebook än Singaporianer (Rui 

& Stefanone 2013:116). Detta skulle kunna betraktas som mer individualistiskt Facebookan-

vändande eftersom det förmodligen innebär att individen publicerar sådant den själv tycker 

och tänker. Ett annat exempel är hur Amerikaner betydligt oftare har närbild på sitt ansikte 

som profilbild, medan Taiwaneser oftare har hela kroppen på sin profilbild och tycks 

dessutom prioritera bakgrunden (bakom sig själv). Detta kan tolkas som att mer individual-
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istiska kulturer som USA lägger större fokus på att presentera sig själva på Facebook (Huang 

& Park 2013:340). Men blir Taiwanesernas Facebookanvändande mindre individualiserat 

därom? Eller hur Amerikanska studenter oftare söker nya vänner på Facebook medan deras 

Koreanska dito söker behålla redan befintliga vänner (Yoojung, m.fl. 2011:371). Uttrycks 

individualism mer i Facebookanvändandet om syftet är att skaffa nya vänner än att vårda 

befintliga vänskapsrelationer? Denna forskning är inte särskilt behjälplig i sammanhanget, 

men den kan illustrera en poäng: varför bara jämföra förmodade individualistiska kulturers 

Facebookanvändande med förmodade kollektivistiska kulturers? Facebook skulle kunna 

betraktas som ett kollektiv i sig, en imaginär gemenskap som enskilda Facebookanvändare på 

olika sätt är i relation med.   

Jag skulle säga att Facebookanvändare i ett individualistiskt samhälle på olika sätt försöker 

presentera, eller uppmärksamma, sin individualism inför en grupp i förhoppning att gruppen 

bekräftar den presenterade individualismen. Eller sociologiskt uttryckt: individualisten i ett 

samhälle präglat av individualism behöver någon sorts relation med ett kollektiv vilka kan 

bekräfta individualisten och dennes bragder, individualisten kan även via sin relation med 

kollektivet bekräfta andras individualistiska bragder inom detsamma – Facebook kan 

tillgodose individualistens interaktion med ett kollektiv i en rörlig och föränderlig tillvaro. 

Syftet med föreliggande uppsats är att söka en sociologisk förståelse för hur individualism på 

olika sätt kan ta uttryck i människors dagliga Facebookanvändande. Facebook är en 

avgörande och återkommande aktivitet i många miljoner människors vardag (Carlsson 

2010:30). Det är således min förhoppning att denna uppsats skall skänka en djupare förståelse 

av människors delaktighet och aktivitet i det sociala mediet Facebook. Uppsatsen är även ett 

sätt att förstå individualism i relation till ett kollektiv, Facebookanvändarens relation till 

vänlistan, individualistens relation till det svenska samhället.  

Den frågeställning som presenteras nedan är essentiell för hela föreliggande uppsats: 

● Hur kan individualism ta uttryck och bekräftas i människors dagliga Facebookanvändande?  

● Hur kan individualism förstås i relation med ett kollektiv som Facebook? 
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II. Bakgrund 

Visst är det viktigt att människorna ska ha så stort eget armbågsutrymme 

som möjligt […] det gäller möjligheten att utvecklas så som det heter: att 

förverkliga sig själv […]. 

Vi har inte i tillräcklig grad skapat det utrymme för varje människa att följa 

sina bästa stämningars längtan som Branting utryckte det en gång […]. 

Olof Palmes tal i riksdagen 24 oktober 1979. 

Idealtypisk Individualism och Uppskattning 

År 2011 publicerades en bok som enligt Lasse Anrell på Aftonbladet ”[…] är en blivande 

svensk läsklassiker som kommer att förändra Sverige”. Boken såldes snabbt i 450 000 

exemplar och i skrivande stund har försäljningssiffran passerat 700 000 – boken är vid namn: 

Jag är Zlatan             – min historia och är fotbollsproffsets Zlatan  brahimovi s (2011) 

självbiografi
2
. Betraktas insidan av bokens bakre pärm så radas lovord upp från prominenta 

individer som dagligen deltar i olika forum med miljontals följare tillsammans. Varför tävlar 

offentliga personer om att skriva det vassaste lovordet till boken? Varför såldes boken i 

700 000 exemplar? Och varför tycks den bli en ”läsklassiker” som förändrar Sverige? Ett 

enkelt svar skulle bli att Zlatan är en oerhört skicklig fotbollsspelare och att många människor 

älskar fotboll – ett sociologiskt svar skulle bli ungefär såhär: Zlatan är den eminenta 

individualisten.  

Zlatans självbiografi skulle väldigt enkelt kunna sammanfattas som: historien om 

individualisten som har alla odds emot sig, men som kämpar, som gör uppoffringar och 

presterar och belönas sedan för att slutligen bli en av de bästa i världen, att bli 

mångmiljonären som flyttar mellan europeiska storstäder där han ständigt tycks sticka ut och 

vara i ropet. Denna individualistiska bragd, Zlatans individuella resa från ingenstans till 

allting, är förmodligen en mer rimlig förklaring till att boken slog så bra som den gjorde, eller 

för att citera Patrik Svensson på Sydsvenskan som ansåg boken var: ”Sensationellt intressant. 

Sensationellt bra”. Publiceras en idealtypisk historia om den individualistiska bragden i ett 

individualistiskt samhälle så slår det inte bra; det slår bäst! Om vi håller oss till självhjälps-

litteraturen kan vi genast upptäcka andra storsäljare som Isabella Löwengrips (2012) Isabellas 

hemligheter: Så tog jag huvudrollen i mitt eget liv, och Pehr G. Gyllenhammars (2014) 

Oberoende är stark, eller Stefan Ekbergs (2012) Så blir du framgångsrik – utan pengar, 

kontakter och med helt fel bakgrund. 

2.
 Zlatanboken är skriven av David Lagercrantz efter att denne intervjuat Zlatan. 
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Böckernas titlar avslöjar dessutom mer om innehållet än innehållet självt; ”Jag är…, Min 

historia, Så tog jag huvudrollen…, i mitt eget liv, Oberoende…, Så blir du…”, där den 

sistnämnda titeln är mest intressant eftersom den säger att vanligtvis nås framgång via pengar, 

kontakter och med ”rätt” bakgrund, eller sociologiskt säger titeln: social rörlighet är möjligt 

oavsett vem du är om du som individ bara väljer att agera ”rätt”, genom att köpa denna bok 

tar du första steget på din individualistiska resa. Dessa böcker har nått marknaden eftersom de 

fyller en funktion – de tillfredsställer en efterfrågan – individualistens efterfrågan i ett 

individualistiskt samhälle. 

Men varför är Zlatan och Löwengrip med flera så uppskattade? Zlatan är säkerligen älskad 

och uppskattad av miljontals människor och Löwengrips blogg Blondinbella är den mest 

frekventerade i hela Skandinavien med över en miljon unika följare varje vecka. De 

uppskattas eftersom att vi uppskattar dem – för hur individualiserad du än må vara, hur 

framgångsrik, uppoffrande och presterande du än är – så är allt detta värdelöst såvida andra 

inte erkänner detta och identifierar det som någonting positivt. Individualisten är beroende av 

andras erkännande, individualisten är beroende av gruppen – av någon slags kollektiv 

bekräftelse. På samma sätt är den individualistiska Facebookanvändaren beroende av sin 

vänlista. 

   föreliggande uppsats alterneras användningen av begreppet ”kollektiv” mellan att å ena 

sidan syfta till det svenska samhället som ”grupp”, och å andra sidan syfta till den grupp 

människor i Facebookanvändarens vänlista vilka uppmärksammar och gillar dennes status-

uppdateringar. Jag vill poängtera medvetenhet om hur flyktigt begreppet ”kollektiv” används 

och hur detta otydliggör vissa av uppsatsens resonemang. Av relevans är ändå att förstå hur 

”kollektiv” eller kollektivism på olika sätt står i kontrast till ”individualism”. Denna mot-

sättning blir ofta avgörande för flera av uppsatsens resonemang.   

Facebook – Individualistens verktyg 

En bekant till mig hjälpte under hösten 2014 några kompisar att renovera en restaurang som 

dessa planerade öppna. Min kompis är elkunnig och monterade flera designlampor i 

restaurangens tak. Väl färdig med monteringen valde han att fotografera de uppsatta och 

lysande lamporna – fotografiet togs med en smart mobil och publicerades omgående via en så 

kallad statusuppdatering på Facebook tillsammans med kommentaren: ”Detta ska nog lysa 

upp höstmörkret”. Flera andra personer, det vill säga andra Facebookanvändare i den 

elkunnigas vänlista, valde att gilla denna statusuppdatering. Alltsammans kan tyckas trivialt 
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och inte alls unikt men kanske kan det också betraktas som en vanlig statusuppdatering på 

Facebook. Hur löjligt och vardagligt det hela än tycks vara så är det min övertygelse att 

scenariot var viktigt för den elkunniga lampmontören. För vad var det som inträffade när 

statusuppdateringen gillades av andra? Min elkunniga kompis blev i samma stund Zlatan. Vad 

som inträffade var gruppens bekräftelse av den individualistiska bragden – att välja själv att 

hjälpa sina kompisar renovera en restaurang, att själv montera designlampor i restaurangens 

tak, att själv välja att dokumentera detta och publicera det på internet. Denna individualistiska 

bragd
3
 får en helt annan bekräftelse när den når flera hundra personer i individens vänlista på 

Facebook än bara de fåtal personer som fysiskt vistades i restaurangen. En individualistisk 

bragd äger rum, denna bekräftas av andra via ett kollektiv, kollektivet kan uppskatta den 

individualistiska bragden även om de inte vet något om designlampor eller restaurang-

renoveringar. Men i och med de själva utför individualistiska bragder i sin vardag som andra 

bekräftar på Facebook är de införstådda med hur denna bekräftelse av individualismen bör gå 

till – kanske gillade min elkunniga kompis någon individualistisk bragd som de utförde förra 

veckan? 

Under 2000-talet blev det möjligt för internetanvändare att välja och vraka, tycka och tänka, 

och allt detta i och med etablerandet av fenomen som sociala medier – Facebook, Twitter, 

YouTube, etc. (Carlsson 2010:218; Fuchs 2008: 125-127). Facebook har i skrivande stund 

över 835 miljoner användare världen över (Van Dijck 2013:45). Att Facebook är ett bra sätt 

att hålla kontakten med vänner är sanning med modifikation, människan har alltid funnit sätt 

att hålla kontakt med vänner oavsett detta skett med röksignaler eller depescher. I den 

meningen är Facebook inget nyrevolutionerande, men vad som är nytt är den explicita 

personliga prägeln som Facebook erbjuder. Exempelvis har användare i stor utsträckning sina 

riktiga namn, så kallade nicknames har annars varit standard bland internetanvändare. 

Användarna har en profil vilken efter eget tycke kan vara mer eller mindre informativ. Men 

avgörande är den möjlighet som statusuppdateringar ger användaren. Facebookanvändaren 

kan publicera en egenkomponerad kommentar, bild, film, evenemang eller länk inför sin 

vänlista (Carlsson 2010:43). En sociologisk omnämning är följande: statusuppdateringar är 

olika livshändelser, egenutförda aktiviteter eller dylika attribut som av Facebookanvändaren 

kan knytas till den egna identiteten för att sedan redovisa detta inför ett kollektiv.  

3. Dagens Nyheter. Lade upp körkortet på Facebook – fick 20 sms-lån i sitt namn. 2014 fick en man sin identitet 
kapad eftersom han publicerat en bild av sitt nytagna körkort på Facebook. Trots denna olycka exemplifierar det 

presenterandet av den individualistiska bragden: ”kolla jag har tagit körkort”. Besökt: 2015-01-07. 
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En annan avgörande funktion som Facebook erbjuder är användarens möjlighet att 

kommentera och gilla andra användares statusuppdateringar. Användarna kan även se hur 

många som gillat en statusuppdatering eller läsa andras kommentarer om densamma (Carlsson 

2010:45). En statusuppdatering som gillas skulle kunna betraktas som om den uppskattades, 

eller sociologiskt: en statusuppdatering är på olika sätt en produkt av en individualistisk 

handling som går att knyta till en specifik individ, denna individ redovisar den 

individualistiska handlingen inför sin vänlista, vänlistan är ett kollektiv som i olika 

utsträckning uppmärksammar den redovisade individualistiska handlingen, och vissa ur 

kollektivet väljer att bekräfta sitt uppmärksammande av den publicerade individualistiska 

handlingen genom att nyttja gillaknappen. Lägg där till att Facebookanvändaren kan välja sin 

vänlista själv, ta bort vänner eller anpassa vänner så bara somliga kan se specifika inlägg, eller 

anpassa vänner så deras statusuppdateringar görs osynliga för dig (Carlsson 2010:41). 

Facebookanvändaren kontrollerar och avgör själv vilket sätt den vill framstå på inför vänlistan 

(Stier 2012:76-77). En annan Facebookfunktion är nyhetsflödet eller flödet som är liksom ett 

anslag det första Facebookanvändaren möter när denne loggar in. Flödet är som en 

summering av dina vänners och gruppers statusuppdateringar. Sociologiskt uttryckt: flödet är 

en tablå av människors publicerade livshändelser vilka går att granska, bekräfta och knyta till 

en specifik individs identitet. Facebook är dessutom ett ypperligt sätt att hitta människor, 

eftersom i princip alla heter sina riktiga namn på Facebook blir det enkelt att söka upp gamla 

vänner för att sedan skicka vänförfrågan till dessa, i den meningen underlättas 

individualistens arbete att föröka det kollektiv som senare kan bekräfta dennes 

statusuppdateringar via gillafunktionen. Huruvida detta kollektiv, eller vänlista, verkligen 

uppfattas som en lista av veritabla vänner varierar naturligtvis mellan användare och vänner, 

men det finns forskning som stödjer teorier att sociala medier ökar användarnas sociala 

kapital och reducerar känslor av ensamhet hos desamma (Burke, m.fl. 2010:3-4). Bortsett från 

främjandet att finna gamla vänner erbjuder Facebook även andra väldigt praktiska funktioner, 

som att skicka privata meddelanden till varandra, chatta, skicka inbjudningar eller deltagande 

i olika grupper som du som användare av olika anledning föredrar. Det finns forskning som 

påtalar fördelarna med att Facebookanvändare med ovanliga sjukdomar på ett socialt 

accepterat sätt kan hitta varandra via sjukdomsrelaterade Facebookgrupper där kunskap och 

tips om sjukdomen kan diskuteras inom gruppen (Andrews 2012:33).  

Men om vi ska betrakta Facebook som ett verktyg för individualism kan följande 

sammanfattning ges: du väljer själv att gå med, du väljer i viss mån vänner själv, du anpassar 
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vänner själv, du väljer vad du publicerar själv, du väljer själv vad du gillar och kommenterar, 

du väljer själv när du loggar in, Facebook har inte lunchstängt, och du väljer själv att 

annullera ditt konto eller ej. Att vara Facebookanvändare är att vara sin egen webbdesigner: 

internetbaserade sociala relationer på dina villkor.   
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III. Teori 

Presentation av Individualism inför ett Kollektiv 

Människors presentation av sig själva på Facebook kommer i föreliggande uppsats förstås 

utifrån Goffmans (1959/1990) teorier om intrycksstyrning. Facebook kan betraktas som en 

bakre region (Goffman 1959/1990:114,231); där Facebookanvändaren har möjlighet att 

förbereda sin egen självpresentation inför vänlistan, den främre regionen (Goffman 

1959/1990:231). I den meningen kan Facebookanvändaren styra sitt eget intryck via exempel-

vis statusuppdateringar inför ett kollektiv, vänlistan. Facebookanvändaren godkänner och 

anpassar även sin vänlista efter egna önskemål, att välja vänlista är att välja publik för att föra 

sig med Goffmans dramaturgiska terminologi. Presentationen på Facebook kan även betraktas 

som en idealisering som förbereds och presenteras, med idealisering menar Goffman att 

människor förstärker drag i sin självpresentation, drag de vet uppskattas i samhället (Goffman 

1959/1990:44). Lever vi i ett samhälle som högaktar självförverkligande, individualistiska 

bragder – så kommer förmedlandet av individualismen och dess bragder uppskattas, 

förberedas och presenteras på Facebook. När presentationen når vänlistan möjliggörs en 

kollektiv bekräftelse av individens presentation genom att vänlistan kan välja att gilla och 

kommentera densamma.  

Individualisering av tiden 

Nutidsmänniskorna är i vardagen indragna och beroende av olika slags expertsystem. 

Expertsystem är myntat av Anthony Giddens och kännetecknar sociala urbäddnings-

mekanismer i det senmoderna samhället (Giddens 1996:29). Expertsystem innebär att 

människor i sin vardag förlitar sig på och är beroende av system som konstruerats av andra 

och som är bortom användarnas kontroll och kompetens. Facebook är ett expertsystem, 

användarna vet ganska precis hur Facebook bör och kan användas – men i princip ingen 

skulle kunna laga ett kraschat Facebook. Men trots det är många människor mer eller mindre 

beroende av den kontroll av identitet, kontroll av sociala relationer och av kommunikationer 

som expertsystemet Facebook faktiskt erbjuder. Avgörande för att förstå expertsystems 

urbäddande mekanismer är hur det sociala lyfts bort från ett konkret sammanhang – 

separationen av tid och rum (Giddens 1996:26-27). Det vill säga tiden skiljs från den fysiska 

platsen och dessa blir således oberoende av varandra (Giddens 1996:26-31). Detta innebär att 

Facebook tillgodoser denna funktion inte bara genom att skilja tid och rum från vartannat, 

utan likväl genom att erbjuda en individualisering av tiden – som exempelvis mobiltelefonen 
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inte gör. Mobiltelefonen skiljer tiden från platsen genom att erbjuda kommunikation mellan 

person A och person B som befinner sig på olika kontinenter – men tiden är gemensam, tiden 

är kollektiv. Person A boendes i Sverige ringer Person B boendes i nordöstra USA som ligger 

ca sex timmar efter Sverige i tiden. Detta innebär att person A måste ha tidsdifferensen i 

åtanke och anpassa sitt samtal så det passar person B – annars skulle ett samtal mitt under 

person B:s djupsömn eller mitt under dennes arbetstid kunna ske. Mobiltelefonen erbjuder 

kommunikation, relation, interaktion som inte är bunden till tiden vid den fysiska platsen, 

tiden är ändå gemensam – tiden är kollektiv oavsett tidszon. Facebook däremot bär där 

mobiltelefonen brister. Person A kan via Facebook besöka person B:s Facebooksida, betrakta 

dennes liv i tablå via statusuppdateringar, profilinformation, etc. Person A kan skriva till 

person B efter sin egen tid och person B läser detta efter sin egen tid. Samma princip skulle 

nås via exempelvis mejl, SMS eller brev, men dessa erbjuder ingen tablå av det sociala, de 

erbjuder ingen möjlighet till kontroll av flera människors liv i förhållande till en 

individualiserad tid. Du har din egen tidszon, du uppdaterar din Facebooksida när det passar 

dig, du besöker andra Facebookanvändares sidor när det passar dig, din tid är inte beroende av 

andras, din tid är individualiserad till just dig. Tidsmässigt är du mer eller mindre oberoende 

av en fysisk kollektiv tid. Ditt sociala liv, din interaktion med andra sker på dina egna villkor, 

liksom Viasats on demand-tjänst: ”Underhållning på dina villkor”. Facebook möjliggör 

kontrollen av individers delaktighet i ett kollektiv på deras egna villkor; via en egen tidszon. 

Men, eftersom Facebook är ett kollektiv så har alla Facebookanvändare individualiserade 

tider som interagerar inom detsamma. Således bör någon typ av kollektiv tid existera på 

Facebook. Om Person A skickar ett meddelande till Person B så bör detta besvaras inom 

rimlig tid – den ”rimliga” tiden måste vara gemensamt införstådd, kollektivt reglerad. Så trots 

att den individualiserade tiden kan användas när som helst då det passar varje användare så 

kan detta bara ske inom något sorts kollektivt ramverk som reglerar de individualiserade 

tiderna. Betänk även följande: när människor vistas tillsammans fysiskt så har denna grupp en 

kollektiv tid, om en person i gruppen väljer att kolla Facebook via sin smarta mobil så lämnar 

således denna individ gruppens kollektiva tid för sin egen. När den individualiserade 

tidszonen ansluts på bekostnad av den fysiska, kollektiva, tiden kan tidsrelaterade krockar 

uppstå. Precis som tidsrelaterade krockar kan uppstå när individualiserade tider möts (eller 

inte möts) på Facebook. 
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Datorisering av Individualismen  

Av hävd är det produktionen, arbetstiden och anställda som datoriserats för att på olika sätt 

styras, kontrolleras och utvärderas. Exempelvis datoriserades den svenska industrin i syfte att 

möta den internationella konkurrensen via ökad effektivitet, kontroll och styrning av 

produktionen som datoriseringen antogs alstra (Bäck 1982:7,22-23; Ekinge 1981:47). 

Facebook kan betraktas som ett sätt att datorisera fritiden. Facebook är ett fenomen som 

erbjuder datorisering av individers sociala relationer, kommunikationer och interaktioner som 

är bundna till individens individualism. Förmågan att fånga livshändelser, som statusupp-

dateringar, och knyta dessa till sig själv och sitt eget liv är avgörande för individens behov av 

reflektion i det senmoderna samhället (Giddens 1991:76-77). Genom att reflektera över sitt liv 

och vad som utförts är att utvärdera sig själv. Utvärdering är ett sätt att granska sig själv 

relativt vad som har presterats och varför. Facebook kan erbjuda reflektion av ditt eget liv, 

men likväl din reflektion av de i din vänlistas liv och deras reflektion av ditt liv. Reflektion 

väcker frågor som: Vad har skett i mitt liv? Varför skedde det? Vad har skett i andras liv? 

Varför skedde det? Att förstå vad som skett är att skapa sammanhang i en föränderlig och 

oförutsägbar tillvaro, men det är lika mycket att söka agera utifrån det som varit. Exempelvis 

kan Facebook vara ett forum för exponering av olika modeflugor
4
, som att fotografera sin 

egen mat och sedan publicera detta foto. Att som Facebookanvändare utvärdera och reflektera 

sådant andra publicerat skapar ett sammanhang att själv agera efter – ett agerande som 

förmodligen aldrig ägt rum om utvärderingen inte möjliggjorts – att kanske själv lägga upp 

maten snyggt, fotografera denna, och sedan publicera detta på Facebook. Att förstå sig själv 

via reflektion är att förstå sig själv genom att blicka bakåt, att förstå det som varit. Genom att 

söka kontrollera vad som varit kan vi försöka anpassa det som komma skall via lämplig 

handling – reflektionen är en utvärdering i syfte att förstå vad vi kan förändra för att bli bättre 

– Facebook möjliggör kontroll och styrning av denna reflektion, att på sin fritid finna lämpligt 

agerande genom att förstå vårt eget och andras tidigare agerande som publicerats via 

statusuppdateringar.  

 

 

4. Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund fick 2014 tusentals nya medlemmar vilket de förklarar via 

sportfiskares publicering av fiskerelaterade bilder på sociala medier; vilka inspirerat andra att börja fiska. 

http://fiskejournalen.se/sociala-medier-okar-fiskeintresset/. Besökt: 2015-01-05.  

http://fiskejournalen.se/sociala-medier-okar-fiskeintresset/


16 
 

IV. Metod 

Tillvägagångssätt och Informanter 

Föreliggande uppsats datamaterial bygger på tio intervjuer vilka varierar i längd mellan 40 

och 60 minuter (se bila I). Intervjuerna är semistrukturerade vilket innebär att jag utformat en 

intervjuguide (se bilaga II) med specifika frågor och teman som behandlande Facebook-

användande. Intervjuguiden tjänade som en stomme under intervjun men följdes aldrig varken 

kronologiskt eller ackurat. I och med semistrukturens mer flexibla karaktär gick intervjun 

många gånger utanför intervjuguiden vilket är ett vanligt förekommande (Bryman 2011:415). 

Intentionen var att varje intervjuperson själv skulle få utveckla vad som var viktigt med 

dennes Facebookanvändande och varför, men jag som intervjuare höll det inom ramen för vad 

som var relevant relativt föreliggande uppsats frågeställning. Alla intervjuer har bandats och 

transkriberats, transkribering har inte ägt rum samma dag som intervjun genomfördes.  

Bortsett från en informant är samtliga dagligen aktiva på Facebook. En informant har varit 

aktiv men valt att avsluta sitt konto. Denna informant valde jag specifikt i förhoppning att 

utröna dels varför någon väljer att avsluta sitt Facebookkonto, men likväl om informanten 

upplevde någon explicit social förändring före och efter sitt Facebookdeltagande. Informan-

terna är valda via både målstyrt urval och bekvämlighetsurval (Bryman 2011:394). Urvalet är 

målstyrt i den meningen att jag valde aktiva eller inaktiva Facebookanvändare för intervju. 

Det är också målstyrt i den meningen att nio av informanterna är födda på 1980-talet, 1980-

talets generation omnämns i svensk forskning som mer ”jagfixerad” (Gillberg 2010:21). I den 

meningen kan 80-talister betraktas som mer individualiserade och detta skulle kunna ta sig 

tydligare skepnad i deras Facebookanvändande än exempelvis 60-talister. Urvalet kan likväl 

betraktas som bekvämlighetsurval eftersom samtliga informanter är människor jag känner väl 

eller flyktigt. Fem av informanterna är kvinnor och fem är män (se bilaga I). Två av intervju-

erna har ägt rum i min bostad och resterande intervjuer i respektive informants bostad. Under 

intervjun var samtliga informanter förutom en inloggade på sitt Facebookkonto, det var min 

förhoppning att fråga om specifika statusuppdateringar som vi båda kunde se och sedan föra 

resonemang om dessa. Syftet var att få tillgång till autentiska exempel på statusuppdateringar 

och inte bara ungefärliga som: ”folk lägger upp bilder på sin mat ibland”, mitt syfte var 

istället att se exakt hur en viss statusuppdatering såg ut. Oavsett vad informanterna valt att 

lägga vikt på under intervjun så har jag aktivt gjort många förfrågningar om informantens 

statusuppdateringar, andras statusuppdateringar i informantens nyhetsflöde, hur ofta inform-

anten gillar och kommenterar andras statusuppdateringar och varför. Dessa frågor tryckte jag 
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hårt på eftersom det var avgörande i förhållande till uppsatsens frågeställning – hur 

individualism kan ta uttryck och bekräftas på Facebook. Det är just statusuppdateringar och 

gillandet av dessa som främjade besvarandet av frågeställningen (se introduktions- och 

bakgrundsstycket i föreliggande uppsats). Intervjuerna har analyserats efterhand de transkri-

berats, min intention var att hitta frågor som kanske borde utvecklats, frågor som kanske 

borde slopas, frågor som kanske borde tillkomma. Detta blev också fallet och jag upplevde att 

varje intervju blev bättre i den meningen att irrelevanta frågor undveks så att intervjuns 

semistrukturerade stomme koncentrerades i förhållande till uppsatsens frågeställning. Varje 

informant introducerades i de rådande forskningsetiska rättigheterna innan intervjusituationen 

(Bryman 2011: 131-132; SFS 2003:3-4). Introduktionen berörde Informationskrav: intervjun 

är en del av en c-uppsats i sociologi och undersöker Facebookanvändande. Samtyckeskrav: 

deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. Konfidentialitetskrav: deltagandet 

är fullständigt anonymt och intervjun kodas och försvårar således identifiering av specifika 

informanter. Nyttjandekrav: citat ur intervjun kan komma att läsas av studenter och examin-

atorer, uppsatsen publiceras även i DiVA. Jag garanterade även säker förvaring av ljudfiler 

och transkriberingsdokument – dessa kommer även raderas vid godkänd uppsats. Under 

intervjun satt jag intill informanterna när dessa var inloggade på Facebook och således gavs 

jag access till informanternas nyhetsflöden – vilket innebär att jag fick ta del av 

lösenordsskyddat material dels från informanten men även från individer i informanternas 

vänlista på Facebook. Jag kom i den meningen i kontakt med material publicerat av andra 

Facebookanvändare vilka kanske inte hade godkänt min access om de innehaft kännedom om 

situationen. Därför har jag varit extra försiktig och visat särskild hänsyn när jag valde citat 

från intervjuerna till föreliggande uppsats analysdel. Lösenordsskyddat material på internet 

bör inte användas i forskningssyfte utan vederbörandes godkännande (Bryman 2011:142). När 

jag refererade till informanters resonemang via transkriberingscitat i föreliggande uppsats så 

gjordes detta med benämningen IA, IB, IC och så vidare. Detta innebär inte att ett citat från 

informant A (IA) går att knyta till Intervju A i bilaga I och så vidare. Alla 

bokstavskombinationer har ändrats om och citat kan inte knytas till intervjutablån i bilaga I. 

Samtliga informanter omnämndes också med det könsneutrala hen, förutom vid en informants 

resonemang, eftersom det blev avgörande att poängtera att det rörde sig om en kvinna i 

sammanhanget. Dessa åtgärder har utförts med informanternas anonymitet i åtanke. 
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Metoddiskussion och Självrannsakan  

Jag är mer eller mindre bekant med samtliga informanter, fyra känner jag väl och sex 

informanter känner jag flyktigt. Huruvida dessa kände sig tvingade att ställa upp på intervju i 

och med vår bekantskap är jag oviss om, men samtliga informanter sa eller uppvisade efter 

intervjun att det var väldigt roligt. Flera föreslog även intervjudeltagande utan min förfrågan. 

Intervjuerna har till största del ägt rum hemma hos informanterna, det var min förhoppning att 

de skulle vara bekvämare hemma och inte uppleva onödig press. Jag har också bjudit de flesta 

informanterna på fika under intervjun vilket jag inte lägger någon större vikt vid som muta 

mer än att jag nämner det här. Det var en stor snedfördelning av informanter eftersom nio av 

dessa är födda på 1980-talet. Detta påverkar resultatet eftersom yngre människor är mer 

aktiva på Facebook och är även att betraktas som mer individualistiska i sina attityder 

(Danielsson m.fl. 2009:96; Findahl 2014:28). Det skulle kunna ge resultatet en väldig 

likriktning. Men alla använder Facebook olika och intentionen med semistrukturerade 

intervjuer var att ge varje informant eget utrymme att förklara sitt eget Facebookanvändande. 

Sju av informanterna är i skrivande stund studenter och har kanske mer egen tid att förfoga 

över, vilket innebär att de kanske är mer aktiva på Facebook än om de haft heltidsarbeten, 

men det kan också vara så att studierelaterade angelägenheter sköts via Facebook. I 

ärlighetens namn lägger jag ingen extrem vikt vid representativitet och generaliserbarhet i och 

med uppsatsens kvalitativa angrepp (Bryman 2011:369). Uppsatsens ambition är inte att 

redovisa: ”så här gör alla svenska Facebookanvändare”, min intention är snarare: ”så här kan 

det gå till när människor väljer att exponera individualism på Facebook”, ”och det verkar vara 

viktigt för dem därför att…”. Vi kan betrakta uppsatsens tio informanter som tio unika 

exempel av hur människor på olika sätt förhåller sig till sin egen och andras individualism på 

Facebook i ett samhälle som präglas av individualism. Så länge en kvalitativ analys på ett 

trovärdigt sätt kan knytas till teori så blir materialet generaliserbart i den meningen, eftersom 

att teorier är generella (Ibid.). Om empiri konstruerats via teori som på ett trovärdigt sätt 

återkopplas till teorin som möjliggör utvecklandet och/eller bekräftandet av densamma: så är 

det ett resultat som generaliserar. 

Jag kommer i det följande lyfta självrannsakan av relevans i sammanhanget. Jag har själv 

aldrig förfogat över ett Facebookkonto och planerar inte att göra så – trots min handledares 

uppmuntran i detta forskningssyfte. Jag skulle betrakta mig själv som motståndare till sociala 

medier. Men det är min förhoppning att inte vara för subjektiv eller nedvärderande mot 

varken Facebookanvändande eller individualism som behandlas i denna uppsats. Ansträng-
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ningar har gjorts för att söka vara mer objektiv inte bara i uppsatsens bakgrundsstycke, där 

flera praktiska och positiva aspekter lyfts rörande Facebookanvändande och individualism, 

utan likväl är det min förhoppning att denna ansträngning till objektivitet skall framgå 

uppsatsen igenom och främst i dess analysdel och konklusion.  

Dagens västerländska individualism blir även ofta nödvändigt att förstå via nyliberalismen – 

som är ett politiskt stridsäpple och ofta uppdelat i två perspektiv som väldigt förenklat kan 

sammanfattas som ett perspektiv som är positivt inställt till nyliberalismen, och ett som är 

negativt inställt – där jag själv identifierar mig till det sistnämnda.  Men märkväl, ett 

sociologiskt angrepp på ett fenomen bör alltid vara ett kritiskt angrepp – genom att vara 

kritisk och ifrågasättande kommer sociologin förhoppningsvis förbi den så kallade common 

sense-nivån. 
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V. Analys 

Individualism och Kollektiv 

Citatet nedan är från en intervju där informanten anser att människor försöker förstärka 

positiva drag i sin självpresentation på Facebook:  

ID: Därför man, man, det handlar väl lite såhär att skapandet av sig själv, att man tar ju 

gärna fram dom positiva sidorna, det är precis som när man är på en anställnings-

intervju, man tar helst inte upp dom negativa. 

Tänk dig att du ska på en anställningsintervju angående ett jobb du desperat behöver – hur 

skulle du söka framhäva dig själv under denna intervju? Förmodligen från din bästa sida, men 

hur vet du vilka sidor som är de ”bästa”? Och hur förstärker du i så fall de bästa sidorna på ett 

övertygande sätt? Om vi ska tro Goffman och dennes teorier angående intrycksstyrning så 

försöker vi människor alltid framställa oss själva i en idealiserad form – oavsett anställnings-

intervju eller ej. Den enda anledningen till att vi vet hur idealiseringen bör gå till är att vi via 

socialisation i ett specifikt samhälle gemensamt har en bild av vad som är idealt (Goffman 

1959/1990:44). Det är alltså gruppen, samhället, som gemensamt dikterar villkoren för 

idealet, det är likaså gruppen som bekräftar den enskilda individens idealiserade självpresen-

tation. Om du framhäver dig själv i idealiserad form så blir detta företagande värdelöst såvida 

ingen annan identifierar det och bekräftar det som någonting värdefullt – idealisering växer 

fram med andra, idealisering bekräftas av andra. Men, du är likaså en liten komponent i 

processen, en komponent som dikterar villkoren för idealet genom att bekräfta andras 

idealisering. Så ska du på anställningsintervju försöker du identifiera dig själv med gruppens 

bild av idealet, samhällets bild av idealet – eftersom det med största sannolikhet är detta som 

erhåller omgivningens bekräftelse och uppskattning. Du skulle naturligtvis kunna sätta din 

egen personliga prägel på idealet, men idealet bör vara gemensamt – idealet är kollektivt. 

Betänk således följande, om det svenska samhället präglas av individualism – då är 

individualism ett ideal som uppskattas och bekräftas av gruppen, av kollektivet. Individual-

isten blir bara individualist i sitt utvecklande och interagerande med andra, den individual-

istiska bragden är en grupprocess. På ett snarlikt sätt är fotboll en lagsport, den framgångsrika 

individualisten Zlatan är på så vis beroende av sina lagkamrater, motståndsspelare, publiken, 

ett samhälle som högaktar fotboll eller idrott – och individualistiska bragder. Det är gruppen 

som definierar Zlatan, individualistens framgång kan bara förstås utifrån kollektivet, utifrån 

samhället. Det är i gruppen individualisten växer fram, det är av gruppen som individualisten 
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bekräftas och definieras (Elliot & Lemert 2009:19-20). Om Zlatan bodde ensam i en grotta ute 

i skogen och varje dag gjorde snygga straffmål i sin ensamhet, vem skulle högakta honom för 

det? Ingen. Om Isabella Löwengrip yppade alla sina tankar för sig själv i en konventionell 

dagbok som ingen läste, vem skulle uppskatta henne för det? Ingen. Men nu är det inte så, 

dessa båda individualister uppskattas eftersom de på olika sätt kommunicerar med gruppen. 

Gruppen uppskattar denna kommunikation eftersom Zlatan och Isabella är samhällets ideal i 

förkroppsligad form – vi ser våra egna värderingar, önskningar och strävanden i andra, vi ser 

och definierar vårt samhälles ideal genom att bekräfta produkterna av detsamma. Vi ser 

samhällets individualism. 

På samma sätt är Facebookanvändaren beroende av sin vänlista och att individerna i vänlistan 

tillsammans är införstådda med vad som är idealt så att idealet kan publiceras och bekräftas.    

En återkommande förklaring som informanterna gav på frågan varför statusuppdateringar såg 

ut som de gjorde var just att dessa speglade samhället. Statusuppdateringar är således inte bara 

en produkt ur den enskilda individens liv som publiceras på Facebook, det är lika mycket en 

produkt av samhället – samhällets bilder av idealen är exempel på sådant som den enskilde 

individen väljer att publicera på Facebook i syfte att söka knyta detta, associera detta, till den 

egna identiteten i hopp om att budskapet når gruppen, vänlistan, som bekräftar uppmärk-

sammandet av idealet. Samtliga tio informanter förklarade statusuppdateringarnas skepnad på 

detta vis, de förklarar statusuppdateringars skepnad via samhällets skepnad. De fyra valda 

transkriberingscitaten nedan kan exemplifiera informanternas föreställningar av samhällets 

inverkan på statusuppdateringars skepnad:   

JW: Så någonstans måste man ju ändå veta ungefär vad som? 

IE: Ja, men det är väl ungefär det som stämmer överens med samhället, ehh, 

samhällets syn på ett normalt slash lyckligt liv. 

JW: Mmm. Varför, varför, vad får man det ifrån liksom? Den bilden? Var kommer den 

bilden ifrån? 

IE: Ehh, ja, det är ju både uppfostran och media, omvärlden, överlag. 

Enligt denna informants resonemang är det samhällets bild av idealet som den enskilde 

individen väljer att presentera via statusuppdateringar inför sin vänlista. Statusuppdateringen 

är bilden av ett ”normalt” eller ”lyckligt liv” efter vad samhället anser om detsamma. 
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Citatet nedan är intressant på flera sätt, det kan visa att bilden av att vara lyckad, det vill säga 

samhällsidealet, presenteras på Facebook via statusuppdateringar, men, citatet visar även att 

informanten identifierar idealet, eller lyckan, utifrån individualistiska bragder, att välja att 

göra någonting själv, att skapa någonting själv, att göra individuell uppoffring, att individuellt 

prestera – och detta måste framställas inför gruppen, vänlistan:  

JW: Men, ehh, försöker dom liksom framställa sitt liv som lyckat? 

IF: Ja. Det gör dom. 

JW: Gör man det genom att visa att man har tränat? 

IF: Ja. 

JW: Och att man har bakat? 

IF: Mmm. 

JW: varför det? 

IF: För att det är bilden i samhället att man ska vara vältränad, och man ska hinna med 

mycket hemma och man ska ha ett bra jobb, och goda relationer. 

JW: Mmm. 

IF: Och det, Facebook är ju ett sätt att visa att man har det. 

Samhällets bild av att vara lyckad, av idealet, utrycks som ett liv av individualistiska bragder, 

individualistisk prestation, att vara ”vältränad”, vilket innebär att skapa sin egen kropp och 

hälsa via individuell uppoffring och individuell prestation. Att ”hinna med mycket”, vilket 

skulle kunna innebära att vara väldigt aktiv, att ständigt vara redo att skapa sitt eget 

välbefinnande. Att ha ett ”bra jobb”, ett jobb som av samhället betraktas som ”bra” är 

förmodligen svårare att få anställning vid än jobb som av samhället betraktas som sämre. Så 

ett ”bra jobb” är förenat med konkurrens av alla individer som vill ha jobbet, har du ett bra 

jobb innebär det att du konkurrerat ut andra. Att få detta eftertraktade jobb är en individual-

istisk bragd. Dryftandet av ”goda relationer” är intressant på många sätt. Dels knyter det an 

till resonemanget att individualisten och dennes bragd är beroende av andra, av gruppen. Men 

det skulle även kunna innebära att ”goda relationer” kan nås via individualistiska bragder, 

precis som att skapa sin idealkropp via träning, så kan goda relationer vara ett resultat av 

individualistisk uppoffring och prestation, alltså att skapa sina egna goda relationer på eget 

bevåg. Men, hela informantens resonemang är svaret på frågan om individerna i vänlistan 

försöker framställa sina liv som lyckade. Bilden av det lyckade livet, av de gemensamma 
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idealen, av individualistiska bragder framställs, det vill säga det är en presentation inför ett 

kollektiv. Individualistens lyckade liv är enligt resonemanget ovan en grupprocess, dels 

eftersom bilden av lyckan är en produkt av samhället, men också eftersom presentationen är 

till för gruppen, och gruppen bekräftar förhoppningsvis den framhävda presentationen av 

lyckan – det vill säga presentationen av individualismen och dess bragder.  

I följande citat frågar jag informanten om en specifik statusuppdatering utförd av informanten 

själv. Statusuppdateringen är en undervattensbild från en utlandssemester som informanten 

uppenbarligen ansåg som en lämplig bild att publicera inför kollektivet, inför vänlistan: 

JW: Då måste du på något sätt veta att det här är en, liksom att det här uppskattas av 

andra människor? 

IG: För det, det är egentligen inte så svårt att räkna ut, till exempel en 

undervattensbild från [SEMESTERN], alltså ja, människor är som skator, ehh, ja men på 

riktigt, för att lägger man ut en bild som kanske är på en grå himmel, inga likes. 

JW: Inga likes? 

IG: Såvida du inte skriver en väldigt catchie statusuppdatering till bilden. 

Detta citat kan exemplifiera att informanten upplever det som ”inte så svårt att räkna ut” vad 

som uppskattas av gruppen. Detta innebär inte bara att informanten enkelt vet vad som gör sig 

bra, vilka sidor som bör framhävas och förstärkas. Informanten är också medveten om hur 

”inga likes” kan undvikas, det vill säga undvikandet av att kollektivet inte uppskattar och 

bekräftar den individualistiska bragden. Citatet är även ett exempel på hur starkt förenade 

Facebookfunktionerna: statusuppdatering och gilla kan vara, det skulle kunna tolkas som att 

statusuppdateringar görs för att gillas, vilket innebär att meningen med presentationen är 

kollektiv bekräftelse. Det säger oss alltså att statusuppdateringar är en presentation av sådant 

som individen vet uppskattas av gruppen och som kommer att gillas, bekräftas av gruppen. 

Att vistas utomlands på semester är naturligtvis inte unikt, men det är att vara aktiv, att själv 

göra någonting, att själv ta sig någonstans, att uppnå något på eget bevåg. Detta något måste 

bekräftas av andra för att bli socialt värdefullt. Att statusuppdateringen dessutom är en 

undervattensbild kan tolkas som den personliga prägeln av samhällsidealet. Semesterbilder 

uppskattas i allmänhet av gruppen, semesterbilder tagna under vattnet uppskattas förhopp-

ningsvis i särskildhet av gruppen givet bildens lite extravaganta karaktär. Alltså en uppskattad 

bild kan förstärkas för att få ytterligare uppskattning av gruppen.  
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Citatet nedan är från en intervju med en informant som valde att avsluta sitt Facebookkonto 

2011. En av de främsta anledningarna till annulleringen av kontot var att informanten 

irriterades över alla de statusuppdateringar som utfördes av individerna i vänlistan:

  

JW: Varför är det irriterande? 

IH: Jag bryr mig inte vad folk har ätit, eller hur duktiga dom är. 

JW: Nej, vad menar du med duktiga? 

IH: Nä, men folk ska hela tiden… ”å jag steg upp vid halvsex i morse, sen power-

walkade jag innan jag åt min nyttiga hälsofrukost, sen efter det bakade jag bröd innan 

jag åkte till jobbet”. 

JW: Mmm. 

IH: ”Ja, jag är så populär och duktig, sen ska jag hämta mina fantastiska och underbara 

barn på dagis”. 

JW: Mmm, varför säger man så? Tror du? 

IH: Ehh, det är väl en bekräftelse. Bekräftelsebehov. 

JW: Mmm. Vad är det man vill ha bekräftelse på? 

IH: Att man är duktig. 

JW: Är man duktig om man bakar eget bröd? 

IH: [Skratt.], nä, men jag tror att man vill framstå som lyckad på något sätt, tror jag. 

JW: Ja, varför är det viktigt? 

IH: Vi lever ju i ett samhälle där vi ehh, där prestationer, hela tiden belönas och 

beröms. 

Citatet är intressant på många sätt. Att leva i ett samhälle där ”prestationer, hela tiden belönas 

och beröms” innebär i sammanhanget att prestationerna är individualistiska bragder, att baka 

eget bröd, att powerwalka, etc. Individualistiska bragder är enligt informantens resonemang 

att vara ”duktig”, statusuppdateringen är ett sätt att visa sig duktig inför gruppen. Statusupp-

dateringarna är presentationen av individualistiska bragder vilka önskas bekräftas kollektivt. 

Informanten förklarar motivet till statusuppdateringar med ett ”bekräftelsebehov” och att det 

är ”att man är duktig” som individen önskar få bekräftat. sociologiskt skulle detta kunna 

innebära att: i ett individualistiskt samhälle uppskattas individualistiska bragder, dessa fram-

hävs inför gruppen, vänlistan, i syfte att bekräftas och uppskattas av gruppen som socialt 
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värdefulla. Informantens raljerande av de forna statusuppdateringarna bär även karaktären av 

människor som framhäver sig själva som aktiva. Att gå upp klockan halvsex för att 

powerwalka, att baka eget bröd innan jobbet, att vara duktig och populär och hämta barn på 

dagis. Ett liv i ständig aktivitet, ständigt uppoffrande, ständig prestation – och detta utförs av 

individualisten. Statusuppdateringar av detta slag är en verifiering av att hinna med mycket, 

lever vi i ett samhälle där allt går i väldig hast kan det bli hög status att hinna med mycket i all 

hast. Men att hinna med blir bara socialt värdefullt när detta identifieras av gruppen, av 

vänlistan som bekräftar det individualistiska uppoffrandet att hinna med mycket. De 

nedlåtande exemplen som informanten lyfter ovan är naturligtvis inte statusuppdateringar som 

görs av alla Facebookanvändare i tid och otid, men det förekommer enligt samtliga inform-

anter beroende på vilka individer som dominerar vänlistan. Flera av informanterna hävdar 

också att de själva i princip aldrig gör statusuppdateringar, flera hävdar att det gör färre 

statusuppdateringar än normalt. Vad de anser normalt varierar men flera nämner en gång i 

veckan.  

I citatet nedan tar vi del av en informant som enligt egen utsago aldrig gör statusupp-

dateringar. Det är intressant eftersom informanten verkar införstådd med vad som skulle 

kunna vara en lämplig statusuppdatering om det utfördes:  

JW: Mmm, vad heter det, men den här nya soffan som du nämnde? 

II: Ja. 

JW: Varför tänkte du att just den kunde vara lämplig att göra en statusuppdatering 

kring? 

II: Därför att vi har pratat med många om att vi har beställt en ny soffa, och att vi ska 

ändra om i vardagsrummet, och då kunde man visa att ”nu har det hänt”. 

JW: Ja, varför är det viktigt? Att visa att det har hänt? 

II: [Skratt.], för att alla kanske inte kommer hit och tittar. 

Statusuppdateringen av den nya soffan ägde aldrig rum i verkligheten, men informanten lyfte 

den nya soffan och det omgjorda vardagsrummet som en värdig kandidat för en statusupp-

datering. Så även de som aldrig statusuppdaterar verkar ändå införstådda med vad en lämplig 

statusuppdatering är. Intressant i sammanhanget är informantens föreställning av den presum-

tiva statusuppdateringens relation till ”många”, det vill säga flera individer i vänlistan. 

Informantens motiv är att visa andra människor att ”nu har det hänt”. Men vad var det som 

hände? Inköpet av en ny soffa och ett omgjort vardagsrum, en individualistisk bragd. Att 



26 
 

förnya sig, att ändra om på eget bevåg, att välja soffa själv, att skapa förutsättningarna för sin 

egen trivsel i sitt eget hem – individualistens bragd. Så denna informant som aldrig gör 

statusuppdateringar vet att det är den individualistiska bragden som bör presenteras och varför 

den ska presenteras, så att gruppen kan bekräfta att: ”nu har det hänt”.  nformanten deklarerar 

för ”många”, gruppen, att något skall utföras, detta utförs och bevisas inför gruppen. Gruppen 

bekräftar att det som skulle utföras utfördes.  

Om statusuppdateringar kan ta uttryck av samhällsideal så att dessa kan bekräftas via 

vänlistan, blir inte gillafunktionen avgörande som bekräftelse då? Flera informanter hävdar 

sin likgiltighet inför huruvida deras statusuppdateringar gillas eller ej, detta är samma 

informanter som hävdar att de ytterst sällan gör statusuppdateringar. Men alla informanter tror 

att det är viktigt för andra att deras statusuppdateringar gillas. Samtliga informanter 

omnämner även gillafunktionen som i allmänhet avgörande för Facebookanvändandet. Citatet 

nedan kan exemplifiera detta:  

JW: Vad tror du hade hänt om man tog bort den funktionen? Att man tar bort gilla? 

IJ: Jag tror att ehh, att dom, skulle tappa, Facebook, tror jag faktiskt. 

JW: Det tror du? 

IJ: Ja, det tror jag. 

JW: Varför det? 

IJ: Folk skulle inte lägga ut och skriva lika mycket. 

Enligt detta resonemang så har gillafunktionen sådant avgörande så om den togs bort skulle 

Facebookanvändare bli omotiverade att statusuppdatera så ofta som vanligtvis. En annan 

informant säger följande om gillafunktionen: 

JW: Mmm. Tror du att dom uppskattar att man gillar? 

IA: Ja, det tror jag att alla gör. 

JW: Uppskattar du när folk gillar dina saker? 

IA: Aaa [Tvekande.], Ja. 

Gillafunktionen kan tolkas som en avgörande bekräftelse av statusuppdateringen, och 

statusuppdateringen är en presentation av samhällets ideal vilka knyts till den egna identiteten.  



27 
 

I citatet nedan lyder ett resonemang av en informant rörande gillandet av dennes statusupp-

datering av en bild på sig själv iklädd bikini på utlandssemester. Frågan lyder om det var 

viktigt att bilden gillades av andra i vänlistan: 

JW: Var det viktigt för dig? 

IB: Ehh, ja, det var det nog, mmm. 

JW: Om ingen hade gillat den? 

IB: [Skratt.], det hade varit heartbreaking, det hade varit tufft. 

JW: Varför då? 

IB: För då är det som att ingen tycker att man är snygg. 

Enligt ett sådant resonemang blir individen bara ”snygg” om andra gillar en bild av denne, 

och om ingen gillar den publicerade bilden så blir det ”heartbreaking”. Gillandet av bilder, 

bekräftandet av presenterade ideal, blir således avgörande för denna informants psykiska 

välbefinnande. Oavsett hur allvarlig informanten är i sitt resonemang så visar det prov på 

relevansen av gillandet som en bekräftelse av idealet, den individualistiska bragden. Läses 

hela transkriberingen uppger informanten att hon gått ner ”bra i vikt” inför utlandssemestern. 

Hon har alltså gjort uppoffring och presterat i syfte att skapa sin ideala kropp, samhällets bild 

av den ideala kvinnokroppen, och om detta inte hade gillats hade det upplevts som 

”heartbreaking” och ”tufft”.  

En annan informant har följande att säga om gillandet av dennes statusuppdateringar: 

IC: Det hade nog betytt lite, det är precis som att folk säger ”bra jobbat” till en liksom, 

personligen på något vis, blir det, ehh, sen så vet jag ju med mig att man, ehh att folk 

spontangillar saker också. 

 nformanten är medveten om att inlägg ”spontangillas”, trots det upplever informanten 

gillandet som en adekvat bekräftelse av statusuppdateringen. Gillandet blir en bekräftelse som 

säger ”bra jobbat” till den som gjort statusuppdateringen.  

En informant som jag aktivt (i forskningssyfte) försöker övertyga i gillafunktionens irrelevans 

står på sig bra och hävdar följande:  

JW: Är, är det viktigt skulle du säga, i ärlighetens namn, att du får, att det är någon 

som gillar din bild? Som du har lagt upp, ärligt talat är det viktigt? Du blir glad om 

människor gillar? 
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ID: Ja, det blir jag, ehh, det är någonstans ett mått på att man kanske har tagit en fin 

bild till exempel. 

Trots mitt försök att övertyga informanten om gillafunktionens irrelevans så hävdar inform-

anten att andra människors gillande på Facebook är ”ett mått” på att statusuppdateringen 

duger till i gruppens mening, vilket i sammanhanget verkar vara avgörande för den som gjort 

statusuppdateringen.  

Men är dessa resonemang trovärdiga? Det är samhällets ideal, individualismen, som anammas 

av Facebookanvändarna som förstärker idealen i sina statusuppdateringar i syfte att få dessa 

bekräftade av vänlistan via gillande. Alla Facebookanvändare använder naturligtvis Facebook 

olika, och alla tycker lika olika om andras Facebookanvändande. Det som vissa anser 

löjeväckande kan vara status i andra kretsar eller sociala sammanhang. Men jag har fokuserat 

på Facebookanvändarnas exponering av individualism, deras publicerande av individual-

istiska bragder vilka de hoppas få bekräftade kollektivt – att individer i vänlistan ska gilla 

deras statusuppdateringar som förmedlar individualismens budskap.  

Citatet nedan är en informants svar på hur dennes statusuppdateringar tar skepnad: 

IE: Ehh, eller så är det när, ehh, jag uppnått saker som jag utför. 

JW: Mmm, vad är det för saker? 

IE: Ehh, senast så var det ju halvmaran i Stockholm. 

JW: Mmm. Det är någonting som du har valt själv att göra? 

IE: Ja, precis. 

JW: Och du genomförde det? 

IE: Ja. 

JW: Och då känner man sig tillfredsställd? 

IE: Känner jag mig nöjd och vill dela med mig av det, eller så.[…]. 

Detta citat är idealtypiskt för vad jag menar med den individualistiska bragden som publiceras 

inför gruppen just därför. Att själv: ”uppnått saker”, att själv välja att delta i ett lopp, att 

genomföra detta och sedan verifiera genomförandet kollektivt, den individualistiska bragden 

inför vänlistan. Informanten berättar vidare hur en bild av hen vid mållinjen publicerats på 

Facebook och att denna statusuppdatering gillades av andra. Informanten uppger att hen sällan 
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statusuppdaterar men när detta väl sker är det av karaktären i citatet ovan. Statusupp-

dateringarna är sådant som informanten upplever som ”lyckligt”:  

[…]jag lägger ofta upp bilder och statusuppdateringar när jag är lycklig, när jag mår 

bra. 

Samma informant uppger följande svar på hur hen skulle uppleva om dessa ”lyckliga” 

statusuppdateringar inte gillades av andra från vänlistan: 

IE: Det hade jag tyckt var jobbigt. 

JW: Det hade du? 

IE: Ja, det hade jag. 

JW: Varför då? 

IE: Ehh, för att det, det är som att ingen bryr sig. 

Naturligtvis lägger Facebookanvändare olika vikt vid huruvida statusuppdateringar gillas eller 

ej. Somliga statusuppdateringar kanske är mer motiverade att gilla än andra, en informant sa 

sig vara egal inför gillandet av dennes statusuppdateringar men att en bild på den nyfödda 

sonen borde gillas – vilket också skedde.  

Informanten nedan förklarar varför gillafunktionen kan vara viktig på Facebook: 

IF: Alltså grejen är ju att man vill aldrig vara en nobody precis, och det blir extra starkt 

här på Facebook, man vill inte vara bortglömd, får man inga likes till exempel på en 

bild till exempel, eller något som man har lagt upp, då betyder inte den någonting. 

Detta citat knyter gillandet, likes, till avgörandet för bekräftelsen av det som publicerats på 

Facebook. Informantens resonemang lyder ungefär som att risken att bli en ”nobody” och bli 

”bortglömd” går att reducera genom att få ”likes”, annars betyder det du publicerat ingenting. 

Det som publiceras på Facebook publiceras för andra, för gruppen, vilket är ett av mina 

huvudresonemang; hur individualiserat ett samhälle än må vara, hur mäktiga våra 

individualistiska bragder än må vara – som en målgång i en halvmara – så blir detta värdelöst 

utan andras bekräftelse, kollektivets bekräftelse. Citatet nedan kan exemplifiera detta precis, 

informanten för ett resonemang hur individualiserat samhället har blivit men kommer sedan 

på att gruppen blir avgörande i kontexten: 

IG: Mmm, men det har ju också blivit mer, alltså självcentrerat, alltså man bryr sig nog 

inte lika mycket om andra längre, det känns inte som det i alla fall, för att det är som 
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betyder är att du har varit någonstans och du måste, och finns inte bildbevis på det, 

eller någon typ av bevis så har du inte varit där. 

JW: Nej, men vem, vem är det beviset till för? 

IG: Alla andra. 

JW: Mmm, och i den meningen skulle man då kunna säga att alla andra visst har 

jättestor betydelse? 

IG: … Jo… Dom har ju betydelse för att dom ska ju någonstans ehh, acceptera, eller 

inte acceptera, vad säger man? Dom ska ju på något vis, vad heter det? 

JW: Bekräfta? 

IG: Bekräfta att du har varit där, ”fan vad coolt att du har varit där”. 

Det är alltså viktigt att utföra saker och ting själv, individualistiska bragder, och det är lika 

viktigt att bevisa dessa egenutförda göromål. Beviset är till för kollektivet, eller som i citatet 

ovan – bevisa för vänlistan att egenutförda göromål utförts annars så har göromålen inte skett.  

I citatet nedan frågar jag informanten om en specifik statusuppdatering ur dennes vänlista, 

varför informanten tror att vännen gjort just denna statusuppdatering:  

IH: Så att ehh, då vill väl han ha lite cred för det. Så är det ju, det är samma sak, när 

man gör någonting som man själv tycker är bra eller fint. 

JW: Som att baka bröd? 

IH: Som att baka bröd, eller när en artist gör en skiva, eller en författare skrivit en bok, 

då vill ju dom att folk ska uppskatta, tycka om, och berömma det. 

Detta resonemang är värdefullt för min poäng om individualistiska bragder och bekräftelsen 

av dessa. Informanten jämför de individualistiska bragderna som publicerats via statusupp-

dateringar på Facebook med: ”en artist” som gjort en skiva, eller ”en författare” som skrivit 

en bok. Precis som dessa önskar få kollektivets uppskattning av sina alster så önskar 

Facebookanvändaren få samma kollektiva uppskattning av sina statusuppdateringar. En 

författare som skapar sin egen bok, således sitt eget levebröd, en artist som skapar sin egen 

musik, sitt eget levebröd, eller en individualist som bakar sitt eget bröd så behöver samtliga 

kollektivets bekräftelse av den individualistiska bragden. Individualistens bragd i vardagen är 

vid kollektivets bekräftelse, vänlistans bekräftelse, att jämföras med konstnärlig framgång, 

precis som en författare eller en artist.  
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Men om det är viktigt att lyckas med sina vardagliga individualistiska bragder för att få dessa 

bekräftade, hur är det då vid misslyckandet av desamma? Flera informanter lyfter statusupp-

dateringar präglade av mycket självdistans, statusuppdateringar som gjorts i humoristiska 

syften eller prov på självironi. Citatet nedan kan exemplifiera detta, informanten svarar på 

frågan om hen upplever att människor förskönar bilden av sig själva på Facebook: 

II: Ja, det gör dom, men det är ju bara för att man tar det positiva. 

JW: Att man förstärker positiva drag? 

II: Ja, precis, och så skulle det va att man misslyckas med någonting så lägger man 

ändå upp det för att man tycker att det är roligt, i så fall, för det finns det också folk 

som gör, liksom att ”jäklar nu”, ja, men om man bränner saker och så så kan man lägga 

upp det, ”det är rök i hela lägenheten”, och så. 

Denna inblick är intressant angående misslyckandet. Misslyckandet kan publiceras i humor-

istiskt syfte, att visa gruppen hur fel det kan gå ibland och att detta är roligt. Vill vi hårdra 

resonemanget om publicerandet av misslyckandet som: ”att man tycker att det är roligt”, är 

även det en indikator på den individualistiska bragden. Att vara rolig, att skapa sin egen 

humoristiska kontext och förmedla denna inför vänlistan. Men att exponera individualistiskt 

misslyckande kan lika mycket vara ett sätt att visa sig individuellt osårbar. Det inträffar 

misslyckanden i individualistens vardag men individualisten tar ej skada av dessa utan 

exploaterar istället det egna misslyckandet i humoristiska syften och stärker således den egna 

identitetens osårbarhet vid misslyckande. Att statusuppdatera det individualistiska miss-

lyckandet kan enligt informantens resonemang vara tecken på någon slags individuell styrka. 

Det publicerade misslyckandet kan i den meningen vara ett bidrag till att lyckas, att inte ge 

upp, att inte ta illa vid sig vid misslyckande, att ta nya tag och köra på. Denna informant säger 

sig vara omnämnd i vänkretsen som ”virrig” och ibland publicerar hen statusuppdateringar 

som spär på den bilden. Vilket skulle kunna vara ett sätt att poängtera dels sin självdistans och 

humor, men likväl är det ett sätt att exploatera något negativt, att vara virrig, i syfte att stärka 

den egna identiteten via ett subliminalt resonemang som skulle kunna lyda ungefär: ”jag gör 

fel ibland, fast då är det oftast kul, även om jag gör fel ibland så gör jag oftast rätt, därför har 

jag en stark självkänsla vilken möjliggör mitt erkännande av vissa individuella brister inför 

gruppen”. Utan att psykologisera detta till dess ytterlighet så anser jag att citatet skulle kunna 

poängtera att de individualistiska bragderna kan te sig väldigt olika, de kan rent av vara 

misslyckande i vissa situationer. Så naturligtvis är det inte bara renodlat positiva saker som 

publiceras på Facebook.  
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I citatet nedan svarar informanten på frågan om det förekommer att Facebookanvändare 

publicerar negativa inlägg: 

IJ: Ja, det är väl kanske mer åt det ovanliga hållet. 

JW: Men det förekommer? 

IJ: Det förekommer, ja. 

JW: Men det är vanligare att man framhäver positivt? 

IJ: Ja, det är nog nio gånger vanligare. 

Den individualistiska bragden inför gruppen kan alltså ta flera olika skepnader. Flera inform-

anter sa sig dela tidningsartiklar ofta. Alla informanter sa även att individer i vänlistan delade 

nyhetsartiklar ofta. Detta skulle också kunna vara en individualistisk bragd, som skulle kunna 

innebära att Facebookanvändare publicerar artiklar som de själva läst, eftersom dessa artiklar 

är viktiga för dem, men artikelläsningen bör presenteras inför vänlistan för att bli socialt 

värdefull. Flera informanter nämnde de delade tidningsartiklarna som av politisk karaktär, 

2014 var även ett supervalår.  

Men för att knyta an till Facebookanvändarens intrycksstyrning av samhällsideal, individ-

ualism, i syfte att knyta idealet till den egna identiteten som sedan bekräftas av vänlistan, så 

skulle följande informants resonemang kunna summera ärendet:  

IA: Ja. Alltså här kan du ju, du kan ju kontrollera hela din person här. 

JW: Mmm. 

IA: Vad folk ska tycka om dig, vad folk ska tro. 

Samma informant säger senare i intervjun följande om Facebook: 

Men detta är, detta är ett forum för guld och gröna skogar liksom. 

Så statusuppdateringar kan se olika ut, statusuppdateringar görs olika ofta, av vissa aldrig, 

huruvida statusuppdateringar gillas eller ej är av varierande intresse för Facebookanvändaren. 

Men, alla har möjlighet att kontrollera samhällsidealet, att styra intrycket av detta ideal så det 

knyts till den egna identiteten inför gruppen, vänlistan. Alla informanter verkar även införs-

tådda med ungefär hur idealet ser ut – olika individualistiska bragder – och att dessa 

publiceras i syfte att bekräftas via gruppen för att slutligen bli socialt värdefulla, statusupp-

dateringar blir bara värdefulla när de betraktas som värdefulla av andra.  
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Sammanfattningsvis kan dessa citat vara prov på intrycksstyrning av individualism. Inform-

anterna lyfter resonemang vilka innebär att människor kan styra intrycken av sig själva inför 

gruppen. Facebookanvändarna kan kontrollera presentationerna av sig själva inför individerna 

i vänlistan. Vissa Facebookanvändare försöker knyta det kollektiva idealet, den individual-

istiska bragden, till den egna identiteten i syfte att få denna bekräftad och uppskattad av 

gruppen. Anledningen till att jag selektivt valde dessa citat är även att de lyfter flera i intervju-

erna ständigt återkommande teman: träning, hälsosam livsstil, bakning och resande. Dessa 

teman är ej specifika för uppsatsens informanter, utan dessa teman är specifika för vårt 

samhälle. TV:n skulle inte kunna stå på en kväll utan att något av dessa teman på ett eller 

annat sätt skymtades i såväl TV-program som TV-reklam. Det blir svårt att läsa en vanlig 

kvällstidning utan att möta dessa nämnda teman. Så vissa Facebookanvändarna väljer att 

bland annat styra samhällsideal till sin egen identitet i syfte att få kollektiv bekräftelse, på så 

vis är det samhället som bekräftas. Att göra en statusuppdatering som verifierar ens träning 

skulle individuellt kunna innebära följande: ”jag har valt att träna eftersom det är värdefullt 

för mig”, men det kan lika mycket innebära: ”vi lever i ett samhälle som högaktar individual-

istiska bragder, som självförverkligande, träning är ett sätt att skapa sin egen kropp, att 

förverkliga sin egen skönhet, att skapa sin egen hälsa, det är förenat med individuell 

uppoffring och prestation”. Det skulle kunna vara därför Facebookanvändaren väljer att 

publicera en träningsrelaterad statusuppdatering, i syfte att knyta samhällets individualistiska 

ideal till sin egen identitet, och om andra Facebookanvändare är införstådda med idealet är det 

troligt att vissa väljer att gilla statusuppdateringen, precis som andra användare kanske gillat 

deras likartade publikationer. Facebook är i den meningen inte särdeles personligt mer än att 

det är samhället som personifieras och bekräftas via individerna i detsamma. Statusupp-

dateringen utförs av den enskilda individen, men statusuppdateringen börjar med samhället 

via det kollektiva idealet, och statusuppdateringen slutar med samhället via gruppens bekräf-

telse och uppskattning. Så att söka bekräftelse på Facebook är att söka bekräftelse för det 

samhällsideal vilket individen själv är en produkt av. Med ett sådant resonemang är det ett 

individualistiskt samhälle som bekräftas. Den gemensamma bilden, den kollektiva bilden, av 

det individualistiska samhället bekräftas via individers sätt att kontrollera och styra det 

individualistiska idealet till sina egna identiteter. Precis på samma sätt som Zlatan och 

Löwengrip knyter samhällsidealen till sina egna identiteter och får dessa bekräftade och 

uppskattade kollektivt just därför. 
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Idealtypiskt skulle intrycksstyrning av individualism på Facebook kunna summeras i fyra 

steg: 

●SAMHÄLLET: individerna i det individualistiska samhället har en gemensam bild av 

idealet, individualism, individerna är också på olika sätt produkter av detta ideal. 

● DEALET: knyts på Facebook till användarens identitet som exponeras inför vänlistan. 

● DEALET: bekräftas kollektivt via individer i vänlistan som gillar det exponerade idealet. 

●SAMHÄLLET: bekräftas genom att idealet uppskattas kollektivt, via gruppen. Det individ-

ualistiska samhället bekräftas av individerna som är produkter av detsamma.  

Individualism börjar i samhället och slutar i samhället – individualism är en kollektiv 

företeelse – detta fenomen kan ta uttryck i människors dagliga Facebookanvändande. 

Individualiserad tid och Kollektiv tid 

Anta att du förbereder en idealiserad presentation av dig själv i syfte att styra och kontrollera 

andras intryck av dig. Anta att detta sker i ett rörligt samhälle där allt är under ständig 

förändring, ingenting är förutsägbart mer än oförutsägbarheten, hur skulle denna presentation 

gå till i all rörlighet? Vilka skulle ta sig tid att i grupp stanna upp och granska din presentation 

och sedan bekräfta denna? Alla är ju upptagna med sitt eget självförverkligande. Är det ställt 

på det viset är det fördelaktigt om gruppmedlemmarna själva kan utföra denna granskning när 

det passar var och en på deras egna villkor – och detsamma gäller din presentation, den måste 

ske när du har möjlighet och lust. Presentationen av individualismen måste ske i enlighet med 

en individualiserad tid. Bekräftelsen av individualismen måste ske i enlighet med en 

individualiserad tid via Facebook.  

I citatet nedan förklarar en informant varför Facebook är ett bra kommunikationsmedel:    

IB: Alltså, det är det snabbaste mediet man får kontakt med folk liksom, det är väldigt 

få som skickar SMS numera, det blir ”ja, men jag slänger iväg ett meddelande på 

Facebook”, liksom, då kan folk läsa det när dom har tid, då kan man också se när 

personen har läst, det kan du ju inte med ett SMS liksom. 

Det som framgår är intressant utifrån individualiserad tid på två sätt. För det första upplever 

informanten det smidigt att skicka ett meddelande till någon på en tid som passar inform-

anten själv, sedan kan mottagaren läsa meddelandet vid en tid som passar mottagaren, och 

informanten anser det smidigt att kontrollera huruvida mottagaren läste meddelandet på en tid 
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som passar informanten själv. Informanten sänder meddelande efter sin egen tid, mottagaren 

läser meddelandet efter sin egen tid, informanten kan kontrollera mottagarens läsning av 

meddelandet efter sin egen tid. Detta var en fördel som alla informanter nämnde på olika sätt. 

En informant som flyttat till ny ort omnämner Facebook som ett bra sätt att hålla kontakten 

med gamla vänner: 

IC: […]. Men ehh, alltså det det främjar är ju framför allt det sociala, alltså typ som nu 

när jag har vänner som inte bor i samma ort som längre. 

JW: Nä. 

IC: För att jag vet ju att dom inte hade tagit sig tid att sms:a varje bild som dom lägger 

upp. 

Läses hela transkriberingen framgår att informanten anser det fördelaktigt att hålla koll på 

gamla vänner när det passar informanten själv, och informantens gamla vänner kan hålla koll 

på vad som händer i informantens liv när det passar dem. Resonemanget lyfter fördelen med 

att kunna hålla kontakten med gamla vänner på sina egna villkor, på sin individualiserade tid. 

Detta är ett sätt för vänner att vara sociala med varandra när det tidsrelaterat passar var och 

en. Flera informanter omnämner också vänner som bor utomlands och att det är smidigt att 

hålla koll på dessas liv trots det geografiska avståndet och skilda tidszoner.  

Men trots att den individualiserade tiden möjliggör granskning av vänners liv på Facebook-

användarens egna villkor så är det förenat med vissa restriktioner. Informanten i citatet nedan 

förklarar hur hen påverkas av att dennes farmor använder Facebook: 

IE: Mmm. Hon kan gå in och kommentera sådant som jag la upp för fyra år sedan, så 

kan det komma upp bland nya händelser[…].   

Läses hela transkriberingen framgår det att informanten upplever irritation över sin farmors 

agerande på Facebook. Farmodern kommenterar inlägg hos informanten vilka informanten 

anser är föråldrade: ”för fyra år sedan”. När farmordern använder Facebook via sin 

individualiserade tid blir hennes betraktande och kommunicerande oberoende av barnbarnets 

individualiserade tid, farmodern kan scrolla i barnbarnets nyhetsflöde bakåt i tiden på sin egen 

tids villkor. Men när farmodern kommenterar och gillar föråldrade statusuppdateringar så 

kommer dessa upp bland ”nya händelser”, vilket informanten anser olämpligt. Detta innebär 

att om två individualiserade tider konvergerar kan en tidsrelaterad krock uppstå, och 

komplikationer uppstår som följd. Så även om Facebookanvändarens tid är individualiserad så 

är den ändå beroende av något sorts kollektivt ramverk som reglerar de individualiserade 
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tiderna. Alltså, Facebookanvändarens tid är individualiserad, denna tid kan användas precis 

när användaren själv vill – så länge det individualiserade användandet av tiden sker i ett 

subtilt kollektivt tidsrelaterat ramverk. På precis samma sätt som Facebookanvändaren loggar 

in och ut på Facebook så kan de anställda på flera arbetsplatser flexa in och ut. Den flexibla 

arbetstiden är en individualiserad arbetstid, men denna bör likväl följa vissa kollektiva 

ramverk för den gemensamma arbetstiden. En anställd som alltid flexar ut när det är som mest 

arbete att göra riskerar att ställa sina kollegor i prekära situationer och således kan irritation 

uppstå gentemot utflexaren. Den individualiserade tiden som möjliggörs via Facebook-

användande kan således betraktas som kollektivt bunden. 

Flera informanter uppgav att Facebook var det snabbaste sättet att kommunicera med andra. 

Informanterna uppgav att vänner svarade fortare på Facebook än på SMS. Detta innebär att 

trots att alla Facebookanvändare loggar in på Facebook givet sin individualiserade tid – så 

existerar det ett slags reciprocitet, social förväntan, att andra Facebookanvändare inom rimlig 

tid kollar sin Facebook och svarar på meddelanden. Denna ”rimliga tid” som jag omnämner 

skulle kunna vara en gemensam tid – en kollektiv tid. Dessa triviala argument kan verka vara 

självklarheter, men i ett globalt och rörligt samhälle där människor emellanåt lämnar den 

fysiska, kollektiva, tiden till fördel för sin individualiserade tid via Facebook, där det råder 

subtila överenskommelser av en kollektiv tid under individualiserat ansvarstagande, så är 

detta allt annat än självklarheter – det är väldigt svårgreppbara och intrikata företeelser som 

ingen av informanterna problematiserade på sätt som lyfts i föreliggande uppsats.       

I stycket nedan kommer jag söka lyfta argument vilka menar att individualiserad tid på 

Facebook tar sig andra uttryck än resonemangen ovan: att logga in på Facebook är inte bara 

att logga in i din egna artificiella värld, det är att ansluta till sin individualiserade tidszon. En 

informant som får frågan om hen upplever att människor kollar Facebook när det är direkt 

opassande svarar följande: 

IF: Alltså, ibland kan man ju uppleva i sällskap, om man tar det här ehh, att man är i 

sällskap, och alla håller på med sina telefoner, det är Facebook, eller vad det än må 

vara. 

JW: Mmm, ja. 

IF: Ja, det kan upplevas som irriterande. 

Informanten menar att när Facebook kollas av någon som samtidigt befinner sig i sällskap av 

andra så upplevs detta som ”irriterande”. Sociologiskt skulle resonemanget kunna innebära att 
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när människor är tillsammans fysiskt i grupp, så har de en gemensam, en kollektiv tid. Om 

någon i gruppen bryter mot den kollektiva tiden för att istället vistas i sin egen individual-

iserade tid så kan irritation uppstå hos de andra gruppmedlemmarna. Så att kolla Facebook i 

sällskap av andra är inte bara att vistas i sin egna artificiella värld, det är att vistas i sin egen 

värld via sin egen tidszon, sin individualiserade tid. Samma informant får frågan om hen själv 

kollar Facebook på mobilen i sällskap av andra:   

IF: Ehh, ja, det gör jag nog, men jag tror att jag gör det omedvetet, ehh, och jag gör det 

absolut inte med ambitionen att inte lyssna på vad den andra säger. 

JW: Nä. 

IF: Ehh, det gör jag inte, ehh, men det har liksom, jag vet inte om det har blivit lite av 

en del av hur vi lever. 

Intressant i resonemanget är att informanten inte kollar Facebook med ambitionen ”att inte 

lyssna på vad andra säger”, vilket skulle kunna tolkas som att informanten vet att när denne 

interagerar i grupp så är tiden och fokus kollektivt, om någon lämnar den kollektiva tiden för 

den egna individualiserade tiden så riskerar denne att tappa fokus på vad som sker i den 

kollektiva tiden. Detta är okamratligt mot gruppen i den kollektiva tiden. Intressant är också 

att informanten uppger att det är på ett sådant sätt ”vi lever”. Detta innebär att vi lever på ett 

sätt som ibland kan innebära att vistas i sin egen tidszon på den kollektiva tidens bekostnad.  

En annan informant får frågan om hen kollar Facebook i sällskap av andra: 

IG: Men, ehh, jag har ju själv mobil, sådan här, som man kollar ibland, men man 

kanske säger ”ursäkta, jag ska bara kolla en grej” innan, då är det väl ok, men. 

Resonemanget visar inte bara trivial artighet: ”ursäkta, jag ska bara kolla en grej”. Det skulle 

även kunna innebära att informanten vet att vi har en kollektiv tid som vi vistas i när vi är 

tillsammans, men om informanten ber vänligt att få lämna den kollektiva tiden till fördel för 

sin egen individualiserade tidszon, så verkar det bli socialt accepterat att tillfälligt lämna den 

kollektiva tiden.  

En annan informant anser att det är lämpligt att kolla Facebook under arbetstid:  

JW: Mmm, precis som vissa tar rökpaus så skulle man kunna ta en Facebookpaus? 

IH: Ja, mmm, och det är ok på min arbetsplats. 

Informanten berättar vidare att alla på denna arbetsplats har rätt att kolla Facebook på 

arbetstid såvida det hålls inom rimliga gränser. Den individualiserade tiden bör inte gå ut över 
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arbetstiden. Intressant att med chefens goda minne kan de anställda lämna arbetstiden en 

kortare stund för att vistas i sin egen tid, men för att snart återvända till arbetstiden igen. Detta 

kan också peka på fenomen som uppstått i och med sociala medier; privat och offentlighet 

flyter ihop (Andrews 2012:6-7; Olsson, m.fl. 2013:36-37). Detta omnämnde flera informanter 

via resonemang som löd ungefär: människor förstår inte gränsen mellan privat och offentlig 

längre, detta renderar i att de publicerar (olämpligt), privat material, (offentligt), på Facebook. 

Detta är enligt mig inte bara en diffusering mellan privat och offentlig – det är även den 

individualiserade tiden som flyter ihop med den kollektiva tiden.  

Datorisering av livet – Individualistisk reflektion via Kollektivet 

I kommande stycka söker jag stärka mina argument att Facebook kan betraktas som en 

datorisering av fritiden och livet. Facebook kan användas på ett sätt som möjliggör individual-

istens reflektion och utvärdering av den egna och andras individualism. Flera informanter 

beskrev hur individer i deras vänlistor publicerade bilder på fint upplagd mat, vissa 

informanter hade även publicerat liknande bilder själva. Alla informanter förklarade detta 

med samhällets eller modeflugors inverkan, någon börjar publicera en viss bild som verkar 

uppskattas och så följer många andra efter detta just därför. Detta gäller inte bara inlägg på 

mat, resor och träning, men dessa teman återkom ofta i intervjuerna. I citatet nedan svarar 

informanten på om dennes liv påverkats av flödet, Facebooks nyhetsflöde:  

II: Det kan ju bli det, om flödet är väldigt mycket med träning och så. 

JW: Mmm. 

II: Då kan det ju bli att man känner den här pressen ”att jag borde träna också”. 

Läses hela transkriberingen framgår att informanten valt att träna i verkligheten givet vänners 

träningsrelaterade statusuppdateringar som dominerar informantens nyhetsflöde. Ett enkelt 

sätt är att betrakta detta som konventionellt grupptryck. Ett mer sociologiskt betraktande 

skulle kunna vara att: i ett rörligt och föränderligt samhälle blir det svårt för människor att 

kontrollera sina liv, sina identiteter och sin fritid, men genom att fritiden datoriseras via 

exempelvis Facebook möjliggörs en individualiserad kontroll vilken via bland annat 

nyhetsflödet skapar goda förutsättningar för reflektion och utvärdering av den egna tillvaron. 

Genom att kontrollera utvärdering och reflektion av sin och andras tillvaro blir det enklare för 

individen att veta ”vart man vill”. Genom att kontrollera utvärdering och reflektion av dig 

själv tillåts du i all hast och rörlighet förstå vad som varit – genom att fånga och förstå vad 
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som varit så kontrollerar du det. Detta kan väcka tankar på vad du vill förändra i ditt liv, hur 

du ämnar agera utefter det som skett. Exempelvis skulle ett träningspass lämpa sig.  

I citatet nedan svarar en informant på om hen stör sig på specifika statusuppdateringar, 

informanten lyfter vänner vilka statusuppdaterar i berusat tillstånd: 

IJ: Man tänker att dom här personerna, ”vad fan tillför det mig?”, liksom. 

JW: Nä, ok.  

IJ: ”Vad vinner du själv på det?”. 

Beakta den dubbelbottnade reflektionen i informantens resonemang. Dels så knyter inform-

anten andras statusuppdateringar, som informanten anser negativa, till den egna identiteten 

och det egna livet: ”vad fan tillför det mig?”, vilket är prov på utvärdering av sin egen tillvaro 

via andra. Men Informanten utvärderar likväl de som utfört statusuppdateringarna: ”vad 

vinner du själv på det?”.  nformanten utvärderar således både sin egen och andras tillvaro via 

nyhetsflödets skepnad. Utvärderingen väcker reflektion om huruvida vissa aktiviteter tillför 

något värdefullt till livet eller ej – kanske borde dessa aktiviteter bytas mot andra aktiviteter 

som är mer värdefulla för livet. Detta är utvärderingens rationella karaktäristik, att kontrollera 

och granska vad som varit i syfte att finna ett lämpligt agerande som garanterar förbättring av 

tillvaron. Märkväl informantens: ”vad fan tillför det mig?”, detta kan tolkas som: ”vad tillför 

det min individualism?”.  

En annan informant svarar på frågan om det förekommer att andras statusuppdateringar 

utförda under berusning gillas av de i vänlistan:   

IA: Jo, det förekommer ju, så man tycker, ”ok, kan inte du skaffa dig lite bättre 

intressen?”. 

Denna informant kan genom andras statusuppdateringar reflektera och utvärdera upphovs-

männen bakom dessa. Informanten anser att de borde skaffa sig: ”bättre intressen”. Det vill 

säga genom att fånga och granska vad som skett så skapas möjlighet att anpassa vad som 

komma skall, att byta ut sämre intressen mot bättre intressen. Informanten visar prov på en 

individualiserad utvärdering av andra, via andras exponerande av egenutförda aktiviteter ur 

sina liv. Dessa aktiviteter skapar nödvändig kontrast som informanten knyter till reflektionen 

av sin egen identitet – informantens identitet skulle kunna uppfattas som ”bättre” i och med 

det. Avgörande i sammanhanget är att förstå hur en statusuppdatering, exempelvis en 

händelse ur någons liv, kan lagras på Facebook. En aktivitet ur någons liv fångas således och 
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knyts till ett konkret forum där aktiviteten kan granskas av andra, dessa andra kan via 

granskningen av aktiviteten reflektera och utvärdera sig själva och andra för att sedan anpassa 

sina handlingar efter utvärderingens resultat.  

Citatet nedan är även det värdefullt för mitt argument rörande utvärdering och reflektion. Att 

reflektionen knyts till informantens individualism framgår explicit. Informanten berättar hur 

hen aktivt sökt upp individer på Facebook, individer från informantens högstadietid vilka av 

informanten klassas som ”idioter”. Efter att ha granskat de forna klasskamraternas statusupp-

dateringar gör informanten följande analys: 

IB: Då tänker man ”jag tror inte ni har förändrats så jättemycket”, då liksom. 

JW: Nä, ok. 

IB: Om man har samma umgängeskrets då liksom, som dom garanterat har, så anser 

jag att det inte har skett någon social förändring direkt. 

JW: Nä, är det viktigt att flytta ifrån småbyarna?    

IB: Jag tycker att det är viktigt med nya intryck och så liksom. 

JW: Mmm. 

IB: Att man ska ta sig ifrån och upptäcka någonting liksom. 

Vid tillgång till hela transkriberingen förklarar informanten hur viktigt hen anser det är att 

röra sig geografiskt, att flytta ifrån småbyarna, detta är en aktivitet som informanten utfört 

men inte individerna från högstadietiden som bor kvar i samma småbyar. Informanten anser 

att dessa individer inte kan ha ”förändrats så jättemycket” eftersom de bor kvar i småbyar och 

har samma sociala umgänge som under högstadietiden. När de inte har förändrats är de 

fortfarande ”idioter” enligt informanten. Dessa är individer som i informantens ögon inte gjort 

tillräcklig självuppoffring eller självprestation att förverkliga sig själva – de är i den meningen 

inga idealtypiska individualister och förblir således ”idioter”. Men, informanten exploaterar 

de misslyckade individualisternas statusuppdateringar till reflektion och utvärdering av sin 

egen identitet. Informanten har i kontrast till ”idioterna” rört på sig geografiskt, informanten 

har förnyat sin umgängeskrets, informanten högaktar ”nya intryck” och att ”man ska ta sig 

ifrån och upptäcka någonting” – informanten är kanske enligt egen utsago den eminenta 

individualisten. Informanten kan stärka sin egen identitet i kontrast till andras identiteter via 

reflektion och utvärdering av dessa. Således bekräftar informanten sin egen idealtypiska 

individualism och kan motivera sig själv att agera vidare på detta idealtypiska manér. 
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Informanten kan anpassa sitt agerande genom att fånga och förstå vad som varit. Vikten av 

detta resonemang kan ifrågasättas, men det hade aldrig ägt rum om inte Facebook erbjöd 

möjligheten att lagra människors livshändelser, statusuppdateringar, som användarna kan 

granska vid ett tillfälle när det passar användarna själva. 

Samtliga informanter, även de som sällan eller aldrig utförde egna statusuppdateringar, 

uppvisade denna typ av utvärdering och reflektion av egna och andras livshändelser, 

identiteter och agerande. Samtliga informanter berättade även att de tagit bort eller anpassat 

vänner vilkas statusuppdateringar informanterna av olika anledningar upplevde som 

olämpliga. Detta skulle kunna innebära reflektion och utvärdering som sedan resulterar i att 

olämpliga vänner sorteras bort till fördel för vänner som kanske lämpar sig bättre. Inform-

anterna anpassar således själva vad som skall publiceras av andra i deras nyhetsflöden. På så 

vis kan framtida reflektion och utvärdering av nyhetsflödets statusuppdateringar främjas via 

reflektion och utvärdering – Reflektion och utvärdering av andras och den egna 

individualismen via den individualiserade tiden på Facebook.  
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VI. Konklusion  

Individualism och Kollektiv – Individualismens paradox 

Liksom gröna vågens flykt är det också en flykt att isolera sig i det privata 

och utestänga den omvärld du är så beroende av, ty även om du har ett eget 

privat armbågsutrymme så är du fortfarande en del av ett komplicerat 

samhälle […]. 

Olof Palmes tal i riksdagen 24 oktober 1979. 

Empirin som presenterades i uppsatsens analysdel är min selektiva sociologiska konstruktion 

av intervjudata – vilket innebär att konstruktionen och argumenten i analysen är mina och inte 

informanternas. Jag tog mig friheten att via analys och tolkning av informanternas beskriv-

ningar söka förstå deras Facebookanvändande, och vad jag förstod så är kommunikationen på 

Facebook individualistens sätt att interagera med ett kollektiv på sina egna villkor. Jag har via 

empirin påvisat och argumenterat för hur ideal är en produkt av ett kollektiv, ett samhälle. 

Detta ideal försöker individer i olika utsträckning knyta till sina egna identiteter. I ett samhälle 

som präglas av individualism är individualismen ett ideal – eller den individualistiska 

bragden. Facebookanvändare knyter således individualismen till sin egen identitet i syfte att 

presentera denna inför ett kollektiv, vänlistan. I och med de i vänlistan är införstådda med det 

individualistiska idealet väljer vissa att bekräfta andras presenterade individualism genom att 

använda gillafunktionen eller skriva en kommentar. När den enskilda individens presenterade 

individualism bekräftas kollektivt kan detta bli socialt värdefullt för individen, men samtidigt 

är det lika mycket det individualistiska samhället som bekräftas, kollektivet bekräftar det 

gemensamma idealet personifierat i en individ. Individualism uppstår, idealiseras, definieras 

och förstås utifrån kollektivet – samhället.  

Avgörande i sammanhanget är inte bara att förstå varför och hur människor presenterar sin 

individualism i syfte att få densamma bekräftad på Facebook – avgörande är att förstå hur 

individen, eller individualisten, förhåller sig till kollektivet, vänlistan och samhället. 

Människor kan utföra individualistiska bragder i sin vardag, som att baka bröd, ta en 

undervattensbild eller delta i ett lopp. Människor kan via Facebook presentera dessa när helst 

de själva önskar. Människor kan likaså försköna, frisera och förstärka positiva drag i dessa 

individualistiska bragder före det att de presenteras – men allt detta är värdelöst såvida inte 

kollektivet erkänner och bekräftar presentationen – presentationen blir bara värdefull i sin 

kommunikation med kollektivet.  
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Alla samhällen är kollektiva, även de som präglas av individualism – eftersom det individual-

istiska samhället är en gemensam föreställning som är ett resultat av en grupprocess.  

Individualiserad tids konvergens med Kollektiv tid 

Hur kan långsiktiga mål eftersträvas i ett kortsiktigt samhälle? Hur kan 

varaktiga sociala relationer upprätthållas? […] Den nya ekonomins villkor 

närs tvärtom av erfarenhet som saknar förankring i tiden, som irrar från 

plats till plats, från anställning till anställning. 

Richard Sennett (1999) När karaktären krackelerar sid. 38.  

Denna uppsats har också försökt påvisa, problematisera och förstå hur Facebookanvändare 

deltar i en kommunikation inte bara på sina egna villkor, utan likväl via sina individualiserade 

tider. I ett rörligt, oförutsägbart och föränderligt samhälle uppstår behov av en individual-

iserad fritid – på samma sätt som vissa arbetsplatser erbjuder flexibel arbetstid. Via Facebook 

kan människor flexa in och ut i sin egen tid för att presentera sin egen individualism inför ett 

kollektiv, bekräfta andras presenterade individualism eller på andra sätt kommunicera med 

andra Facebookanvändare.  

Samtliga informanter omnämnde Facebook som ett bra sätt att hålla kontakten med vänner. 

Sociologiskt kan detta innebära att: i en global och rörlig ekonomi påverkas det sociala som 

synonymt blir lika globalt och rörligt, detta föranleder att människors vänner flyttar, byter 

jobb, reser, börjar studera, slutar studera, byter vänner, byter konsumtionsvanor, byter livsstil 

och kanske till och med byter kön. Är det ställt så blir det svårare att hålla kontakten med 

vänner såvida kontakten med dessa inte kan tryggas via en adekvat kommunikation – 

Facebook är en sådan kommunikation. Denna kommunikation erbjuder användarna en egen 

tidszon. Användaren kan, när det passar den själv, logga in i en egen artificiell värld och 

kommunicera med vänner, granska vänners liv, och Facebookanvändarens vänner kan göra 

likadant efter sina egna individualiserade tider. Facebookanvändaren kan också scrolla ner i 

sina vänners och sitt eget liv, läs: nyhetsflöden. Således finns livsaktiviteter bundna till 

specifika individer vilka kan granskas bakåt i tiden på användarens egen tids villkor. 

Emellertid är tiderna bara individualiserade inom kollektiva subtila ramverk som reglerar 

restriktioner för hur den individualiserade tiden bör användas. Som Facebookanvändare 

konvergerar din individualiserade tid med andras tid – om den individualiserade tiden 

missbrukas kan olika komplikationer uppstå. Exempelvis bör Facebookanvändaren inte 

kommentera en statusuppdatering som är fyra år gammal, eller om en användare skickar ett 

meddelande till en annan så bör detta kanske besvaras fortast möjligt och inte om några dagar.  
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Helt klart är att Facebook genom att erbjuda lagring av människors publicerade, egenkom-

ponerade, livsaktiviteter, vilka granskas av andra på eget bevåg via deras individualiserade 

tider, möjliggör att det blir enklare att hålla kontakten med vänner. Detta var en fördel som 

samtliga informanter lyfte, men ingen omtalade kommunikationen som om den skedde i en 

egen tidszon. Flera informanter upplevde även att människor har problem att dra gränsen 

mellan privat och offentlig på Facebook. Ingen informant betraktade detta som om olika tider 

flöt ihop, den individualiserade och den kollektiva tidens konvergerande. 

Datorisering av livet – Individualistisk reflektion via Kollektivet 

Hur kan man utveckla en sammanhängande identitet och livssyn i ett 

samhälle som består av episoder och fragment?  

Villkoren för disciplinering måste anpassas till ett jag i ständig förändring. 

Men hur? 

Richard Sennett (1999) När karaktären krackelerar sid. 38 respektive 141.  

Ett annat argument jag sökt styrka med denna uppsats är hur Facebookanvändande kan 

betraktas som en datorisering av livet, eller en datorisering av individualismen. Facebook 

lagrar användarnas publicerade livshändelser, som statusuppdateringar, användarna kan sedan 

granska dessa, både sina egna och andras. Genom att betrakta och granska det som varit gör 

att Facebookanvändaren har fångat specifika livshändelser som på olika vis är inom dennes 

kontroll. Genom att kontrollera livshändelser som passerat, och knyta sin egen summering till 

dessa, så kan Facebookanvändaren utvärderar sig själv och andra. Denna utvärdering leder till 

reflektion av den egna identiteten och huruvida ett specifikt agerande skulle kunna främja 

eller stärka den egna eller andras identiteter, eller stärka individualismen. En avgörande poäng 

är hur Facebook möjliggör fångandet av andras och användarens egna livshändelser. När 

dessa kan ställas i kontrast till varandra blir de jämförbara. När de jämförs så utvärderas de, 

de ”sämre” komponenterna blir påtagliga och kan sållas bort till ”bättre” komponenters fördel.  

Kontentan är inte att Facebook möjliggör människors jämförelse sinsemellan, vi jämför alltid 

varandra, men Facebook främjar människors kontroll av jämföring och utvärdering i ett 

samhälle där allting är under ständig förändring och i hast. Således är det möjligt att närhelst 

det passar användaren själv att logga in och sedan kontrollera andras livshändelser, andras 

nyhetsflöden för att sedan utvärdera dessa relativt användarens egen identitet. Alla inform-

anter hade en eller flera i sina vänlistor vars statusuppdateringar de irriterades över på olika 

sätt. Det kan betraktas som vanlig irritation, eller sociologiskt betraktat: vissa Facebook-
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användare exponerar material från sina liv som andra Facebookanvändare anser olämpliga av 

olika anledningar. Denna iakttagelse möjliggörs i sammanhanget bara därför att Facebook-

användaren lyckats fånga dessa livshändelser och knyta dessa till sin egen identitet på sina 

egna villkor. Genom att göra detta så utvärderar användaren sig själv via andra. Således kan 

Facebookanvändaren reflektera över hur denne bör agera hädanefter för att undvika bli så 

olämplig som de vars statusuppdateringar som föranledde irritationen.  

Naturligtvis kan det vara statusuppdateringar som av Facebookanvändarna anses positiva som 

utvärderas snarlikt, vilket flera informanter omnämnde, exempelvis att börja träna.  

Skulle du i all föränderlighet glömma bort vem du är så kan du alltid logga in på Facebook – 

där vet du. 

Individualister är vi Allihop 

Jag har via denna konklusion sökt besvara föreliggande uppsats frågeställning så övertygande 

och sammanhängande som möjligt. Jag har försökt visa hur samhällets individualism kan ta 

olika uttryck via Facebookanvändande. Jag har försökt påvisa och förklara hur individual-

ismens relation med kollektivet kan gå till via Facebookanvändande, och hur denna relation är 

nödvändig för bägge parters förståelse av varandra.  

Av vikt i sammanhanget är individualismens olika uttryck i Facebookanvändandet. Vissa 

Facebookanvändare gör statusuppdateringar av individualistiska bragder vilka bekräftas. 

Vissa gör aldrig statusuppdateringar, med gillar (bekräftar) andra Facebookanvändares 

individualistiska bragder på sin egen individualiserade tid efter eget bevåg. Vissa Facebook-

användare anser det urlöjligt att både gilla och statusuppdatera, men jämför urlöjliga 

statusuppdateringar med sitt eget liv på sin individualiserade tid i syfte att stärka den egna 

individualistiska identitet.  

Det är min förhoppning att alla som läser denna uppsats kommer känna igen sig med en eller 

flera beskrivningar av Facebookanvändandet – vilket jag tror många gör. Således kan de tio 

intervjuerna sitt ringa antal till trots tjäna som idealtypiska exempel av hur individualism på 

olika sätt kan uttryckas i det dagliga Facebookanvändandet.  

Facebook är en viktig och självklar del i många människors vardag, således kan denna 

konklusion bidra till en djupare, sociologisk, förståelse av sociala medier och dess använ-

dning.  
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Jag vill med denna konklusion även lyfta en avgörande poäng, vilken jag inte hoppas läsaren 

gått miste om. Alla aktiviteter kan naturligtvis vara en individualistisk bragd. Att baka bröd, 

träna, städa sin lägenhet, storhandla eller skriva en kandidatuppsats – allt skulle kunna 

betraktas som den individualistiska bragden. Men, detta är inte uppsatsens poäng. Poängen är 

att dessa individualistiska aktiviteter blir statusartade att utföra och redovisa i ett individual-

istiskt samhälle. Men, aktiviteterna blir bara värdefulla i och med kollektivets bekräftelse av 

desamma. Anta att Sverige var mer kollektivistiskt år 1814. En piga bakar bröd och basunerar 

sedan ut detta på kyrkbacken, vad händer? Förmodligen skulle jantelagens repression på olika 

sätt socialt bestraffa den ”egendomliga” pigan som skröt om sitt triviala brödbak. Men år 

2014, och Sverige kan anses mer individualistiskt, bakar samma pigas ättlingar eget bröd och 

deklarerar detta (ej på kyrkbacken) inför ett kollektiv, exempelvis på Facebook. Istället för 

jantelagen möts den brödbakande Facebookanvändaren förmodligen av vänlistans gillande 

och kanske uppmuntrande kommentarer.  

Missa inte denna poäng: brödbakning är samma aktivitet år 1814 eller 2014, men det är bara i 

det sistnämnda exemplet som aktiviteten är statusartad genom att den kollektivt bekräftas som 

individualistisk.  

Allting kan vara uttryck för individualism – men alla uttryck uppfattas inte som positiva i och 

med interaktionen med ett kollektiv i ett givet samhälle.  

Nya frågor – Ironi, Missbruk och Återbäddning  

En ironisk attityd till den egna personen är den logiska konsekvensen av att 

leva i en flexibel tid utan enhetliga normer för auktoritet och 

ansvarstagande. 

Richard Sennett (1999) När karaktären krackelerar sid. 160.  

Det uppstod flera resonemang i intervjumaterialet som jag gärna hade utvecklat i framtida 

sociologiska arbeten. Exempelvis raljerar alla informanter med sitt eget Facebook-

användande. Alla hade ett förhållningssätt liksom vore användandet något fult som alla vet 

om. Alla informanter sa sig vilja upphöra med sitt Facebookanvändande eller annars ”trappa 

ner”. Flera informanter beskrev sitt Facebookanvändande via en terminologi som förknippas 

med drogmissbruk: ”att vara beroende av Facebook”, ”att trappa ner”, ”att få sin dagliga dos”, 

eller som en informant, som avslutat sitt konto, svarade på frågan om hen ämnade starta upp 

kontot igen: ”Ja, precis som en nykter alkoholist blir sugen på ett glas öl ibland”. Flera 

informanter omnämnde nyhetsflödet som väldigt ointressant, ändå loggade de in på Facebook 
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flera gånger om dagen. Flera sa att inloggningen skedde intuitivt, ovetandes. Det skulle bli 

intressant att utveckla dessa resonemang. Varför är någon ”beroende” av sådant som uppfattas 

som ointressant? Om det är för att Facebook är ett väldigt praktiskt sätt att kontakta vänner, 

varför då logga in flera gånger om dagen ovetandes? Dessa frågor är kanske mer roliga än 

intressanta. 

 

Ting som bäddas ur måste förr eller senare åter bäddas in. 

Zygmunt Bauman (2002) Det individualiserade samhället sid. 30. 

En annan förundran denna uppsats skänker är på det sätt jag problematiserar tiden. Jag har 

inte hittat någon annan Facebookforskning vilken lyfter den individualiserade tiden, eller hur 

denna konvergerar med den kollektiva tiden. Facebookforskning som lyfter tidsaspekten gör 

så oftast genom att undersöka diffuseringen mellan privat och offentlig (Andrews 2012:5-6); 

eller diffuseringen mellan arbetstid och fritid (Olsson, m.fl. 2013:36-37).  

Om vi väljer att tro mitt resonemang om individualiserad tids konvergerande med kollektiv 

dito så innebär det att expertsystemet Facebook är en återbäddningsmekanism och inte en 

urbäddningsmekanism som lyfts i denna uppsats teoridel. För att ta Karl Polanyi (1944/2012) 

vid orden, via dennes livsverk Den stora omdaningen, så bör det som bäddas upp återbäddas 

förr eller senare. Facebook möjliggör att arbetstid och fritid flyter ihop, det möjliggör att 

offentlig och privat flyter ihop, det möjliggör att ekonomi och sociala relationer flyter ihop 

(Fuchs & Marisol 2014:57,148; Li 2007:6-7); och alltsammans möjliggörs via individual-

iserade tider. Om resonemanget hårdras så är den västerländska Facebookanvändaren i någon 

mening tillbaka i det förindustriella ursprungsläget. Det vill säga den epok då distinktionen 

arbetstid och fritid i princip inte existerade, inte heller privat och offentlig – livet var tiden och 

identiteten i ett. På så sätt kan det tolkas som att sociala medier, som Facebook, återbäddat 

fritiden i arbetstiden, det privata i det offentliga. Men, detta sker liksom karaktäristiskt för 

2000-talet via tekniken: internet, smarta mobiler, Facebook, men också via – individual-

isering. En internetbaserad individualisering av tiden och det sociala skulle således kunna 

betraktas som en återbäddningsmekanism.  

Så rätt du tänk, men fel ändå.    
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Bilaga I. 

Informanter & Intervjuer. 

Intervju A   

   

Längd: 58 min 

Man 

Född: 1989 

Sysselsättning: Studerar. 

Intervju B 

Längd: 40 min 

Kvinna 

Född: 1963 

Sysselsättning: Jobbar. 

Intervju C 

Längd: 61 min 

Kvinna 

Född: 1989 

Sysselsättning: Studerar. 

Intervju D 

Längd: 57 min 

Man 

Född: 1988 

Sysselsättning: Studerar/jobbar. 

Intervju E 

Längd: 50 min 

Man 

Född: 1984 

Sysselsättning: Studerar/jobbar. 

Intervju F 

Längd: 60 min 

Kvinna 

Född: 1986 

Sysselsättning: Jobbar. 

Intervju G 

Längd: 54 min 

Kvinna 

Född: 1989 

Sysselsättning: Studerar/jobbar. 

Intervju H 

Längd: 47 min 

Man 

Född: 1986 

Sysselsättning: Jobbar. 

Intervju I 

Längd: 55 min 

Man 

Född: 1987 

Sysselsättning: Studerar/jobbar. 

Intervju J 

Längd: 62 min 

Kvinna 

Född: 1988 

Sysselsättning: Studerar. 
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Bilaga II. 

Intervjuguide. 

När gick du med i Facebook? Hur kom det sig? Har du funderat över att gå ur Facebook? 

Upplever du att Facebook främjat ditt sociala liv? Hur många ”vänner” har du i din vänlista? 

Är det många eller få? Är du med i några grupper? Hur många grupper är du med i? Varför är 

du med i grupper? Vad är det första du gör när du loggat in på Facebook? Varför gör du det? 

Vad tror du det första är som de flesta gör när de loggat in på Facebook? Hur ofta kollar du 

Facebook? Är det ofta? 

Hur ofta gör du statusuppdateringar? Är det ofta eller sällan? Varför gör du 

statusuppdateringar? Varför gör Facebookanvändare statusuppdateringar? Hur ser en ”vanlig” 

statusuppdatering ut? Varför ser den ut så tror du? Hur ofta gör Facebookanvändare 

statusuppdateringar? Kan du exemplifiera en statusuppdatering som du själv gjort? Varför 

gjorde du denna? Kan du visa mig en statusuppdatering av någon annan? 

Är det viktigt för dig att folk ”gillar” eller kommenterar sådant du publicerat på Facebook? 

Hur kommer det sig? Tror du det är viktigt för andra att man gillar deras inlägg? Varför då? 

Gillar du inlägg ofta? Varför gillar du inlägg? Händer det att du gillar sådant som du 

egentligen inte bryr dig om? Kan man ibland gilla för att vara snäll? Varför då? Vad tror du 

händer om man tar bort gillafunktionen? Skulle en ogillafunktion vara lämplig? Tror du folk 

har gillat dina inlägg bara för att vara snälla? Händer det att du gillar andras inlägg för att ge 

tillbaka till någon som har gillar dina inlägg tidigare? Händer det att man irriteras över 

statusuppdateringar? Tror du folk irriteras över dina statusuppdateringar? 

Upplever du att människor skryter på Facebook? Hur gör man när man skryter? Tror du 

människor upplever att du skryter på Facebook? Har du någon gång ljugit på Facebook? Vet 

du andra som ljuger på Facebook? Har du någon gång publicerat något som fått oanade 

konsekvenser? Vet du andra som publicerat något som fått oanade konsekvenser? Händer det 

att du kollar Facebook även då du vet att det är direkt olämpligt? Varför då? Händer det att 

andra kollar Facebook även då det är olämpligt? Varför gör man det? 

Tycker du Facebook är ett bra sätt att hålla kontakten med vänner? Är Facebook ett bra sätt att 

träffa nya vänner? Att hitta gamla vänner? Upplever du att människor förskönar sina liv på 

Facebook? Hur gör man om man förskönar sitt liv? Varför gör man så? Händer det att du 

förskönar ditt liv på Facebook? Tror du andra anser du förskönar ditt liv på Facebook? 

Om du bara fick använda en teknikpryl resten av ditt liv, en av följande: dator, smart mobil, 

surfplatta eller TV? Varför skulle du välja den? Har du Facebookappen? Har du några andra 

appar? Är du på Instagram? Twittrar du? Följer du någon blogg? Varför då? 

Anser du att människor försöker framställa sina liv som lyckade på Facebook? Varför då? Hur 

gör man om man vill visa sig lyckad? Varför då? Försöker du framställa ditt liv som lyckat på 

Facebook? Tror du att det finns andra som anser att du försöker framställa dig som lyckad på 

Facebook? Om du avslutade ditt Facebookkonto idag, vad tror du skulle förändras i ditt liv? 
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Hur skulle ditt sociala liv förändras? Varför då? Om du sökte jobb, hade du tyckt att det var 

ok om arbetsgivaren kollade upp dig på Facebook? Om jag sökte jobb hos dig, skulle du kolla  

 

upp mig på Facebook då? Är det ok att kolla Facebook på arbetstid? Händer det att du 

upplever stress över att kolla Facebook? Kan du känna att människor snokar efter dig på 

Facebook? Händer det att du snokar om andra på Facebook? Vad letar man efter då man 

snokar? Hur ser du på någon som väljer att inte ha Facebook? Tror du människor i allmänhet 

tycker det är konstigt att en ung människa inte har Facebook? 

Har du någon gång tagit en selfie? Varför då? Händer det att folk från din vänlista publicerar 

selfies? Varför gör man det? Har du någon gång utfört en aktivitet i verkligheten bara för att 

sedan kunna visa denna på Facebook? Har du någon gång inspirerats av sådant som andra 

publicerat på Facebook? Varför då? Tror du andra har inspirerats av sådant du publicerat på 

Facebook? 

Har du någon gång publicerat en bild på någonting du köpt? Varför då? Händer det att 

människor lägger upp bilder på sådant de köpt? Varför gör man det? Upplever du att 

Facebook skapar en gemenskap? Tror du andra anser att Facebook skapar en gemenskap?  

Skulle du vara beredd att betala för Facebook om du slapp reklam? Hur mycket skulle du vilja 

lägga? Vad tycker du om reklamen som riktas specifikt till dig via dina surfvanor? Har du 

tagit bort en vän någon gång? Varför då? Är det en smidig funktion tycker du? Vet du om 

någon tagit bort dig? Hur kändes det? Hur tror du folk känner när de blir borttagna? Varför 

då?  

Om vi avslutar ditt konto nu, hur tror du människor i din omgivning skulle reagera? Varför 

då? Upplever du att Facebook inte är lika populärt längre? Märker du någon skillnad i äldre 

och yngres Facebookanvändande? Är det någonting du övrigt vill säga? Är det någonting du 

tycker jag borde ta upp?  

 


