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Sammanfattning 

 

I dagens samhälle har internet och Facebook blivit allt mer utbrett vilket fångat vårt intresse 

med avseende på hur individer väljer att framställa sig själva där. Vi har i denna uppsats med 

hjälp av en deduktiv ansats tolkat och analyserat män och kvinnors självpresentationer på 

Facebook. I analysarbetet har teorier som behandlar självpresentation används, liksom teorier 

gällande genus, normer samt identitet. Intervjuer med tre män och tre kvinnor har utförts. 

Fokus har legat på vad de väljer att visa eller inte visa på sina facebookprofiler samt vad det 

är som styr dessa val. Analysen av intervjuerna har gjorts utifrån en kvalitativ innehållsanalys. 

De manliga och de kvinnliga respondenterna gav uttryck för liknande åsikter gällande äkthet, 

idealisering och normer. Det finns normer som indikerar på att man som facebookanvändare 

bör publicera bra och intressant material för att uppfattas som en intressant person. Däremot 

uppfattas man inte som äkta om man publicerar för mycket positivt material. Det är heller inte 

önskvärt att publicera negativt material. Respondenterna var även överens om att det inte är 

ett äkta liv som presenteras på Facebook utan att det är polerat. 
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1. Inledning 

 

I dagens samhälle har internet och sociala medier blivit allt mer utbrett och vi spenderar mer 

och mer tid framför datorn eller mobiltelefonen. Det blir vanligare att “umgås” med vänner 

via sociala medier istället för i verkliga livet. Det är ett bekvämt sätt att interagera med andra 

då det finns en skärm mellan som skapar en distans och en möjlighet till eftertanke och det 

skapar ett tillfälle att välja hur man presenterar sig själv. Turkle (1997) menar att vår syn på 

oss själva förändras genom att vi ser oss själva på datorskärmen och att det finns en möjlighet 

att omforma identiteten genom detta. Hon menar att människor alltid har använt det material 

som funnits till hands för att förbättra sitt liv och att försöka förstå sig själv. Idag menar vi att 

det handlar om att leva tillsammans med sitt “internet-jag” och den identitet som skapas där. 

I vår uppsats har vi valt att rikta in oss på Facebook bland de sociala medier som finns. 

Anledningarna till det är flera, bland annat går det att använda Facebook i många olika syften, 

men främst för att Facebook används av så många människor världen över och att det är en av 

de ledande sociala medierna i världen. I år (2014) fyller Facebook 10 år och är idag ett spritt 

fenomen. 66% av Sveriges internetanvändare använder Facebook och i genomsnitt spenderar 

vi 3,2 timmar varje vecka på Facebook. Bland yngre människor är dessa siffror högre 

(internetstatistik.se, 2014).  

Det finns en rad olika sätt att framställa sig själv på Facebook beroende på vad man är ute 

efter att visa och i vilket syfte man gör det. Detta är en anledning till att det är intressant att 

studera just facebookanvändning och en annan anledning är att profilen kan innehålla mycket 

information om användaren. Vi ställer oss frågan hur individer väljer att presentera denna 

information och om självpresentationen skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Det går att 

använda Facebook för att bland annat hålla kontakt med gamla vänner, skapa och delta i 

grupper och lägga upp fotografier. Det går även att ta del av länkar som publicerats eller dela 

med sig av egen information.  

Det allt ökande användandet av Facebook gör att det alltid finns en möjlighet att vara 

uppkopplad och bli nådd. Det går att se andra personers publikationer, vilket i sin tur kan leda 

till att individer kan känna att andra har roligare och är vackrare än de själva. Det går också att 

se det från andra hållet. När användare loggar ut från Facebook finns profilen med alla 

publikationer kvar så att andra kan se. Vi funderar över om det skapar en stress hos individer 

att ständigt bli bedömda och granskade i samband med sin profil på Facebook. Stressen kan 

skapa en press att framstå som exempelvis attraktiv, rolig och smart. För att framstå som det 

krävs att det som publiceras på Facebook förmedlar just detta och dessutom ger ett intryck av 

att det är äkta. En tanke är att det kan vara stressande att ständigt fundera över vad som ska 

publiceras på Facebook för att passa in och skapa den person man vill vara inför andra. 

Pressen att framstå som en perfekt person skulle i förlängningen kunna leda till psykisk 

ohälsa. 

Genom detta görs kopplingen till det sociala arbetet då det kan tänkas finnas en länk mellan 

Facebook och en eventuell psykisk ohälsa som går genom normer och normalisering. Vi anser 

att det är viktigt att ständigt arbeta med denna fråga och att uppmärksamma den stress och 



2 
 

press som facebookanvändning kan bidra till, samt att vara öppen för att se hur rådande 

normer i samhället påverkar människor och deras facebookanvändning. I och med detta lyfts 

det här temat i uppsatsen, eftersom att det behandlar normer, stress och press gällande 

självpresentation på internet. Tanken är att många personer kan beröras och eventuellt relatera 

till detta. Vår uppfattning är att det är viktigt för socionomer att ha kunskap om 

internetanvändande och vad som händer på sociala medier, eftersom att internet är en så pass 

stor del av många människors liv i dagens samhälle. Det är viktigt att hänga med i 

utvecklingen och anpassa det sociala arbetet utifrån detta. Malmö stad har förstått vikten av 

att finnas på de arenor där det kan finnas ett behov och har skapat internetsidan ”Soctanter på 

nätet”, där man kan ställa frågor om bland annat relationer, mobbning och missbruk. 

Användarna kan även ställa sina frågor anonymt (malmo.se, 2014). 

Krasnova m.fl (2013) diskuterar ett passivt användande av Facebook, vilket bland annat 

innebär studerande av andras profiler och studerande av konversationer andra personer har 

med sina vänner. Författaren visar att det finns ett signifikant samband mellan ett passivt 

användande av Facebook och hur nöjda dessa individer är med sitt liv. Resultatet visar 

fortsättningsvis att passivt användande av Facebook tenderar att minska graden av 

tillfredställelse med sitt eget liv i och med att det triggar igång social jämförelse och olyckliga 

känslor. Författarna diskuterar sedan resultatet i jämförelse med vad andra forskare har sagt 

där exempelvis avund upplevs som en plåga vilket leder till att det är en ide att försöka 

minska denna känsla. Ett sätt är att inte vara vän med personer som man känner sig avundsjuk 

på, ett annat är att presentera sig själv lika bra.  

Vi resonerar kring att rådande normer och en vilja att passa in styr många individer och 

skapar en stress av att vara på ett visst sätt inför andra människor. Utifrån detta är vi 

intresserade av att undersöka om människor styrs av normer och en eventuell känsla av att bli 

bedömd utifrån sin presentation på Facebook. Leder detta till att de vill omforma sin identitet 

och framställa sig själva på ett visst sätt Facebook? Som tidigare nämnt kommer en 

jämförelse mellan män och kvinnor i samband med deras självpresentation att göras.  

2. Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka självpresentation på Facebook och om det finns 

någon skillnad mellan hur kvinnor och män framställer sig själva. Vi vill också undersöka 

vilka normer som styr skapandet av “internet-jaget” och hur den eventuella känslan av att 

ständigt bli bedömd utifrån sin profil på Facebook påverkar valet av vad som ska publiceras 

eller ej. Detta kommer vi att göra genom att intervjua män och kvinnor om hur deras profiler 

ser ut och vad som presenteras respektive inte presenteras där samt vad anledningen till detta 

är.  

3. Teoretiska utgångspunkter 

 

I samband med att vi formulerade vårt syfte om självpresentation började vi genast tänka på 

Goffmans dramaturgiska teori och hans metafor om livet som en teaterscen. I och med detta 
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har vi valt att till stor del använda av oss hans begrepp genom hela vår uppsats. Med andra ord 

har vi valt en deduktiv ansats i vår studie där denna teori har fått styra mycket både vad gäller 

forskningsöversikt men även i intervjuguiden. Nedan följer en redogörelse för denna teori 

samt andra teorier som vi kommer ha till vår hjälp i vårt analysarbete. Dessa berör identitet, 

genus och normer.  

3.1 Goffmans dramatugiska teori 

 

Goffmans dramaturgiska teori används som utgångspunkt i vår studie då vi anser att hans 

begrepp är användbara vid en analys av självpresentation på internet. Vi ser likheter med att 

framställa sig själv på Facebook och det som Goffman menar är ett framträdande med de 

tillhörande begrepp som vi nedan kommer att presentera, även om vi tror att interaktionen på 

internet skiljer sig en del från hur vi människor interagerar med varandra ansikte mot ansikte.  

Goffman (2004) utgår från att livet handlar om en scen där alla människor gör framträdanden 

inför en publik. Han använder sig av en rad begrepp som handlar om hur framträdandet kan 

bli så bra som möjligt. När det gäller framträdandet belyser Goffman vikten av att publiken 

tror på den roll man spelar och att personen besitter de egenskaper som han/hon utger sig för 

att ha, det vill säga framträdandets äkthet. Han menar även att ett framträdande endast “går 

hem” om publiken kan lita på att den agerande är uppriktig. Det finns en skillnad på att vara 

den person man utger sig för att vara eller att fullt ut upprätthålla de normer som är förbundna 

med rollen. Detta kopplar vi till Facebook genom att äktheten kan ifrågasättas på grund av 

personers val att publicera eller inte publicera material. Det finns därmed en möjlighet att 

framställa sig precis som man vill. Däremot tror vi att det inte räcker långt om omgivningen 

sedan märker att individens personliga egenskaper eller agerande inte stämmer överens med 

den bild som är presenterad på Facebook. Vi tror att det är en balansgång mellan att förbättra 

sig och samtidigt behålla sin äkthet så att andra blir övertygande om att bilden stämmer.  

Idealisering innebär att framträdandet formas, omformas och socialiseras för att passa in i de 

förväntningar som finns där det ska framföras. En idealiserad bild av en själv framställs och vi 

försöker vara lite bättre än vi egentligen är. I ett samhälle förekommer ofta en idealisering av 

de högre klasserna och en strävan efter att “klättra på stegen”, något som möjligen går att göra 

genom att uppvisa rätt sorts uppträdande (Goffman, 2004). På Facebook tänker vi att det finns 

en chans att putsa sitt riktiga jag genom att endast publicera det som man tror att andra 

uppskattar hos en och genom att endast visa upp vissa delar av sig själv på Facebook. I 

verkliga livet tror vi att denna möjlighet är begränsad då människor i vår omgivning kan se 

fler av våra sidor när vi umgås med varandra.  

Goffman (2004) nämner också att det i vissa samhällen lönar sig att visa sig sämre än vad 

man är för att få sympatier, han nämner tiggare i fattigare länder som ett exempel. När det 

gäller Facebook har vi uppfattningen om att det går att visa upp sina sämre sidor och skriva 

om sina dåliga dagar för att få sympatier från andra på Facebook. Det kan också vara ett 

forum att uttrycka ilska och irritation över något. Med detta i åtanke menar vi att individer 

aktivt väljer att publicera negativa saker på samma sätt som de väljer att publicera det 
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positiva. Det finns gott om tid att konstruera framträdandet så som man vill ha det och 

framställa sin färdiga produkt.  

Goffman (2004) fortsätter med att nämna att individer har möjlighet att göra en 

publiksegregation där de kan försäkra sig om att publiken inte är densamma för de olika roller 

man spelar, vilket är viktigt för att bevara de intryck man skapat om sig själv. Hit hör även 

idén om att individerna i publiken vill känna sig speciella och att relationen till den som spelar 

rollen är unik och inte lik de andras relationer. När det gäller kopplingen till Facebook tänker 

vi framför allt på att vänner och bekanta från olika grupper i det vanliga livet blandas samman 

på Facebook och blir facebookvänner. Det blir inte lika lätt att styra och rikta sina 

framträdanden till en viss publik, även om det finns inställningar som kan styra detta gäller 

det inte överallt på Facebook där en presentation av självet sker. Vidare menar vi även att 

denna segregation kan kopplas till individeras tankar om vilka vänner som kommer att 

uppskatta och ta del av publikationer och ge respons på dessa. 

Fasad är den uttrycksfulla utrustning som man avsiktligt eller omedvetet kan använda sig av 

under framträdandet. En del av fasaden kallar Goffman (2004) för inramningen vilket 

innefattar möbler och annan rekvisita för att på bästa sätt kunna spela sin roll. Den andra 

delen kallar han personlig fasad vilket inkluderar kläder, tal, hållning eller gester. Fasaden 

tycker vi är intressant att diskutera då vi kopplar det till att det finns tid att reflektera och fixa 

till bilder och texter som publiceras på Facebook. Det går därmed att noga välja rekvisita och 

liknande för att presentera sig själv på ett visst sätt. På ett liknande sätt går det att använda sig 

av förvrängningar vilket kan förekomma under framträdandet då individer kan försöka dölja 

’fläckar’ för att ge ett bättre intryck och därmed vinna fördelar. Publiken avgör sedan om 

intrycket som förmedlas är äkta eller oäkta, beroende på om man upplever att det finns 

synliga brister i intrycket som förmedlas. Dessutom kan individer utge sig från att vara någon 

annan än de egentligen är vilket av publiken kan bedömas som en lögn. Här nämner Goffman 

även att massmedia använder sig av fyndiga kamreravinklar och redigeringsprogram för att 

omvandla bilder (Goffman, 2004). På samma sätt tänker vi att det går att redigera foton och 

exempelvis ändra ljussättning för att bilder helt enkelt ska se bättre ut. Dessutom menar vi att 

det lätt går att dölja “fläckar” genom att inte publicera de saker som man inte vill visa för 

andra.  

Felsteg kallas det när ett agerande förstör en individs image då han/hon gör en tabbe. En 

individs framställda bild kan förstöras och detta kan ske genom exempelvis gester eller 

verbala uttalanden. I och med detta finns det en risk att mörka sidor och negativt värderade 

egenskaper blir synliga vilket kan skapa förvirring (Goffman, 2004). Detta begrepp är inte 

helt lätt att koppla till internet och Facebook då det alltid går att redigera det som presenteras 

eftersom interaktionen inte sker på sekunden. Däremot går det inte att styra allt som sker på 

Facebook eftersom andra kan publicera bilder på en själv som man inte önskar att andra såg.  

Främre region menar Goffman (2004) är scenen och det är där framträdandet utspelar sig 

inför publiken. Det finns en möjlighet att ge intryck på publiken samtidigt som individer styrs 

av normer gällande hur man bör uppföra sig. Man kontrolleras av regler och skyldigheter 

gentemot andra, som att chefer exempelvis bör behandla sina anställda på ett visst sätt 
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samtidigt som man som anställd bör bete sig på ett annat sätt inför kunder eller chefer. För oss 

är den främre regionen själva Facebook där man visar upp sig och uppträder inför publiken 

som består av andra användare. Detta skiljer sig från att inte vara inne på Facebook och 

interagera med andra personer. Det går också att se den främre regionen som den offentliga 

delen av Facebook där alla nyheter hamnar - tidslinjen. Det är där framträdandet sker och 

andra personer kan skaffa sig en uppfattning om den som framträder.  

Bakre region beskriver Goffman (2004) som en viloplats från den främre regionen där det 

finns utrymme att vara på det sätt man vill utan att någon kan se en. De rum han främst 

refererar till är badrummet och sovrummet som kan ses som en privat region. Den bakre 

regionen är en plats där individen kan vara osminkad, ha ovårdade kläder eller vara allmänt 

slarvig. Här menar vi att individer kan befinna sig i den bakre regionen, det vill säga hemma 

med bekväma kläder i soffan samtidigt som de agerar i den främre regionen inne på 

Facebook. Detta blir möjligt då det finns en skärm som skyddar individerna från att bli 

granskade i den situation de befinner sig samtidigt som de har möjlighet att visa upp den bild 

de önskar. Det går även att se så kallade privata meddelanden och slutna grupper som den 

bakre regionen. Där kan inte personer som inte är inkluderade se vad som skrivs.  

3.2 Om genus 

 

Connell (2009) diskuterar skillnaderna mellan könen eller snarare genusskillnaderna, det som 

ses som det socialt och kulturellt skapade könet och som bottnar i den biologiska 

uppdelningen av hanar och honor. Hon menar att kvinnor ses på ett sätt medan män ses på ett 

annat och att denna genusordning tolkas som naturens ordning i och med att den är så pass 

vanlig. Hon menar även att samhället hjälper till att skapa genusskillnader genom att ständigt 

visa upp felfria exempel på maskulinitet och femininitet. Det är en omöjlighet att se kvinnligt 

och manligt som något av naturen givet, det är heller inte något som är påtvingat utifrån. Det 

är vi människor som förhåller oss till den plats vi har blivit tilldelade utifrån det kön vi har 

och genom detta konstruerar vi oss själva som maskulina eller feminina.  

Vi är inte fria att skapa vårt genus hur vi vill utan är styrda av den genusordning som finns i 

samhället. Genusstrukturen som vi förhåller oss till är varaktig och vidsträckt när det handlar 

om sociala relationer. Enligt Connell ser genusroller ut som så att alla barn förväntas agera 

och bära de kläder som associeras med deras kön. Flickor och pojkar förväntas bete sig olika 

och leka med olika typer av leksaker. Dessa förväntningar är något som följer med upp i 

vuxen ålder, det är bara aktiviteterna som byts ut. Vi människor socialiseras in i samhället och 

lär oss att bete oss som pojkar eller flickor.   

Connell (2009) diskuterar något som hon kallar för socialt förkroppsligande där den 

mänskliga kroppen kan ses både som objekt och agent i mänskligt socialt beteende. Genus är 

en specifik form av detta och utgör en speciell social struktur med speciella kroppsliga 

egenskaper. Ett exempel är att genus omfattar ett rad olika sociala praktiker som exempelvis 

barnafödande och sexuell interaktion vilket möjliggörs av den mänskliga kroppens förmågor 

som att fortplanta sig, föda eller ge och ta emot sexuell njutning. Med andra ord är det tydligt 

att de sociala och de kroppsliga processerna är tätt sammanbundna.  
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Butler (2007) diskuterar även hon den mänskliga kroppen kopplat till genus. Hon menar att 

den genuspräglade kroppen är performativ, på så vis att det inte finns någon oberoende kärna 

som utgör sanningen. Butler menar att det är själva genushandlingarna, bland annat 

kroppsliga tecken som skapar genuset, utan denna konstruktion skulle det heller inte existera 

något genus. I och med att genuset upprepas gång på gång blir det legitimerat, men däremot 

föränderligt över tid. De personer som inte lyckas framträda med sitt genus på ett 

eftersträvansvärt sätt utsätts för straffsanktioner. Butler (2005) menar att genus kan ses som 

ett uppdrag som aldrig riktigt verkställs efter de förväntningar som finns, att bli feminin eller 

maskulin är något som kräver tvångsmässiga upprepningar. I och med att dessa upprepningar 

krävs blir även det feminina och det maskulina inte helt determinerande, eftersom att dessa 

handlingar går att förändra. 

Då Butler och Connell diskuterar och resonerar kring hur det finns ett socialt konstruerat kön 

blir det för oss intressant att lyfta detta i relation till självpresentation på Facebook. Det går att 

tänka sig att Facebook är en arena som ger utrymme för att skapa och omskapa många olika 

genusidentiteter. 

3.3 Normer 

 

Normer är något som vi anser är viktigt att ha i åtanke när det gäller självpresentation på 

internet och vi har utgått från Svensson (2007) som diskuterar om hög status ligger i att vara 

normal, som alla andra eller att vara annorlunda. Hon menar att det i vissa sammanhang är 

önskvärt att vara mer än normal som exempelvis vara rikare, kändare eller genom att synas 

mer än andra. Vi menar att det finns stora möjligheter att på Facebook visa upp just detta. 

Svensson (2007) menar att det däremot också kan vara eftertraktat att vara som alla andra och 

inte sticka ut för mycket från de normer som finns i samhället. Detta resonemang tycker vi är 

högst relevant när det gäller vårt syfte att undersöka självpresentation på Facebook då vi tror 

att normalitet och att våga vara annorlunda har med det att göra. Vi föreställer oss att det är 

som en balansgång mellan att vara som alla andra eller att vara unik, sticka ut och bli lite mer 

intressant än mängden.  

Vidare menar Svensson (2007) att normer ofta är outtalade vilket gör de svåra att uppfatta av 

nya medlemmar i en gemenskap. De blir lättare att upptäcka i samband med att någon bryter 

mot normerna. Normer skiljer sig åt i olika sammanhang och på skilda platser och styr 

därmed hur människor agerar i olika situationer. Även detta tycker vi är intressant att ha i 

åtanke genom vårt arbete eftersom det handlar om vilka normer som kan finnas exempelvis på 

Facebook och som kan styra hur individer väljer att agera där. Svensson (2007) fortsätter med 

att beskriva begreppet normalisering som värdeladdat och menar att det kan ses som ett 

förtryck för att få människor att bete sig på ett visst sätt. Vilken värdeladdningen blir är inte 

styrd av handlingen i sig utan snarare de normer som bedömaren besitter. Detta menar vi är 

intressant i och med att vi anser att det är andras bedömningar och åsikter som gör att 

individer styrs och rättar sig i den mall som beskriver acceptabla sätt att agera på Facebook.  
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3.4 Identitet 

 

Holstein och Gubrium (2000) menar att självet är narrativt konstruerat. De beskriver att 

självet i allt större utsträckning är ett projekt i det vardagliga livet och att det är någonting 

som förekommer överallt och som förkroppsligar vår subjektivitet. Självet kan ses som en 

social konstruktion som har ett värde och som reproduceras gång på gång. Giddens (1997) 

menar att självidentiteten blir till genom skapandet och vidmakthållandet av personers 

reflexiva handlingar. Holstein & Gubrium (2000) menar att individer i dagens samhälle är 

mer engagerade i skapandet av självet än någonsin tidigare och trots redogörelser om det 

sociala jagets död, menar författarna att detta inte stämmer, utan att detta fortfarande är en 

viktig del av våra liv. Det går att tänka sig att Facebook är en plats för att skapa detta själv och 

att det i allra högsta grad är aktuellt och viktigt i samband med studier av självpresentation.  

Giddens (1997) diskuterar modernitetens reflexivitet, vilken åsyftar på den benägenhet som 

finns i samhället att vid tillägnandet av ny kunskap göra korrigeringar av invanda handlingar. 

Modernitetens reflexivitet är ständigt öppen för ifrågasättande av exempelvis vetenskap och 

expertkunskap. Allt mänskligt handlande i moderniteten kännetecknas av den reflexiva 

medvetenheten och när det gäller självet menar Giddens att även det blir ett reflexivt projekt i 

den moderna tiden, ett själv som måste utforskas. 

4. Forskningsöversikt 

 

Vi har valt att presentera forskningsartiklar som visar på unga människors självpresentationer 

på internet. Forskningen presenterar vi nedan i fem olika teman, där tre av dem, äkthet, 

publiksegregation och fasad är hämtade och tolkade utifrån Goffmans teori. De två resterande 

är manligt/kvinnligt och normer som vi valt i enlighet med vårt syfte att jämföra män och 

kvinnor samt se vilka normer som styr självpresentationen på Facebook.  

4.1 Äkthet 

 

Ett tema från den forskning vi läst har vi valt att benämna som äkthet. Marwick och boyd 

(2011) fokuserar på hur personer som använder en annan social media, Twitter har för 

strategier för att manövrera i sitt nätverk och hur de föreställer sig sin publik, samt behåller 

sin äkthet. Marwick och boyd menar att personer ofta refererar till äkta upplevelser och till ett 

”riktigt jag”, men att det inte finns något riktigt jag. Detta är i själva verket socialt konstruerat 

och kontextburet. Om vi uppfattas som äkta eller oäkta beror ofta på andra personers 

definition av äkthet. De menar vidare att äktheten konstant är under konstruktion och att vi 

presenterar olika jag i olika situationer. Detta leder till frågan huruvida man är mer äkta i en 

situation än i en annan? 

Thomas (2007) visar hur människor på olika sätt använder sig av internet för att “testköra” 

sina identiteter. Hon har bedrivit forskning av interaktioner på “online communities” under en 

sjuårsperiod med ungdomar från bland annat USA, Australien, Holland och Schweiz. Hon har 

undersökt hur ungdomar i olika sociala kontexter skapade sina identiteter för olika sociala 

ändamål. Textanalys, visuell analys och socialpsykologisk analys har använts för att analysera 
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materialet. Hon menar att möjligheten att experimentera med sin identitet öppnas upp i och 

med internet. Vidare beskriver författaren att anonymiteten på internet kan upplevas som 

frigörande, att individer kan bli personer som de egentligen inte är. Om man kopplar detta till 

Facebook erbjuder det inte samma möjlighet, eftersom att personer på Facebook oftast 

uppträder med hela sitt namn och en bild på sig själv. 

Dean och Laidler (2014) presenterar i sin studie hur unga tjejer använder sig av Facebook. 

Undersökningspersonerna var mellan 12- 25 år och bodde i Hong Kong. Många av tjejerna 

ansåg att det var skönt med interaktion via nätet med tanke på att de inte behövde bry sig om 

sitt uppträdande på samma sätt. Tjejerna beskriver också hur Facebook ger dem utrymme att 

framställa sig själva på ett mer roligt och utmanande sätt. Vidare tror de att ingen känner sig 

förolämpad på grund av det eftersom att de menar att alla vill ha roligt och skoja. En av 

tjejerna beskriver hur Facebook är lite som att spela en roll och att hon kan växla mellan olika 

personligheter. En annan beskriver det som en typ av “testkörning” där det går att först pröva 

sig fram på Facebook för att sedan testa det i riktiga livet. 

Kina och Sverige är knappast jämförbara länder, men det är intressant att diskutera 

sammanhanget i vilket den här studien finns. Om dessa tjejer upplever hårda krav från 

samhället runt omkring kan det ses som naturligt att de behöver ett “andningshål”, en plats där 

de tillåts att skoja och vara mer utmanande. Internet blir en plats där de kan slappna av. I 

Sverige går det att tänka sig att det existerar en mer tillåtande atmosfär i samhället och att 

ungdomarna inte kontrolleras riktigt lika hårt som i Kina. Det går då att föreställa sig att 

internet och Facebook istället kan bli en förlängning av identiteten, en plats som kan användas 

till att förstärka sin identitet genom exempelvis bilder, samt erbjuder möjligheten att visa upp 

och pröva sin identitet inför fler personer. 

Thomas (2007) menar att en väsentlig del i att utföra sin identitet är skrivandet och menar att 

det finns en stor skillnad mellan det skrivna språket på internet och det i ”det verkliga livet”. 

Ögonblicket som finns mellan det du skriver och när du trycker på ”skicka”, ger användaren 

tid till att reflektera över orden. På så vis kan personer vara mer selektiva med vad de 

uttrycker, vilket även leder till att samspelet mellan deltagarna är mer övervägt samt att 

individer på ett annat sätt kan utarbeta genomtänka svar. Vidare menar författaren att detta 

online-jag är ett idealiserat jag och att det är omöjligt att upprätthålla denna bild över en 

längre tid. 

Caers m.fl (2013) har i sin forskningsöversikt tittat på granskade artiklar som publicerats 

mellan 2006 och 2012. Fokus är att titta på hur respondenterna bygger sina nätverk och hur de 

interagerar och presenterar information på Facebook. Författarna är noga med att påpeka att 

det är små studier som är utförda vilket resulterar i att det inte går att generalisera resultatet. 

För att få fram mer information menar de exempelvis att kön och demografiska faktorer skulle 

kunna vävas in som variabler. Författarna diskuterar bland annat motiven till att dölja 

information om sig själv på Facebook då det är en plattform där det finns utrymme att visa 

upp sig, se andra och skapa en identitet (Lee, 2012, refererad i Caers m.fl, 2013) genom att 

presentera både vardagliga delar och höjdpunkter ur ens liv (Yau och Schneider, 2009, 

refererad i Caers m.fl, 2013). I och med detta blir det intressant att titta på hur medlemmar 
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marknadsför sig själva och vad de väljer att dölja på Facebook. Walther m.fl (2009, refererad 

i Caers, 2013) visar på ett resultat som innebär att medlemmar på Facebook ofta brukar 

överdriva sina egenskaper, både åt det negativa och positiva hållet på sin profil och menar 

därför att andras beskrivning av en person ofta är mer tillförlitlig än deras egen. 

4.2 Publiksegregation 

 

Nästa tema är publiksegregation. Marwick och boyd (2011) som studerat Twitter menar att 

man aldrig vet vilka personer som läser de inlägg man skriver där. På så vis får man föreställa 

sig publiken man skriver för. På liknande sätt kan man tänka sig att det också fungerar på 

Facebook. Via sekretessinställningar kan individer välja om de vill ha en offentlig eller privat 

profil. Det går även att välja vilka personer som kan se de inlägg man skriver, exempelvis om 

det enbart är personens facebookvänner som kan läsa det eller om dessa vänners vänner också 

kan läsa inläggen. Individer vet vilka vänner de har på Facebook, men vet inte vilka av dessa 

vänner som kommer att läsa det man skriver. Därför får personen föreställa sig sin publik.  

Marwick och boyd (2011) menar vidare att individer har olika beteenden i olika sociala 

situationer i det vanliga livet, men att det skiljer sig åt på internet. Detta beror på att de olika 

grupper man vanligtvis kan uppvisa olika beteenden inför, inte längre är åtskilda utan alla 

följare ser samma publikationer samtidigt. Det som blir intressant på Facebook är hur 

användarna hanterar denna vetskap. Skriver de inlägg med vissa personer i åtanke, eller tänker 

personen att alla vänner på Facebook kommer att kunna se det som skrivs? 

Nätverket av facebookvänner är ett tema som tas upp i artikeln av Caers m.fl (2013) i vilken 

en studie presenteras som visar att många facebookanvändare vanligen blir vän med gamla 

gymnasievänner som de inte längre har kontakt med (Ellison m.fl, 2007, refererad i Caers 

m.fl, 2013). Ytterligare en studie har visat att facebookanvändare oftast interagerar med 

personer som de har en etablerad kontakt med i verkliga livet (Pempek m.fl, 2009, 

Subrahmanyam m.fl, 2008, refererade i Caers m.fl, 2013). Vidare har Taylor m.fl. (2010, 

refererad i Caers m.fl, 2013) visat att psykologer i USA inte lägger till studenter eller patienter 

på sin vännerlista vilket innebär att det går att säga att de har ett genomtänkt sätt att agera när 

det gäller vilka vänner de väljer att lägga till på Facebook  

4.3 Fasad 

 

Ytterligare ett tema som vi valt att presentera är fasad. Om man kopplar temat till Facebook 

kan det kanske tydligaste exemplet vara bilder där personer använder rekvisita för att 

framställa sig på ett visst sätt. Individer kan publicera fotografier som syftar till att visa ett 

speciellt intresse och därmed positionera sig som exempelvis en sportig person. Eller så kan 

individen använda sig av olika kläder eller platser för att visa upp sig på ett specifikt sätt på 

sin profilbild.  

Siibak (2010) har i sin studie analyserat mäns publicerade bilder av sig själva på en 

internetsida som kallas “Damn I’m Beautiful”, vilken hon beskriver som en sida för vackra 

personer. Hon var intresserad av att studera hur männen presenterar sig själva via sina bilder. I 

och med att hon inte studerat kvinnornas bilder finns det ingen möjlighet för oss att göra 
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några jämförelser könen i mellan vilket hade varit det optimala med tanke på vårt syfte. 

Siibak (2010) upptäckte att de var populärt bland männen att publicera bilder från en 

utomhusmiljö, på en strand eller i vildmarken med skog eller berg. Siibak menar att detta 

illustrerar en typisk man som har ansvar för sitt eget öde samtidigt som han har kraften att 

förändra det och att det visar på maskulinitet.  

Dean & Laidler (2014) ställde frågor i sin studie gällande profilbilden på Facebook och 92 % 

av respondenterna svarade att de ändrade sin profilbild minst två gånger i månaden beroende 

på hur de kände sig för tillfället och vilken känsla de ville visa upp. Respondentena beskriver 

en möjlighet att vara precis som man vill på Facebook utan att bli ifrågasatt och de tycker att 

detta ger en bra möjlighet att bygga upp sitt självförtroende. Vidare menar respondenterna att 

interaktion över Facebook inte kräver samma självkontroll som en ansikte mot ansikte 

interaktion kräver. Man behöver heller inte vara orolig för hur man ser ut, vad man har på sig 

eller för att “förlora ansiktet” vilket respondenterna i studien upplever som bekvämt. 

4.4 Manligt/kvinnligt 

 

Taraszow m.fl (2010) har genomfört en observationsstudie beträffande Cypriotiska 

facebookanvändare i åldrarna 14-29 år. Syftet var att se hur mycket information dessa 

användare lämnade ut om sig själva på internet och om det fanns några skillnader mellan 

könen. Författarna visar att det finns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor gällande 

i vilken utsträckning de väljer att lämna ut personlig information om sig själva. Exempelvis 

uppger män oftare än kvinnor sitt mobiltelefonnummer, sin e-mailadress och sin hemadress på 

Facebook. Även Lewis m.fl (2008, refererad i Caers, 2013) presenterar en studie som visar att 

tjejer oftare än killar använder sig av en privat profil på Facebook.  

Taraszow m.fl (2010) diskuterar sedan risken med att lämna ut kontaktuppgifter och liknande. 

Även om man har en privat profil och samtidigt accepterar okända vänner vet man inte alltid 

vilka människor som kan se profilen. De menar att det är svårt att veta vad skillnaderna 

mellan könen beror på då det finns lite litteratur i ämnet och därför får slutsatserna hållas vid 

spekulationer. De menar att män ofta ses som kraftfulla och obrydda om faror vilket skulle 

kunna förklara att de i större utsträckning än kvinnor lämnar ut kontaktuppgifter. Författarna 

tror också att när männen går från att vara ungdom till att vara vuxen vill de visa sig som 

självständiga, kraftfulla och mer tillgängliga för andra. Här menar vi att det även kan finnas 

andra anledningar till varför kvinnor inte lämnar ut sina kontaktuppgifter. Det finns fler 

exempel på att kvinnor i större utsträckning blir utsatta för en rad brott som förföljelse, 

sexuella övergrepp och liknande efter att de lämnat ut sina kontaktuppgifter på exempelvis 

internet till personer de inte vet vilka de är. 

Siibak (2010) diskuterar i sin artikel hur maskuliniteten har förändrats jämfört med under 

1990 talet då den traditionella maskuliniteten var mer övervägande än den är idag. Hon visar 

exempelvis att männens profilbilder idag är tagna på ett mer romantiskt vis med ett leende in i 

kameran och en solnedgång i bakgrunden. Majoriteten av männen valde att posera själva på 

bilderna vilket diskuterades som fåfängt av Siibak men också som ett adekvat val med tanke 

på att de förmodligen vill göra en presentation av sig själva som medlemmar på denna sida. 
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Dessutom är en hypotes att männen vill få all uppmärksamhet av de som tittar på bilderna. 

Detta för att syftet med medlemskapet exempelvis kan vara att hitta någon att dejta och att de 

då vill förmedla en bild av att vara fria och lediga. Vidare var det en klar majoritet där 

männen inte utför någon aktivitet på bilderna utan endast poserar framför kameran. Denna 

passivitet menar Siibak vanligen associeras med hur kvinnor poserar på bilder och att männen 

nu också framställs som romantiska objekt på sina bilder.  

Resultatet visar även en trend av objektifiering av den manliga kroppen. Siibak (2010) 

förväntar sig en ökning av män som poserar med exempelvis bar överkropp då hon kunde se 

detta bland en del av männen men även med tanke på en ökning av lättklädda män i tidningar. 

Hon menar att man kan se mäns muskler som något naturligt och som ett bevis på makt och 

styrka. De unga männens bilder liknar de som finns på reklambilder vilket Siibak menar går 

att koppla till att dessa påverkar de unga männens identitet och livsstil. Fortsättningsvis menar 

Siibak att männen på “Damn I’m Beautiful” kombinerar den stereotypa manligheten med en 

ny syn på manlighet, där männen är mer måna om sitt utseende och sin livsstil. Siibak menar 

också att nya sätt av självpresentation kan bidra till att de unga männen på denna sida blir 

trendsättare och att normer föds inom sidor för sociala medier.  

Det går att se en förändring i hur män väljer att framställa sig på sina profilbilder, vilket kan 

tänkas ha samband med att synen på manlighet håller på att förändras. Detta stödjer Butlers 

(2007) definition av genus som språkligt och kulturellt konstruerat. Om genus hade varit 

något som var naturgivet och som redan fanns där, hade det varit nästintill omöjligt att 

förändra detta. Synen på manlighet ändras över tid och ser olika ut i olika samhällen, likväl 

som att synen på kvinnlighet förändras över tid. Detta kan även stärkas om man tittar tillbaka 

och funderar över hur skönhetsideal har förändrats genom historien. 

4.5 Normer 
  

I enlighet med de teorier som vi presenterat för att använda oss av under vårt analysarbete har 

vi valt att presentera tidigare forskning under ett tema som vi kallar normer. Här har vi valt att 

placera in studier som presenterar individers agerande på Facebook och där vi har 

uppfattningen om att normer har styrt synen individerna fått på sig själva på grund av det som 

sker på Facebook.  

Forskare har studerat hur medlemmar påverkas av antalet vänner på Facebook vilket visade 

att tillfrågade studenter ansåg att de var nöjda med livet och upplevde social support genom 

att de hade många vänner på Facebook (Manago m.fl, 2012, refererad i Caers m.fl, 2013). En 

annan studie visar en nyans av detta och presenterar ett resultat där medlemmar som har 

många facebookvänner som de inte känner i verkliga livet berättar att de upplever att andras 

liv är bättre än deras eget (Chou & Edge, 2012, refererad i Caers m.fl, 2013). Burke m.fl 

(2010, refererad i Caers m.fl, 2013) har även sett att de känslor som förknippas med att läsa 

andra medlemmars konversationer bland annat är ensamhet. Däremot menar Thomas (2007) 

på att de respondenter som hon har varit i kontakt med känner sig stärkta av sina online-

erfarenheter vilket med andra ord är ett resultat som inte överensstämmer med det som 

presenterats tidigare. Vidare har en annan studie visat att individer som har dåligt 
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självförtroende tenderar att försöka se populära ut på Facebook och att de därmed framställer 

sig själva på ett missvisande sätt (Zywica & Danowski, 2008, refererad i Caers m.fl, 2013).  

Vi tänker oss att dessa exempel på något sätt kan vara kopplade till normer även om exemplen 

skiljer sig en del från varandra. Normer om hur man bör vara på Facebook och jämförelsen 

med andra tror vi gör att individer påverkas på ett eller annat sätt. Här har vi sett exempel på 

att det kan handla om vänner, om att själv vara populär och att se hur andra interagerar med 

varandra. Vi tror att det kan ligga en värdering i vad som är bra, dåligt och önskvärt här vilket 

är något alla måste förhålla sig till i samband med sin facebookanvändning. 

5. Metod  

5.1 Tillvägagångssätt och analysmetod 

 

Vårt urval består av sex personer, tre män och tre kvinnor bland våra vänner och bekanta. 

Intervjuerna har genomförts med individer vi känner med tanke på den aktuella tidsramen och 

dels för att studien inte är av det kvantitativa slaget vilket gör att ett slumpmässigt urval inte 

är nödvändigt. En lika fördelning mellan män och kvinnor var för oss nödvändig då vi är 

intresserade av att se om det finns några skillnader i hur män respektive kvinnor framställer 

sig på och använder sig av Facebook. Vi har valt att intervjua vuxna personer då vår 

uppfattning är att vuxna i större utsträckning reflekterar över det som händer på Facebook och 

de val de gör i samband med sin användning. Samtliga respondenter är mellan 21 och 28 år 

gamla. 

Sex semistrukturerade intervjuer har utförts och dessa kännetecknas av att en intervjuguide 

med frågor skapas på förhand. Själva intervjun är flexibel på så sätt att intervjupersonen kan 

utforma sina svar väldigt fritt och genom att intervjuguidens frågor inte alltid behöver ställas i 

den ordning de står uppskrivna. Även frågor som inte finns med i intervjuguiden kan ställas 

under intervjun om man vill följa upp något som respondenten har sagt. Även om det finns 

frihet att utforma nya frågor och att intervjupersonen är fri att utforma sina svar, följs 

intervjuguiden till stor del under intervjun (Bryman, 2011).  

Vissa frågor och följdfrågor under våra intervjuer styrdes av hur respondenternas 

facebookprofil såg ut och hur personerna svarade på frågorna. Intervjuerna genomfördes på så 

vis att vi satt framför en dator med intervjupersonens facebooksida framme. Vi valde att 

utföra intervjuerna på detta sätt eftersom det ansågs vara enklare för respondenterna att berätta 

hur de har tänkt exempelvis angående ett fotografi de har lagt upp på Facebook om de kunde 

se det framför sig. Vi ansåg att det på det sättet blev mer handfast för respondenterna och inte 

lika abstrakt. 

Brymans beskrivning av semistrukturerade intervjuer stämmer väl överens med hur 

intervjuerna har genomförts, eftersom vi innan intervjuerna hade utformat en intervjuguide 

med frågor som vi var intresserade av att undersöka (se bilaga 1). Under intervjuerna kunde 

vissa avvikande från intervjuguiden göras för att ställa följdfrågor till respondenterna om det 

var något som var oklart eller om det var något som vi ville veta mer om. Frågorna ställdes 
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inte heller alltid i samma ordning som de stod uppskrivna på vår intervjuguide. Utifrån vår 

intervjuguide inleddes intervjuerna med bakgrundsfrågor för att få respondenterna att berätta. 

Därefter gick vi igenom frågorna och lät respondenterna berätta om sina tankar kring bland 

annat sin facebookprofil, om kommentarer, likes, album, vänner och att vara äkta. 

Angreppssättet i denna studie har varit deduktivt, vilket kännetecknas av att forskaren 

använder sig av den kunskap som finns inom det aktuella området. Utifrån detta skapas 

hypoteser som sedan genomgår en empirisk analys (Bryman, 2011). Det deduktiva 

angreppssättet går att finna i och med att vi valde att utgå från Goffmans teori i det inledande 

skeendet av arbetet och utifrån detta genomförde intervjuer för att undersöka den redan 

existerande teorin. Under analysarbetet av våra intervjuer har en kvalitativ innehållsanalys 

använts. Den kännetecknas av ett sökande i materialet efter underliggande teman. Dessa 

teman går sedan att illustrera med hjälp av olika citat från materialet. Vid användandet av 

innehållsanalys söker man även efter att systematisera omständigheter som är av intresse i 

materialet (Bryman, 2011). Detta har gjorts genom att söka efter material i intervjuerna som 

kunde kategoriseras under Goffmans begrepp samt kopplas till andra teorier och tidigare 

forskning. 

Under arbetet med vår uppsats har vi utfört majoriteten av allt arbete tillsammans. Däremot 

kommer vi att under granskningsseminariet att vara ansvariga för specifika delar av 

uppsatsen. Saras ansvarsdel är sammanfattning, inledning, syfte, forskningsöversikt, 

tillvägagångssätt och analysmetod samt idealisering och manligt/kvinnligt i resultatdelen. 

Josefine ansvarar för teoridelen, metodologiska och forskningsetiska reflektioner, presentation 

av respondenterna, framträdande samt äkthet från resultatdelen och slutligen diskussion och 

slutdiskussion.  

5.2 Metodologiska reflektioner 

 

Samtliga respondenter är personer som vi känner och har en relation till. Detta kan både ses 

som positivt och negativt. Positivt i den mening att vi har en bredare grund att stå på, vi 

känner personen och vet hur denne tänker och det går att fråga mer personliga frågor. I och 

med en kontinuerlig kontakt med respondenterna var det även lätt att fråga om det var 

någonting som missades under intervjun eller om det var något som behövdes klargöras. Det 

negativa ligger också i att vi känner personerna vilket kan leda till en risk att missa att ställa 

vissa frågor, i och med att vi redan tror oss veta svaret på frågan. Det går även att fundera 

över att intervjuerna har genomförts av två personer och att respondenterna har varit ensamma 

under intervjun. Detta maktförhållande anses inte vara lika starkt eftersom att vi känner 

personerna. På så vis kanske de känner sig tryggare i situationen än om det vore helt okända 

människor som hade utfört intervjuerna och var två personer mot en. Vidare reflektioner har 

gjorts över att vi själva använder Facebook och kan därav ha blivit färgade av vår egen 

uppfattning om hur självpresentation kan se ut på Facebook. Detta kan ha bidragit till en viss 

föreställning gällande vad våra respondenter menar med sina resonemang då vår egen 

uppfattning ser ut på ett visst sätt.  
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När det gäller generalisering av forskning diskuterar Kvale & Brinkmann (2009) att själva 

tanken bakom generaliserbar kunskap kommer från en tro på att vetenskaplig kunskap är 

universellt giltig för alla människor när som helst. Däremot tar de upp exempel som menar att 

kunskap är bunden till en social och historisk kontext. Författarna diskuterar även analytisk 

generalisering, vilket innebär att på ett noggrant sätt värdera i vilken utsträckning resultat från 

en undersökning kan visa på vad som kan ske i en annan undersökning. På detta sätt 

analyseras likheter och skillnader mellan undersökningarna. 

Vid bedrivandet av kvalitativ forskning är inte det viktigaste att studien kan replikeras vid ett 

annat tillfälle, fokuset bör istället ligga på att skapa fylliga beskrivningar av det som man 

undersöker (Bryman, 2011). Även om de intervjuer som genomförts inte säger något ur en 

statistisk synvinkel, menar vi att det säger en hel del om facebookanvändande av unga 

människor i dagens samhälle. Det visar hur det kan se ut när individer skapar och omskapar 

sin självpresentation på Facebook. 

5.3 Forskningsetiska reflektioner 

 

En viktig aspekt som lagts stor vikt vid när det gäller den etiska aspekten är att det inte ska 

finnas möjlighet att identifiera några personer i vårt resultat. Vi anser att det är viktigt när det 

gäller anonymiteten och för att undersökningspersonerna ska kunna känna sig trygga. Vi är 

medvetna om att eftersom vi känner intervjupersonerna och samtidigt har ett litet antal 

respondenter kan det försvåra anonymiteten. Det kan då vara lättare för personer som känner 

till vår umgängeskrets att eventuellt kunna lista ut vilka som deltagit i vår studie utifrån hur de 

har svarat.  

Deltagandet har varit frivilligt och vi har inledningsvis berättat för respondenterna att de inte 

behöver tala om saker de känner är för privat eller av annan anledning känner sig obekväma 

att berätta för oss. Information om möjligheten att avbryta sin medverkan har framförts till 

våra respondenter. Frivillighet och rätt att avbryta sin medverkan är delar som ingår i 

begreppet informerat samtycke. Hit hör även de åtgärder som vidtas för att inte 

respondenterna ska kunna bli igenkända i publiceringen av resultatet. Informerat samtycke 

kan ses som centralt när det gäller värnandet av självbestämmanderätt och integritet hos 

individer (Kalman & Lövgren, 2012).  

Samtliga intervjuer har spelats in för att kunna lyssna på dem i efterhand och för att kunna 

upptäcka nya aspekter samt för att minnas bättre. Alla intervjupersoner gav sitt samtycke till 

att inspelning av intervjuerna gjordes. När uppsatsskrivandet är färdigställt kommer dessa 

inspelningar att förstöras. Noggrannhet i hanterandet av data och att se till att obehöriga inte 

får tillgång till datan tillhör den aspekt som kallas för konfidentialitetskravet. Det gäller både 

hantering och hur resultatet presenteras så att ingen grupp eller enskild person kan bli 

igenkänd (Kalman & Lövgren, 2012). Som tidigare berörts ser vi anonymiteten som en viktig 

aspekt och har därmed arbetat mycket med det under vår studie. Ett exempel på det är valet att 

inte presentera den exakta åldern på varje person eftersom att det då skulle vara lättare att 

identifiera respondenterna, mycket på grund av att de ingår i vår umgängeskrets. Vidare anses 

det i sammanhanget och med tanke på vårt syfte att det är viktigare att fokusera på kön och att 
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den specifika åldern har mindre betydelse. Vi har inte heller valt att skriva ut vilken 

respondent som svarat vad under avsnittet om profilbilder då det skulle kunna förenkla en 

identifiering av respondenterna. På Facebook är profilbilden ofta starkt förknippad med 

personen och någonting som andra personer eventuellt kan komma ihåg och känna igen.  

Den sista aspekten som är viktig när det gäller forskningsetiken är nyttjandekravet som 

innebär att forskningsdeltagarna ska kunna lita på att den information som de uppgett inte 

kommer att användas på fel sätt. Med andra ord får materialet endast användas i 

forskningssyfte och får exempelvis inte föras vidare till myndigheter eller företag (Kalman & 

Lövgren, 2012). Även detta är något som tagits hänsyn till under vår studie då vi anser att det 

är viktigt att våra respondenter behandlas på ett sätt som är etiskt riktigt.  

6. Resultat 

 

Resultet har kategoriserats i några av de teman som presenterats under det teoretiska avsnittet 

och i vår forskningsöversikt. Inledningsvis ges en kort beskrivning av våra respondenter med 

syfte att det ska gå lättare att skaffa sig en bild av deras facebookanvändning. Samtliga namn 

är fiktiva.  

6.1 Presentation av respondenterna 

 

Erik - uppgav att han var aktiv på Facebook ungefär 35-40 minuter varje dag och han hade 

använt Facebook i ungefär sju år. Anledningarna till att han använde Facebook var bland 

annat att hålla kontakten med vänner från gymnasiet, övriga vänner, kunna följa vad hans 

släkt gör och kunna förmedla budskap.  

Daniel - uppskattade att han var aktiv ungefär 15 gånger varje dag och hade använt Facebook 

i ungefär fyra år. Främsta anledningen till att han använde Facebook var för att hålla kontakt 

med vänner, men även för att kunna ta del av information från olika föreningar, där även han 

själv kunde uppdatera information.  

Per - uppskattade att han var aktiv 5-6 gånger varje dag och hade använt Facebook i ungefär 

sju år. Det var ett sätt för honom att hålla koll på vad hans vänner som inte bor i närheten 

gjorde, att det var ett tidsfördriv och att han kunde hålla koll på släkt, vänner och familj. Han 

kunde hålla kontakt med sitt idrottslag och få information från olika grupper han var medlem 

i. Bland annat kunde Facebook användas gällande att bestämma tider när man skulle ses på 

skolan för att arbeta med grupparbeten. Han menade på att Facebook är ett bra redskap för att 

hålla kontakt med många människor samtidigt. 

Charlotte - uppskattade att hon var aktiv på Facebook ungefär 10 gånger varje dag. Hon 

menade på att det var väldigt sällan som hon var aktiv en längre stund, utan att det mer är 

kortare stunder. Hon hade varit medlem i ungefär sju år. Anledningarna till att hon använde 

sig av Facebook var flera, bland annat för att vara med i grupper, se event och för att lättare 

kunna kommunicera med andra personer. Genom Facebook kunde hon gå in och titta varje 

dag om någon fyllde år, vilket var viktigt för henne, hon berättade att hon annars glömde bort 

sina vänners födelsedagar.  
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Agnes - berättade att hon var aktiv på Facebook ungefär 1,5 till 2 timmar varje dag, men att 

hon inte gör så mycket när hon väl är inloggad. Hon menade att när telefonen “plingar” till 

besöker hon Facebook för att se vad som händer. Agnes hade använt Facebook i ungefär fem 

år. Hon menade att hon mest använder Facebook av gammal vana och att hon hade funderat 

på att ta bort den. Hon berättade att hon använde det för att lättare hålla kontakt med kompisar 

som inte bodde i hennes nuvarande bostadsort eller i Sverige och att det var bra att Facebook 

fanns över hela världen. 

Iris - berättade att hon inte var aktiv så länge varje gång, men uppskattade att hon åtminstone 

var aktiv på Facebook 10 gånger varje dag. Hon hade använt Facebook i ungefär sex år och 

hade funderat på att ta bort sin användare. Facebook var ett sätt för henne att hålla kontakt 

med sina vänner och hon menade att Facebook fyller en funktion när det gällde att bestämma 

och komma överens om tider för grupparbeten i skolan.  

6.2 Framträdande 

 

Ett framträdande är enligt Goffman (2004) den situation som uppstår när en individ visar upp 

sig för sin publik och går in i den roll som man har för avseende att spela. Vi har under detta 

tema valt att placera in de resonemang från intervjuerna som tolkats som en vilja att förmedla 

en bild av sig själv i samband med framträdandet på Facebook.  

Respondenterna uppger att de anstränger sig för att visa upp sådant material som de anser 

förmedlar information om vilka de är. Detta görs dels genom de olika gilla-markeringarna 

gällande musik och filmer, där vissa respondenter hade ansträngt sig för att gilla de 

band/filmer som de verkligen ansåg var bra och som de lyssnade på. Här menade både 

kvinnor och män att dessa säger mycket om hur personer är, även om inte alla uppgav att 

detta var syftet när de tryckte på gilla-knappen. När det gäller övriga “gilla-sidor” var det mer 

vanligt att männen hade gillat sidor som hade med deras intresse att göra, det som visar vad 

de håller på med och som representerar dem. Kvinnornas gilla-sidor styrdes inte efter intresse 

utan mer allmänt efter vad de tycker om, olika evenemang eller platser som de hade en 

personlig relation till. För både män och kvinnor var det vanligt att allmänna “gilla-sidor” och 

musiksidor på något sätt hade en personlig koppling till dem. Ofta hade respondenterna gillat 

vänner och bekantas musik- eller företagssidor. Respondenterna gillade dessa sidor för att 

sprida information och stötta sina vänner och bekanta.  

Tre av respondenterna uppgav att de inte ville blotta någon annan på sin profil som skulle 

kunna göra andra ledsna. Iris beskrev: 

”Jag skulle aldrig hänga ut någon, eller företag, sådana saker, saker där folk inte kan 

försvara sig själv/…/då kan man ta det med den personen, jag skulle aldrig lägga upp något 

om att nu är jag osams med min bästis.” 

Om Iris skulle hänga ut någon annan på hennes profil skulle det inte finnas någon möjlighet 

för denne att försvara sig. Inlägget skulle finnas kvar på hennes profil, andra personer skulle 

kunna se det och personen som det gällde skulle inte själv kunna ta bort inlägget. 

Per berättade: 
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”Vad skulle jag mer inte lägga upp? Känsliga saker.. om andra.” 

Vi tolkar dessa resonemang som att respondenterna vill handla korrekt på Facebook och att de 

inte vill behandla andra illa. De vill även stötta sina vänner via spridning av budskap på 

Facebook.   

Respondenterna var fortsättningsvis noga med att inte publicera eller gilla sidor/länkar på 

Facebook som stred mot deras egna värderingar, exempelvis rasistiska eller kränkande sidor. 

Vad vi fann intressant var att en av de manliga respondenterna, Daniel var noga med att inte 

dela med sig av sin politiska ståndpunkt eftersom att han inte ville att hans facebooksida 

skulle vara en plats för politiska diskussioner. Erik däremot svarade att han ofta använde sin 

Facebook för att förmedla budskap och att han ofta länkade till sidor som handlade om politik 

i de fall han tycker att de är viktigt att sprida detta vidare till andra. Utifrån detta går det att se 

att självpresentationen skiljer sig åt mellan individer och vad man väljer att förmedla genom 

sin profil. Här hade två av männen olika uppfattningar vilket visar på att det inte enbart är kön 

som styr när det gäller olika uppfattningar under facebookanvändning. 

För att framträdandet ska bli som man vill ha det kan man enligt Goffman (2004) använda sig 

av så kallad fasad eller rekvisita. Här beskrev samtliga manliga respondenter att de brukade 

publicera bilder som beskriver vad de tycker om att göra, exempelvis olika sporter som de 

utför eller tävlar i. Här finns det en möjlighet att dra en parallell till Siibaks (2010) resultat 

som visat att det var vanligt bland män att publicera bilder från utomhusmiljöer så som i 

vildmarken vilket hon menar visar på den typiska manligheten och kraften. Här stämmer vårt 

resultat inte helt överens med Siibaks även om det var vanligt bland männen att publicera 

bilder när de utför någon sport. Frågan är om det i dagens samhälle kan ses som typiskt 

manligt? Vår tanke om är att utvecklingen har gått mer framåt än att man kan säga att sporter 

är typiskt manligt. Dessutom nämnde även Charlotte att hon hade bilder som visar att hon är 

en person som gillar att åka snowboard. 

 

Samtliga kvinnliga respondenter uppgav att de oftast publicerar bilder som är tagna där och då 

när någonting inträffar och att de inte förändrar något innan de tar bilderna. Ett resonemang 

som valts att lyftas fram här är Iris som belyser hennes ointresse att anstränga sig för att 

framställa sig på ett visst sätt.  

 

”Det är inte så att jag planerar mina bilder för att nu ska jag framstå såhär och därför lägger 

jag upp, till exempel om jag dricker te kan jag lika gärna lägga upp på en IKEA-mugg som att 

jag lägger upp på en [märkesmugg]. Jag tänker inte så att jag ska dricka ur min märkeskopp 

för att visa, titta jag har en märkeskopp. Så gör jag inte.” 

Iris menar att det viktiga inte är att visa vilka koppar hon har utan att det är själva tedrickandet 

som är det viktiga. Detta kan tolkas som att hon vid detta tillfälle inte vill använda sig av 

kopparna som rekvisita för att försöka framstå på ett visst sätt vilket Goffman (2004) menar är 

en möjlig handling för att skapa ett idealiserat jag.  

 

En del svar från respondenterna går att tolka som att de inte vill framträda på Facebook, utan 

att de hellre framträder på andra scener i verkliga livet. Exempel på detta är då Iris och Agnes 
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uppgav att de hade haft funderingar på att ta bort sin Facebook på grund av att de inte 

använder den speciellt mycket i dagsläget och inte är benägna att lägga upp mycket 

information om sig själva. Agnes beskrev det såhär: 

 

”Jag lever hellre här och så får sociala medier vara på datorn.” 

6.3 Äkthet  

 

Under temat äkthet upptäcktes ingen skillnad i hur män och kvinnor uppfattar äkthet. 

Respondenterna menade att det var viktigt för dem att framstå som äkta på sin facebookprofil. 

För att uppfattas som äkta menade respondenterna att det är viktigt att publicera material som 

är sant, att inte hitta på eller försköna saker eller ljuga ihop historier för att det ska låta bra. De 

menade också att man bör kunna stå för det som publiceras på Facebook. Flera respondenter 

menade att det inte skulle tjäna någonting till att vara oärlig med det som läggs upp eftersom 

de vänner som de har på Facebook ändå vet vilka de egentligen är och därmed också skulle 

förstå vad som inte är sant. 

 

Detta kan kopplas till beskrivningen av både Thomas (2007) och Dean och Laidler (2014) att 

människor kan använda internet för att experimentera med sin identitet. Utifrån det våra 

respondenter berättade skulle man kunna tänka sig att det inte gäller på Facebook. 

Möjligheten att “testköra” sin identitet blir väldigt begränsad eftersom att de vänner en individ 

har ofta vet vem man är och därav även förstår när personen publicerar material som inte är 

äkta. Istället för att respondenterna skulle bli mer benägna att ta risker, visar deras berättelser 

att det snarare är det motsatta förhållandet. De var väldigt noggranna med vilket material som 

finns på Facebook och därmed representerar dem. Ett närliggande resonemang rör 

förvrängningar och vilseledande av bilder och texter där Erik och Charlotte uppgav att de 

kunde ändra ljus och ton på bilder, framförallt på profilbilder för att de skulle se bättre ut. Ett 

annat resonemang var Agnes som berättade att: 

 

”Ska man ta kort på mat till exempel då lägger man ju det alltid fint för att det ska se bättre 

ut på bilden/../ men sen hade jag nog inte ställt upp en hel situation för att den ska se så 

mycket bättre ut än vad den är.” 

Det kan tolkas som att det finns en viss benägenhet att fixa iordning bilder. Däremot kan det 

inte ses som stora förändringar eller arrangemang för att respondenterna ska framställa sig 

som någon de inte är. Utöver detta svarade alla respondenter att de inte ville arrangera sina 

bilder, att bilden oftast bara är tagen just där och då. När våra respondenter ombads att berätta 

vad äkthet var för dem uppgav samtliga respondenter att äkthet var att publicera 

vardagsinformation från sitt liv. För Agnes innebar äkthet att inte försköna saker och att inte 

enbart lägga upp när det händer roliga saker, samtidigt som hon erkände att det är så hon själv 

gör. Agnes ansåg, liksom samtliga andra respondenter att det inte var lika intressant att läsa 

om när hennes facebookvänner var ute på promenad med hunden eller att deras barn ramlade 

och slog sig. Hon menar även att äkthet är följande: 
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”/../ utan att det finns lite blandat ihop släng av att man låter vänners bilder på en själv ligga 

där och det representerar ju vem man är liksom och det är väl också ett sätt att vara äkta, att 

låta det vara kvar och inte försköna det och bara visa det bästa/../ många lägger upp ett liv 

som visar att man lever värsta lyxlivet, man förstår ju att det inte alltid är guld och gröna 

skogar jämt.” 

Iris förde ett liknande resonemang: 

” /../ de som skriver vardag rakt igenom, det blir man bara irriterad på men det är väl det 

mer äkta materialet man lägger upp/../ att skriva det som är sant och det som stämmer, det är 

väl det som är äkthet och att du kan stå för det du skriver och lägger upp/../ för mig är det 

viktigt, det ska väl ge en rättvist bild av det jag gör/../ men jag kan ju inte sitta och säga det 

heller eftersom jag lägger ju inte upp saker när jag dricker mitt morgonkaffe liksom, om man 

bara ska ta det här vardagliga äkta grejen , men jag hittar ju inte på saker och lägger upp.” 

Dessa resonemang visar på att respondenterna tycker att vardagsmaterial är äkta, samtidigt 

som de själva inte publicerar det och även berättade att de stör sig på när andra publicerar 

sådant material. De ansåg att vardagsmaterial inte var av värde att visa för andra. De väljer 

därmed hellre att publicera speciella händelser som de tycker är roliga vilket var något som de 

samtidigt inte tyckte var äkta. Agnes som var den person som uppgav att man bör låta vänners 

bilder synas på profilen erkände liksom alla de övriga respondenterna att de väljer att ta bort 

taggen från bilder som de tycker att de exempelvis ser fula ut på. Agnes själv uttryckte det 

som “att det inte speglar det bästa av en”. Vidare ger Charlotte exempel på att hon publicerat 

bilder från soliga dagar, men att hon inte väljer att visa att det däremellan snöade en 

decimeter. Äktheten i detta kan med andra ord diskuteras. Charlotte var även vår enda 

respondent som uppgav att hon brukade publicera vardagliga händelser från sitt liv så som 

luncher och pluggdagar, sådant som våra respondenter uppgav som äkta material. 

Vidare upplevde majoriteten av respondenterna att medlemmar på Facebook alltid är gladare 

där jämfört med i verkliga livet. De menar att denna förmedlade lycka inte speglar en 

människas liv, att det inte ger en rättvis bild samtidigt som det inte är en bild av någon man 

inte är. Chou och Edge (2012, refererad i Caers m.fl, 2013) har i sin studie visat att användare 

som har många facebookvänner som de inte har en relation till i det verkliga livet upplever att 

andra individers liv är bättre än sitt eget. Våra respondenter menade däremot att de förstår att 

livet inte alltid är fantastiskt och jättebra hela tiden. De menade att på Facebook ser det ut som 

att man alltid hittar på något kul, alltid festar eller lever lyxliv eftersom att det är sådana saker 

som publiceras. Våra respondenter förstod med andra ord att det var skillnad på det liv som 

visades upp av andra på Facebook jämfört med det liv de lever i verkligheten, vilket vi tolkar 

som att respondenterna inte upplever samma stress och press över att andra människor lever 

ett mycket bättre liv än vad de själva gör.  

När resonemanget ovan debatteras, diskuterar vi om det är en mer oäkta självpresentation som 

individer uppmuntras till att visa upp på Facebook och därigenom presentera en bild som 

skiljer sig från vardagslivet och som är mer polerad än personernas riktiga jag. Charlotte 

diskuterar Facebook och berättar bland annat att: 
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“Utsidan är målad som att allting är jättebra hela tiden”. 

Daniel är inne på ett liknande resonemang och berättade att: 

“Om jag skulle leva mitt liv enligt Facebook skulle jag inte göra något annat än att åka 

snowboard, bada, aldrig jobba och ha massor med pengar”. 

Genom dessa uttalanden säger respondenterna att det liv de har målat upp att de lever på 

Facebook inte är det liv de egentligen lever och därigenom kan man argumentera för att deras 

självpresentation på Facebook inte är äkta i den bemärkelsen att det inte stämmer överens 

med deras vardagliga liv. Då respondenternas definition av äkthet var att internet-jaget och 

det verkliga jaget skulle stämma överens.  

Den aktuella diskussionen visar att livet på internet och på Facebook är ett liv som ofta ger 

möjligheter till att på ett noggrant och utstuderat vis framställa sig som man vill. Detta är 

möjligt genom att individer kan välja vilka bilder de publicerar, vilka texter de skriver och det 

sker ofta utan tidspress från andra. Det går med andra ord att skapa och framför allt omskapa 

sin egen självpresentation på Facebook. Daniel diskuterade det så här:  

”Du kan ju göra om första intrycket på en person, den här personen ser min Facebook och 

min sida, sen kan den ju gå in på min profil två dagar senare och då har jag skrivit något 

nytt, eller tagit bort en bild.” 

Daniel menade fortsättningsvis att det inte finns samma möjlighet att göra det i verkliga livet. 

Goffman (2004) menar att i det finns en risk att i det vardagliga livet göra tabbar eller felsteg, 

när en jämförelse görs mellan livet på Facebook och det varsagliga livet visar ovanstående 

resonemang av respondenterna att det inte fungerar på samma vis. Även om felsteg sker på 

Facebook finns det i större utsträckning en möjlighet att rätta till dem, radera bilder eller 

texter man har skrivit. På så vis är det inte längre synligt för andra. Vår tanke är att det är 

svårare att radera ord eller meningar som man sagt i en ansikte mot ansikte interaktion. Detta 

är även något som Dean och Laidler (2014) visar genom att deras respondenter uppgett att den 

interaktion som sker över Facebook inte kräver samma självkontroll som en interaktion i 

verkliga livet kräver. Det går också att se det som att människor har större krav på andra när 

det gäller samtal via text just med tanke på att individer har haft tid på sig att tänka igenom 

sina ord. Vid en ansikte mot ansikte interaktion är vi människor på ett annat sätt medvetna om 

att det kan bli fel i stunden. Ord och meningar kan låta på ett sätt medan personen egentligen 

menade något annat vilket vi tror att individer i allmänhet har större överseende med då och 

därmed exempelvis inte tar lika illa upp som de kan göra på Facebook.  

6.4 Idealisering 

 

Under detta tema presenteras respondenternas beskrivningar om hur de formar och omformar 

sitt framträdande efter hur de vill framstå på Facebook. Som tidigare nämnts uppgav samtliga 

respondenter att de prioriterar att publicera positiva saker som händer i deras liv eftersom det 

är just detta de vill visa upp för andra. Det visade sig vara vanligare att männen publicerade 

bilder som visade vad de tycker om att göra och bilder som visade vilket intresse de hade. Det 



21 
 

som kvinnorna publicerade handlade till skillnad från männen mer om att de träffat vänner, 

varit ute och ätit etc.  

För att kunna skapa en idealiserad bild av sig själv tolkas det som att en viktig del är att kunna 

kontrollera vilka bilder som finns tillgängliga på sig själv på profilen. Som tidigare nämnt har 

både män och kvinnor valt att ta bort sin tagg från bilder som de inte tyckte skulle synas på 

deras profiler. Flera av respondenterna nämnde även att de själva inte brukar publicera 

festbilder på sig själva. När andra personer hade publicerat festbilder på dem var det ofta som 

respondenterna tog bort sin tagg från dessa bilder då de ansåg att de såg berusade ut. Agnes 

menade att en bild kan säga annat än sanningen och att hon inte ville framstå som “värsta 

suputen” eftersom att hon inte är det. Däremot var det kvinnorna som nämnde att de gjorde 

denna selektiva rensning på grund av att de upplevde att det fanns en risk att framtida 

arbetsgivare tittar på arbetssökandes profil på Facebook. 

Samtliga respondenter är överens om att de inte vill visa upp det som är dåligt om sig själva. 

Iris resonemang såg ut som följer: 

 

”Man vill ju lägga upp när det är någonting bra som har hänt, till exempel har jag väl skrivit 

någon gång att yes, jag klarade tentan. Jag skulle ju aldrig skriva ut på Facebook att fan jag 

failade tentan. Det skulle jag inte göra, även om det är det som är sanningen egentligen, men 

man vill ju inte lägga upp saker om sig själv som är dåligt, man vill ju lägga upp det som är 

bra, så är det ju” 

Vidare beskrev hon:  

 

”Det ger ju inte en rättvis bild för på Facebook ser det ju ut som att man har roligt varje dag, 

lägger ju inte upp de dagar jag legat hemma och inte gjort någonting, då döper man det i så 

fall till myskväll med te och film/../ man lägger ju oftast upp när det är något speciellt så det 

är ju det man ser” 

Dessa resonemang tolkas som att Iris har reflekterar över hur man bör vara och över vad som 

anses vara en produktiv dag eller en kväll som är värd att visa på Facebook. För att koppla 

detta vidare drar vi en parallell till Svenssons (2007) resonemang om att normer ser olika ut i 

olika situationer och att detta i sin tur styr människors agerande, detta framför allt genom att 

normerna sitter i betraktaren.   

 

Daniel och Charlotte beskrev att det fanns vissa svåra ämnen som de skulle kunna tänka sig 

att publicera. Daniel ville att han eller de som läser uppdateringen skulle kunna relatera till 

situationen och därmed få ut någonting av det om det var ett svårt ämne han skrev om. 

Däremot skulle han inte publicera sådant han ansåg var personligt tyngande. Charlotte 

beskrev att hon säkert använder sig av “snyfthistorier” som statusuppdateringar någon gång. 

Hon nämnde även att hon publicerat en bild på en äldre släkting vid hennes bortgång med en 

text som beskrev att hon saknade henne och att hon var ledsen. Efter det uppgav hon liksom 

de flesta andra respondenterna det som störande när personer på Facebook endast publicerar 

det som är jobbigt och använder sidan som en klagomur. Detta tolkas som att det är därför 

våra respondenter var försiktiga med att publicera material som de klassar som negativt.  
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En parallell till detta är det Walther m.fl (2009, refererad i Caers, 2013) beskriver angående 

sin undersökning att individer ofta överdriver sina egenskaper på sin facebookprofil, både 

negativt och positivt. Detta är även något som Goffman (2004) beskriver under sitt begrepp 

idealisering och menar att man vid vissa tillfällen kan dra vinning av att framställa sig som 

sämre än man egentligen är för att vinna sympatier. Detta är något som vi menar görs aktivt 

av medlemmar på Facebook, en negativ statusuppdatering är inte någonting som enbart 

uppkommer av en händelse, utan det ligger en medveten tanke bakom. Vidare kan detta 

kopplas till den studie som Manago m.fl (2012, refererad i Caers m.fl, 2013) presenterar vars 

resultat visar att studenter anser sig vara mer nöjda med livet genom att de har många vänner 

på Facebook som de kan få social support från. När allt detta vävs samman kan det med andra 

ord finns en förklaring till att medlemmar ibland publicerar material som inte alltid är positivt, 

men att det i slutänden kan komma någonting positivt från det i och med den sociala respons 

individen eventuellt kan erhålla.  

 

När det gäller hälsa och kost berättade Charlotte och Erik att de var restriktiva med att skriva 

att de åt onyttig mat. Charlotte uppgav att hon mycket väl kunde publicera sådant material så 

länge det enligt henne inte blev en överdrift, exempelvis hade hon på grund av detta inte valt 

att publicera besöken på en hamburgerkedja som skedde vid två tillfällen under en 

tredagarsperiod. Vidare hade Charlotte uppfattningen att många såg henne som någon som 

gillade mat och fika, hon hade även lagt upp bilder som visade att hon åt semlor. Samtidigt 

hade hon uppfattningen om att andra såg henne som en hälsosam person vilket var 

anledningen till att hon inte kunde publicera onyttig mat i överdrift. Erik beskrev följande: 

 

”Det är en grej faktiskt som jag inte väljer att lägga upp, om jag är onyttig, det kan jag 

faktiskt ärligt säga/../ visst äter jag också söndagspizza, men om man ser på min Facebook så 

tror jag många ser mig som mer hälsosam än vad jag är onyttig/../när jag pratar med 

[närstående] om träning och kost så kanske jag inte ska lägga upp det bara för då är man 

dubbelmoralisk. Du moraliserar men lever inte upp till det själv.” 

Eriks publicerade av onyttigt fika skulle visa att han själv inte lever efter det han förmedlar till 

andra. Detta kan upplevas intressant då det går att se hur dessa respondenter beskriver vad de 

väljer att publicera på Facebook eller inte med tanke på hur de upplever att andra ser på dem. 

 

Kopplingen till normer ligger nära till hands och föreställningar om hur man bör vara. 

Svensson (2007) diskuterar som tidigare nämnt att normer är outtalade och detta går att se i 

Charlotte och Eriks svar, de väljer att inte publicera material som skulle visa på en annan bild 

av dem själv, än hur de tror att andra individer ser på dem. Erik upplevde även att han inte 

ville lägga upp material som skulle visa på att han inte “levde som han lär” för att andra 

individer skulle tycka att han var dubbelmoralisk. Egentligen har han inte vetskap om hur 

hans vänner skulle agera om han publicerade ett sådant material, men det är bland annat hans 

föreställningar om vad andra skulle kunna tycka om honom som hindrar honom från att lägga 

upp en bild på fikabröd. 

 

Goffman (2004) diskuterar äkthet och menar att en individs framträdande enbart blir 



23 
 

accepterat om publiken kan lita på att dennes agerande är uppriktigt. Fortsättningsvis gör han 

en skillnad mellan att vara den individ man utger sig för att vara mot att upprätthålla normer 

som är förbundna med rollen i fråga. Om vi följer detta resonemang går det att diskutera Eriks 

berättelse om att han inte väljer att lägga upp text eller bilder på att han fikade även om han 

har gjort det, eftersom han inte vill rasera den bild han tror hans facebookvänner har om 

honom som en nyttig person. Med andra ord går det att se Eriks handlande som att han spelar 

en roll som den nyttiga personen och genom att inte publicera olämpligt material försöker 

upprätthålla de normer som är förbundna med hans roll. Däremot är han inte den nyttiga 

person som han vill utge sig för att vara, på grund av att han ibland fikar. På så sätt ger 

facebookanvändarna möjligheter att publicera material i syfte att förstärka de egenskaper man 

tror andra personer förväntar sig att man har. 

Ett annat ämne som diskuterades under intervjuerna var facebookvänner. Inom ramen för 

detta ämne har Pempek m.fl, (2009) och Subrahmanyam m.fl (2008), som Caers m.fl (2013) 

refererar till funnit att användare oftast interagerar med personer som de har en etablerad 

kontakt med i verkliga livet. Alla våra respondenter uppgav att de inte accepterade personer 

som de inte kände utan de ville ha en starkare koppling till sina facebookvänner. Däremot var 

det flera som uppgav att de hade svårt att neka vänförfrågningar från personer som de visste 

vilka de var på grund av en oro att de kunde uppfattas som elaka. Flera av kvinnorna uttryckte 

att de ville eller hade gjort rensningar vid flera tillfällen. De såg ingen anledning till att ha 

vänner som de inte hade någon relation till eller som de inte interagerade med via Facebook. 

Fem av respondenterna uppgav att det var fördelaktigt att vara facebookvän med personer 

som de inte träffar längre och att Facebook därmed underlättade för dem att hålla kontakten. 

Även detta resultat går att koppla till en av de tidigare studier som presenterades i 

forskningsöversikten som visat att många användare vanligen lägger till gamla 

gymnasievänner som de inte längre har kontakt med (Ellison m.fl, 2007, refererad i Caers 

m.fl, 2013).  

I övrigt var respondenterna facebookvän med både nära vänner och bekanta. Daniel beskrev 

att han hade en policy som innebar att han inte blev vän med sina chefer. Han ansåg att 

relationen skulle vara professionell och ville därför inte veta vad hans chef gjorde på sin fritid. 

Även detta resonemang går att koppla till tidigare studier som vi presenterat, Taylor m.fl. 

(2010, refererad i Caers m.fl, 2013) har i sin amerikanska studie funnit att psykologer inte 

lägger till studenter eller patienter som vänner på Facebook. Däremot berättade Iris att hon 

upplevde att hon inte kunde neka vänförfrågningar från kunder på hennes arbete, eftersom att 

hon då skulle känna sig dum om hon träffade dem på arbetet. Detta tolkas som att det finns en 

stor variation på hur våra respondenter gör skillnad mellan privata och professionella 

relationer på Facebook. 

För att kunna framföra en idealiserad bild av sig själv har vi uppfattningen att det är viktigt för 

individer att ha vetskap om och kunna välja vilka personer som kommer att se deras 

framträdande. Detta är något som Goffman kallar för publiksegregation. Frågan ställdes till 

respondenterna om de publicerar material för en tänkt publik bland sina facebookvänner och 

vilka förväntningar de har gällande eventuella likes och kommentarer. Det framkom blandade 

åsikter gällande för vem man publicerar material och det fanns en liten skillnad mellan könen 
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rörande förväntningarna angående likes och kommentarer. Männen uppgav i större 

utsträckning att de publicerade material i allmänhet för sina facebookvänner. I samband med 

att de publicerar interna saker medförde det förväntningar på att just de personer som hade 

vetskap om händelsen/ämnet skulle gilla publikationen. Kvinnorna å andra sidan antog att 

deras närmaste vänner skulle uppmärksamma material som de publicerat samt att det var för 

vännernas skull som deras inlägg publicerades. Agnes berättade: 

”Det är ju en del av ens vänner som man vet att lägger jag upp något så gillar dem, för att 

man är vänner på den nivån och om de inte gillar är det typ något konstigt, då har de inte sett 

eller så är de sura, ungefär så, så är det ju.” 

Iris berättade att hon ibland inte tänker på att andra vid sidan av hennes närmaste vänner kan 

se vad hon skriver på Facebook, som exempelvis vänners föräldrar. Däremot fortsätter hon 

med att hon tror att det kan vara en undermedveten handling från hennes sida att inte 

publicera mycket material på Facebook. Detta i och med att hon har många “vänner” där som 

inte är hennes vänner i den bemärkelsen. Hon vill inte att dessa personer ska se allt hon gör 

och kan då avstå från att publicera material på Facebook. Agnes berättade att hon tänker på 

vilka hon riktar sina inlägg till med tanke på att hon har familj och släkt som facebookvänner. 

Hon nämnde speciellt sin farmor och att hon inte ville att hon skulle se bilder som hon såg 

berusad ut på. Agnes resonemang går att koppla till Marwick och boyd (2011) som menar att 

agerande på internet och i vanliga livet skiljer sig åt med tanke på att man kan agera på olika 

sätt i de grupper man är en del av i det vanliga livet. På Facebook blandas dessa grupper 

samman och alla blir facebookvänner. Agnes svar kan ses som ett tydligt exempel på att det 

inte är lika lätt att avgöra vem som kommer att se det som publiceras på hennes profil. Det 

kan även tolkas som att det har påverkat Agnes på så sätt att hon är mer noga med vad som 

blir synligt på hennes profil eftersom hon inte vill visa upp samma bild av sig själv för sina 

vänner som för sin farmor. 

 

När uppmärksamhet och bekräftelse på Facebook diskuterades förmedlades det till en början 

att det inte var viktigt för våra respondenter att få respons och likas på publikationer på deras 

profiler. Erik resonerade om att han inte brydde sig om vad andra tyckte om honom. Samtidigt 

förklarade Iris det såhär: 

 

”Det är klart man skulle bli ledsen om ingen gillade det man lägger upp, det är klart att det 

inte skulle vara så roligt/../ med tanke på hur sällan jag lägger upp så är det ju inte något 

bekräftelsebehov som fylls riktigt, inte för mig iallafall. Men det är klart man skulle bli ledsen 

om ingen gillat ens bilder, eller att man skulle bli lite.. jaha, är det ingen som tycker om mig 

nu längre eller? Men jag lägger inte upp en bild för att få massa likes på den”. 

Agnes menar att: 

 

”Lägger man upp en bild är det väl inte kul om ingen gillar den liksom/../ på något sätt känns 

det typ dumt att man har lagt upp den då, men samtidigt är det ju konstigt att tänka så för det 

ska ju inte spela någon roll om någon gillar den eller inte, men det är klart att det gör det ju, 

eller för mig gör de det ändå, även om jag försöker att inte bry mig” 
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Näst intill alla respondenter menade att detta scenario skulle kännas tråkigt även om de 

inledningsvis nämnde att det inte var viktigt för dem. Det kan tolkas som att det är känsligt att 

erkänna detta. Vidare beskrev Daniel Facebook som en klubb för inbördes beundran och att 

han gärna ville att andra skulle uppmärksamma det han gör där. Därav publicerade han sådant 

som han anser att det finns substans bakom och som han tror andra kan gilla och kommentera. 

Återigen gör sig normer påminda hos respondenterna, om hur det bör vara, om vad man bör 

publicera och om hur det bör tas emot av andra för att det ska kännas bra. Idéer om normer 

påverkar hur respondenterna agerar på Facebook, genom att exempelvis välja bort att 

publicera sådant material som de inte tror skulle generera någon respons. 

 

Fortsättningsvis beskrev Charlotte en frustration över att responsen på Facebook var viktig för 

henne och hon beskrev det som att hon brydde sig mer om vad andra tyckte än hon faktiskt 

ville. Bland annat nämnde hon: 

”Varför kan inte vi ha en bra lördag utan att alla måste se det?” 

Hon uttyckte även att samhället är “sjukt” med tanke på att det finns så stora möjligheter att 

visa upp sig på sociala medier och att många människor också gör det, inte minst hon själv. 

Hon berättade att hon hade publicerat en bild på sig själv när hon skulle delta i en 

idrottstävling. Hon menade på att det var lite “sjukt”, som att bilden sa titta på mig! Detta 

stred mot hur hon ansåg att hon agerade utanför Facebook eftersom hon i verkliga livet inte 

upplevde att hon sökte den uppmärksamheten utan att hon då är mer blygsam när det gäller att 

berätta om sina egna prestationer.  

I dagens samhälle har möjligheten att få respons på sociala medier ökat, vilket kan leda till en 

ond spiral. Ju större möjlighet det finns att få feedback, desto mer söker man efter den och 

desto värre känns det när man inte har lyckats få den respons man hoppats på. Detta kan skapa 

en stress hos människor. Däremot tolkas inte Charlottes resonemang över sitt 

facebookanvändande och sökandet efter uppmärksamhet av andra som en stressande 

upplevelse för henne. Å andra sidan har vi tidigare presenterat ett exempel på en studie som 

visat att individer som har sämre självförtroende har en tendens att presentera sig själv på ett 

missvisande sätt i hopp om att se populära ut (Zywica & Danowski, 2008, refererad i Caers 

m.fl, 2013). 

6.5 Manligt/kvinnligt  

 

Den personliga informationen så som boendeort, födelsedatum etc som kan visas på 

facebookprofilen presenteras under temat manligt/kvinnligt i och med att den forskning som 

granskats behandlar datan utifrån könsskillnader. Inledningsvis presenteras 

sekretessinställningar där samtliga kvinnor och en man, Per hade valt att enbart dela sin 

facebookprofil med sina vänner, medan Erik och Daniel hade valt att ha offentliga profiler. I 

samband med sekretessinställningar vävs Goffmans (2004) begrepp felsteg in. Begreppet 

innebär att ett agerande kan förstöra en individs image om det förekommer någon form av 

tabbe. Här beskrev Erik följande: 
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”Skulle jag börja lika den[en sida]så kanske andra ser, va fan han kanske röstar på [ett politiskt 

parti] den här killen, så det kanske jag skulle vara restriktiv med faktiskt.” 

Daniel berättade att: 

 

”Jag funderar ju väldigt mycket på vad jag lägger upp, känner samtidigt att jag har ju 

ingenting att dölja, det är ju det.” 

 

Detta kan tolkas som att de är eftertänksamma med likes och publikationer på Facebook med 

tanke på att det var viktigt för dem hur de framstod på Facebook och hur andra individer såg 

på dem. Per menade däremot att han inte tänker på att han blir granskad på sin profil och att 

han inte heller var rädd för att göra felsteg som skulle påverka hur han uppfattades. På sin 

Facebook hade han lagt till funktionen där han måste acceptera allt material rörande honom 

innan det publiceras. Detta kan tolkas som en viktig anledning till att han inte är rädd för att 

göra felsteg i och med att han har detta skydd.  

 

Ingen av våra respondenter hade valt att publicera sitt telefonnummer på profilen, eftersom att 

de inte ville att det skulle synas offentligt. Erik uppgav att han tidigare haft sitt 

telefonnummer synligt men att han nu tagit bort det. Han hade däremot sin e-mail synlig som 

kontaktuppgift, vilket han tyckte var acceptabelt eftersom att inkommande mail inte var 

störande på samma sätt som om någon skulle ringa honom. Vidare diskuterade 

respondenterna att visa sitt förhållande på Facebook. Per och Daniel hade valt att visa sina 

partnerrelationer på sin profil vilket de själva hade tagit initiativ till. Per uttryckte att: 

 

“/../ det är inte officiellt förrän det finns på Facebook.” 

 

Han tyckte även att det var ett bra sätt att förmedla till omgivningen att han träffat en partner. 

Ett annat vanligt resonemang bland respondenterna var att de inte var villiga att visa sin 

partnerrelation på Facebook i och med risken att även behöva ta bort den någon gång i 

framtiden vilket flera av dem hade erfarenhet av. 

 

Detta kan tolkas som att respondenterna till viss del vill bygga upp en mur runt sig och på så 

vis skydda det som de anser är privat information och som de inte vill att alla på Facebook ska 

veta om. Detta skulle inte vara fallet om förhållandet skulle upphöra, eftersom det inte enbart 

är den personen som har kontroll över om det blir officiellt på Facebook. Därför väljer 

respondenterna att överhuvudtaget inte visa förhållandet på Facebook från första början. De 

flesta respondenterna beskrev även att de väljer att inte lägga ut privat information på 

Facebook eller sådant som beskriver deras känslor. Vidare ville de inte heller publicera sådant 

som hade med jobbet att göra på grund av att det också rör andra personer, detsamma gällde 

osämja med någon, sjukdomar eller dödsfall. Iris uppgav att hon inte skriver att hon 

exempelvis ska åka på semester med tanke på att hon vill skydda sig mot eventuella inbrott 

som kan ske. I forskningsöversikten går det att se att Taraszow m.fl (2010) och Lewis m.fl 

(2008), båda refererade i Caers (2013) visar på att tjejer är mer benägna att skydda och dölja 

information om sig själv på Facebook. Det skulle även kunna vara så att detta inte endast 
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gäller på internet utan att kvinnor överlag är med benägna att skydda uppgifter om sig själva 

med tanke på de risker som finns i samhället. 

 

Kvinnornas profilbilder var i större utsträckning än männens närbilder på ansiktet. Följande 

resonemang fördes bland de kvinnliga respondenterna: 

 

”Jag ser ju inte ut som på de andra heller, man ser ju kanske att det är jag men det är ju inte 

jag liksom.” 

 

”/../ skulle någon se mig på Facebook såhär och så skulle de se mig i verkligheten så skulle 

de kanske tycka att jag inte riktigt ser ut såhär, för jag har mycket mer smink där än vad jag 

brukar ha och är mycket mer fixad, inte att man inte ser att det är jag men den är ändå lite 

mer annorlunda, men den här [om en annan bild], den är mycket mer naturlig på något sätt, 

att det kanske mer så jag ser ut egentligen.” 

 

”Jag har ju lagt upp bilder där jag inte har något smink på mig, min profilbild till exempel, 

jag lägger ju inte upp bara saker då jag är till exempel superspacklad.” 

Samtliga kvinnliga respondenter menade att de ibland har mer naturliga bilder på sig själva 

vilka gav en bättre beskrivning av hur de såg ut i verkligheten. Trots detta hade två av 

kvinnorna valt att ha tillfixade profilbilder. Det sista citatet visar på en skillnad, där 

respondenten hade valt en profilbild där hon inte bar något smink. 

 

Eftersom två av kvinnorna uppgav att de var tillfixade på deras profilbilder gör vi här en 

koppling till Butler (2007) som menar att det är människans agerade som skapar genuset och 

det kvinnliga respektive det manliga. Här skulle man kunna se kvinnornas tillfixade utseende 

på deras profilbilder som en genushandling på grund av den allmängiltiga idén om att det är 

kvinnligt att sminka sig. Det går att säga att det feminina skapas, tas fram och synliggörs i 

samband med uppvisandet av sitt tillfixade jag och därmed bidrar till sanningen om det 

kvinnliga. Männens bilder skilde sig en del från kvinnornas. De hade valt bilder som på olika 

sätt handlade om deras fritidsintressen. Två av männen hade valt bilder som var tagna i 

samband med att de utförde ett av sina fritidsintressen, de var tagna längre från och visade 

därmed mer än bara ansiktet. Den tredje mannen hade en profilbild i syfte att stödja sin 

förening och sprida budskapet om den. En av männen uppgav att han oftast hade en, enligt 

honom själv, oseriös profilbild. Han berättade:  

 

”Nej, ingen seriös bild, det ska bara vara oseriösa, det känns bättre/../vet inte varför, för att 

jag inte är så seriös själv kanske, skulle jag gissa på, tycker inte om att vara med på kort.” 

I Siibaks (2010) bildstudie om manlighet diskuterade hon en trend som visar att männen 

poserar på ett mer romantiskt, utmanande eller lättklätt sätt vilket hon menar resulterar i en 

objektifiering av den manliga kroppen. Vid en analys av våra respondenters svar kan inga 

likheter med Siibaks resonemang upptäckas. Vi tolkar det inte som att männen på något sätt 

poserar utan bilderna är tagna i samband med olika händelser i deras liv. Den typ av bilder 

som Siibak studerat är troligtvis inte jämförbara med profilbilder på Facebook då syftet med 
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profilerna är skilda. Vår tolkning är att våra respondenter inte använder Facebook i syfte att 

visa upp hur vackra de är till skillnad från medlemmarna på “Damn I´m beautiful”.  

Respondenterna ansåg att män och kvinnor på Facebook valde att publicera olika typer av 

material. Samtliga kvinnliga respondenter och en av de manliga uppgav att mer 

vardagsmaterial kom från de kvinnliga medlemmarna. Per beskrev följande:  

”Jag har tjejer [på Facebook] som lägger upp allt om vad de gör på Facebook, det här har 

jag ätit, nu har jag vaknat, nu tar jag en kopp kaffe, sen går jag på gymmet, sen det här ska 

jag äta och sen ska jag på skolan och sen ska jag göra det här.” 

Flera av respondenterna menade även att kvinnor oftare publicerade material om träning och 

kost. Det har tolkats som att endast en av våra kvinnliga respondenter känner igen sig själv i 

detta då hon menar på att hon ständigt publicerar mycket material. I övrigt svarade de andra 

kvinnorna att de inte lägger upp vardagsmaterial vilket visar på att en annan bild än den som 

en del av respondenterna målade upp bland kvinnor på Facebook. Diskursen gällande manliga 

medlemmar handlade om att männen oftare lade upp material rörande fester eller andra 

speciella händelser, som att de är på något uteställe eller att de är på en konsert. Däremot var 

det endast en av våra manliga respondenter som uppgav att han brukade publicera festbilder. I 

övrigt upplevdes det att män oftare länkade till sportrelaterade sidor och roliga klipp, vilket 

även Daniel och Erik berättade att de ofta gjorde. Ett annat exempel är att Per menade att män 

oftare än kvinnor lägger upp häftiga saker, samtidigt som Erik berättade att han gärna lade 

upp häftiga länkar.  

Om dessa resonemang sätts i relation till den genusstruktur som idag råder i vårt samhälle och 

som Connell (2009) menar är ett varaktigt mönster kan vissa likheter synliggöras. De 

genusroller som finns skapar en förväntning på att män och kvinnor ska agera på skilda sätt 

vilket är roller som startar redan vid födseln och som följer med människor genom livet. Man 

skulle kunna se dessa häftiga och sportrelaterade länkar som något som förväntas av män till 

skillnad från kvinnor. Dras detta ett steg längre kan även kvinnornas mer lugna aktiviteter 

som publiceras också placeras i de rådande genusroller som vanligen menar att kvinnor är 

passiva och män är mer aktiva. Både männen och kvinnorna har i just dessa fall agerat enligt 

de förväntningar som finns på män och kvinnor i samhället.  

7. Diskussion 

 

Under Goffmans begrepp främre och bakre region har vi valt att diskutera och lyfta 

resonemanget om äkthet då det anses som ett viktigt och genomgående tema i våra intervjuer 

och att mycket av självpresentationen på Facebook handlar om just äkthet. Respondenterna 

resonerade kring att det kan skapas frågetecken gällande hur man kan bevisa sig äkta på 

Facebook och vi menar att detta har med skillnaden mellan främre och bakre region att göra. 

Det finns som facebookanvändare möjlighet att utelämna det som sker i bakre regionen, det 

som inte är av sådan karaktär att man vill visa upp det i den främre regionen. Exempel som 

presenterades var att inte klara en tenta eller att äta onyttig mat. Givetvis finns det möjlighet 

att inte presentera detta för sin omgivning även i det riktiga livet, det är inte endast något som 
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gäller för Facebook. Däremot har vi en tanke om att Facebook gör skillnaden mellan främre 

och bakre region tydligare. Exempelvis finns det möjlighet att vara hemma och äta godis 

vilket är i bakre regionen samtidigt som man skriver en uppdatering på Facebook om att man 

varit och tränat. På Facebook finns det en större möjlighet att dölja det man inte vill visa upp 

för andra. Det kan tolkas som att det är lättare att inte vara helt uppriktig då man inte ser 

varandra.  

Respondenterna upplevde att det fanns goda möjligheter att rätta till eller radera så kallade 

felsteg och/eller opassande material som publicerats. Det går med andra ord att diskutera om 

Facebook är ett bekvämt sätt att använda som den plats där framträdandet inför publiken sker. 

Det går att säga att det på Facebook går fortare att hålla reda på många personer samtidigt och 

att det krävs liten insats för att göra detta. Dessutom finns det alltid möjlighet att rätta till det 

som hänt, göra om eller ändra det i sitt framträdande som man inte är nöjd med, vilket inte är 

lika lätt i det verkliga livet. Vår tanke är att Facebook gör det möjligt för användarna att 

befinna sig i den bakre regionen samtidigt som de kommunicerar med vänner i den främre 

regionen. Vidare kan användare relativt obehindrat växla mellan dessa båda regioner, till 

skillnad från att växla mellan dessa i verkliga livet. Det kan krävas mer planering i att träda 

fram från den bakre till den främre regionen i det verkliga livet.  

De flesta av respondenterna uppgav också att de tyckte att man är äkta på Facebook genom att 

publicera material som inte enbart indikerar på att livet är fantastiskt och jättebra, samtidigt 

som de uppgav att de föredrog att publicera sådant material. Det var heller inte uppskattat 

bland våra respondenter när medlemmar publicerade vardagsmaterial som inte innehöll 

någonting speciellt, sådant som de med andra ord menar indikerar på att personerna är äkta. 

Vår upplevelse är att det är svårt att skaffa sig en bild av vad äkthet på Facebook egentligen 

innebär eftersom det finns en diskrepans i hur respondenterna definierar äkthet och hur de 

anser att en givande publikation på Facebook ser ut. Vidare är det svårt att säga om Facebook 

egentligen är till för att visa upp sitt äkta jag då det egentligen inte uppskattas av andra och att 

det snarare är den mer putsade bilden av oss själva som andra ser som önskvärd att ta del av. 

Detta resonemang anses synliggöra vilka normer som finns på Facebook och de motsättningar 

som existerar. 

Fortsättningsvis finns det enligt respondenterna material som är lämpligt att publicera på 

Facebook och material som är olämpligt att publicera om man vill upplevas som en intressant 

person. Det som är intressant är att samtliga respondenter uppgav likartad syn på dessa 

normer, vilket innebär att det kan ses som allmängiltiga normer som gäller på Facebook. 

Utifrån syftet diskuteras det som kan ses som styrande normer, det vill säga respondenternas 

resonemang över att de gärna ville publicera bra och roligt material på Facebook som de tror 

att andra medlemmar kommer uppskatta. Respondenternas svar tolkas som att det finns en 

norm att få respons, likes och kommentarer och att man därför bör tänka igenom vad man 

publicerar för att andra ska uppskatta materialet. Respondenterna uttryckte att det känns 

märkligt att inte få någon respons på sitt publicerade material och vissa uppgav att Facebook 

finns till för att man ska gilla och ge respons på varandras bilder eller texter. Det gäller här att 

hålla sig inom ramen för att lyckas få likes på det man publicerar. Det som är viktigt här är att 

respondenterna lade stor vikt vid vad andra personer skulle tycka om materialet de 
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publicerade. Detta tyder på en stor medvetenhet när det gäller vad man publicerar på 

Facebook och att respondenterna ständigt står inför en avvägning om det är passande eller inte 

att publicera olika bilder eller texter.  

Detta återkopplas till Svenssons (2007) resonemang om att det i vissa sammanhang är 

önskvärt att vara lite annorlunda och att det i andra sammanhang är mer önskvärt att vara som 

alla andra. Våra respondenter resonerade kring detta och menade att det är vanligt att få likes 

eller kommentarer på det som sticker ut från mängden och händelser som inte tillhör 

vardagen. Vi tolkar det som att respondenterna som redan nämnt, vill göra lyckade 

publikationer och att det då gäller att hitta de saker som kommer blir uppskattade av andra. 

Däremot får det inte sticka ut för mycket, i detta fall åt det negativa hållet.  

För våra respondenter var det viktigt att inte vara en person som alltid klagar på Facebook och 

därför valde de noga ut vad som var acceptabelt att publicera om materialet på något vis 

kunde klassas som negativt. Material som var negativt uppfattades av respondenterna som att 

man sökte uppmärksamhet och därför valde de oftast att inte publicera sådant material. 

Publikationer skulle inte vara allt för privata eller för känsliga. Detta tolkas som att 

respondenterna ville skydda sig från att alla på Facebook skulle ha vetskap om allting i deras 

liv och att de ville ha kontroll över det material om sig själva som cirkulerar på Facebook. Vår 

uppfattning är även att det finns en norm som säger att man ska visa sig glad och munter på 

Facebook och inte ständigt söka uppmuntran på grund av negativa publikationer. 

Respondenterna resonerade kring att detta inte uppskattades och vi tror att detta är något som 

faller utanför normen gällande livet på Facebook. 

Angående hur självpresentationen skiljer sig mellan män och kvinnor upptäcktes den största 

skillnaden i att män i större utsträckning förmedlar, publicerar bilder och länkar som har med 

deras intresse att göra. De publicerar även detta i allmänhet till skillnad från kvinnorna som 

uttryckte att de publicerade material för sina närmaste vänner. Materialet handlade bland 

kvinnorna mer om olika händelser som att fika med vänner och att gå på restaurang. Detta 

fynd är tidigare kopplat till Connells genusperspektiv och därför tänkte vi nu även koppla 

detta till Butler. Det går att se Facebook som en arena för att skapa och konstruera genus. 

Butler (2007) menar att genuset blir legitimt genom att det upprepas om och om igen vilket vi 

menar kan göras genom framträdanden på Facebook. Skillnader mellan män och kvinnor kan 

upprätthållas om individer konstant väljer att framställa sig själva i enlighet med de 

genusförväntningar som finns. I detta fall upprätthålls synen på män och kvinnor som olika, 

män som aktiva och kvinnor som mer passiva.  

När det gäller att vara restriktiv med vad som ska publiceras eller inte uppgav männen i större 

utsträckning än kvinnor att försiktigheten främst berodde på hur de ville att andra 

facebookmedlemmar skulle uppfatta dem. Exempelvis handlade dessa resonemang om 

politiska ståndpunkter och värderingar. Kvinnorna däremot nämnde att framtida arbetsgivare 

kan granska deras profiler och var därmed försiktiga med att publicera opassande material, 

som exempelvis festbilder. Kvinnorna uppgav också att de inte alltid var villiga att visa allt de 

gör för alla som de är vänner med på Facebook och var därmed försiktiga med vad de 

publicerade. De uttryckte att de inte ville att alla deras facebookvänner skulle se samma bild 
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av dem eller att alla inte hade med deras liv att göra. Det går att se att både män och kvinnor 

är försiktiga med vilken bild av sig själv som de förmedlar till andra, däremot är 

anledningarna till denna försiktighet olika mellan könen. 

Detta resonemang kan i nästa steg kopplas till vårt syfte och frågan som berör känslan av att 

bli bedömd utifrån sin profil och därav välja vad som ska publiceras eller inte publiceras på 

Facebook. Resultatet visar att respondenterna till viss del är försiktiga med vad de publicerar 

på Facebook eftersom de vet att andra människor kan studera deras profiler. Detta tolkas som  

att de vill försäkra sig om att det inte finns material på deras profiler som de inte kan stå för. 

En annan anledning tror vi är att respondenterna vill hålla visst material för sig själva och inte 

låta allt vara offentligt utan att de vill måna om sin integritet. I allmänhet upplevde vi att 

respondenterna inte var så väldigt oroliga för att göra tabbar som de måste stå till svars för 

senare.  

För att lyfta vårt resultat och våra resonemang till en högre nivå vävs nu de två teorier om 

identitet som tidigare presenterats in. När vi reflekterar över den noggrannhet och den 

betydelse respondenterna tillskriver sitt framträdande på Facebook kan det ses som att 

Holstein och Gubriums resonemang stämmer överens, där de menade att individer i dagsläget 

är väldigt engagerade i skapandet av självet (Holstein & Gubrium, 2000). För att framstå på 

det sätt som man vill krävs det eftertänksamhet och flexibilitet. Giddens (1997) diskuterar om 

att självet måste utforskas, vilket om vi drar parallellen till Facebook, kan tänka oss att 

individer använder Facebook till. Användandet av Facebook leder till att individer upptäcker 

och socialiseras i vad som är utanför gällande normer, vad som accepteras och vad som är 

opassande. Facebook leder till att respondenterna behöver fundera på hur de vill uppfattas av 

andra och i förlängningen hur de vill vara som individer och därmed skapa sin identitet.  

Det resonemang Daniel hade gällande att det går att omskapa första intrycket genom att byta 

profilbild på Facebook finner vi intressant ur en identitetssynvinkel. Det visar på ett helt nytt 

sätt att se på identitet och identitetsarbete. Han menade att en ny profilbild kan ge andra 

personer nya associationer om vem han är från gång till gång. Med andra ord har han 

uppfattningen om att han kan bli en annan person och anta en annan identitet enbart genom att 

byta sin profilbild. Enligt detta resonemang kan en stor distinktion mellan identitetsskapande 

på Facebook och utanför ses. Det finns både likheter och skillnader mellan Facebook och 

verkligheten, bland annat genom att respondenterna uppgav att det inte är möjligt att publicera 

vilket material som helst, eftersom att deras vänner kommer att veta om det är äkta eller inte. 

Däremot är det en plats skild från verkligheten eftersom man har större friheter att välja vad 

man vill visa. Det skulle kunna gå att säga att Facebook är en särskild verklighet som har 

kopplingar till det verkliga livet, men att det råder speciella normer på Facebook. Dessutom 

tror vi att “internet-jaget” och det riktiga jaget ser olika ut på grund av de olika 

förutsättningarna som finns mellan livet på Facebook och det riktiga livet.  

8. Slutdiskussion 
 

Vår uppfattning är att våra respondenter är väl medvetna om att det inte är andra personers 

riktiga liv som de får läsa om på Facebook. Detta kan ses som positivt för dem med tanke på 
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exempel från tidigare forskning där individer har utvecklat ett sämre mående i och med sitt 

facebookanvändande. Utifrån det sociala arbetet tror vi det är viktigt att lyfta fram att 

facebooklivet inte stämmer överens med människors riktiga liv och att det därmed inte är 

något att sträva efter, eftersom att ett sådant liv inte existerar. Detta kan vara viktigt att 

tydliggöra för de som upplever ett problem i att jämföra sig med andra medlemmar på 

Facebook och som därmed kan utveckla psykisk ohälsa. Detta resonemang och fyndet i att 

våra respondenter förstår att ingen människas liv ser ut som det gör på Facebook hoppas vi 

kan vara användbart i arbetet mot att bekämpa psykisk ohälsa på grund av eftersträvandet 

efter ett nytt och mer spännande liv. Ett liv som omgivningen tycks leva. 

Föregående tankegångar är användbara för att resonera i enlighet med Marwick och boyds 

(2011) resonemang gällande att det “riktiga jaget” är socialt konstruerat och att om man 

uppfattas som äkta kontra oäkta beror på andra personers definition av äkthet. Det går att säga 

i enlighet med detta resonemang att individers självpresentationer är socialt konstruerade och 

att de är varierande från situation till situation. Vi menar även att det är av stor relevans att 

dessa självpresentationer inte alltid stämmer överens med människors riktiga liv. Detta kan 

kopplas till de funderingar vi har angående om de teman vi presenterat talar mot varandra 

eller om de kan länkas samman. Vidare kan äkthet och skapandet av ett idealiserat jag ses som 

varandras motsatser. Under begreppet äkthet är det viktigt för individer att framstå som så 

pass autentiska som det bara går, medan man med ett idealiserat jag är ute efter att enbart visa 

upp vissa delar av sig själv. 

En viktig aspekt som är av värde att lyfta här är också att vi intervjuat vuxna personer och att 

de resultat som gjorts jämförelser med till stor del innefattar yngre respondenter vilka kan 

tänkas påverkas på ett mer negativt sätt av facebookanvändning än vuxna. Vår tanke är att det 

kan beror på att yngre personer är mitt inne i sitt identitetskapande och ännu inte har hunnit 

landa i vem de är ännu, när då andra medlemmars polerade “internet-jag” börjar florera runt 

kan det skapa förvirring. Vår uppfattning är att yngre respondenter skulle ha svarat på ett 

annorlunda sätt. En annan anledning till att vi kommit fram till just detta kan även ha att göra 

med en kulturell kontext och att resultatet gäller i vår svenska kultur men att i ett annat 

sammanhang skulle resultatet ha sett annorlunda ut. Som tidigare nämnt är inte vårt resultat 

generaliserbart ur en statistisk synvinkel. Däremot är vår uppfattning att de resultat vi kommit 

fram till är viktiga och kan bidra med viktig input till framtida forskning och att det även kan 

säga en hel del om hur dagens normer formar och omformar facebookanvändande.  

Resultatet av denna studie har visat att alla individer inte upplever en stress i samband med en 

jämförelse med andra eller genom en strävan efter ett liv som alla andra lever. Detta kan ha att 

göra med hur medvetna individerna är gällande huruvida livet på Facebook är äkta eller inte. 

Däremot presenteras i vår forskningsöversikt exempel som visar på att många kan må dåligt 

över detta. Därmed har vi uppfattningen att det finns många människor som behöver hjälp 

med att se att livet på Facebook inte alltid stämmer överens med människors riktiga liv. 

Frågan är hur detta på bästa sätt kan synliggöras, vilket är ett tema som kan vara intressant att 

undersöka i kommande studier. Hur kan man på bästa sätt hjälpa människor att skapa sig en 

identitet och få dem att vara nöjda med den utan att ständigt uppleva ett behov av att förändra 

den på grund av vad andra publicerar på sina facebookprofiler. 
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10. Bilaga 1. 

Intervjuguide  

Bakgrund  

Kön…………………….                Ålder………………….. 

Hur många gånger varje vecka använder du facebook?/Hur många gånger varje dag använder 

du facebook? 

Använder du facebook både på datorn och telefon? 

Om användning i telefon: anvädning av notiser för att hålla koll på vad som händer på 

Facebook? 

Hur länge har du använt facebook? 

Varför använder du facebook? 

Tidslinjen, hur mycket info har personen lagt upp om sig själv? 

- Förhållande/ej 

- Tidigare/nuvarande arbete/sysselsättning? 

- Var man kommer ifrån? 

- Bostadsort?  

- Ålder - födelsedatum? 

- Vad visas inte och varför?  

- Profilbild + omslagsbild. Manligt/kvinnligt? 

- Filmer/böcker/musik? 

- “Gilla-sidor”?  

- Platser/ incheckningar  

- Statusuppdateringar/bilder? 

- Vilken typ av bilder/statusar presenteras inte?/ Vad skulle du aldrig lägga upp? 

- Prioriterar du att presentera bra/posivita saker eller dåliga/negativa saker som händer i ditt 

liv? 

- Vad väljer du att dölja? 

- Vad väljer du att förvränga/vilseleda? (ex fixat i ordning bilden?) 

- Vad kan användas som rekvisita/agerande för att framstå på ett visst sätt på Facebook? 

(kläder, umgänge, en speciell plats)  

- Hur bör man som tjej/kille vara på Facebook? Vad säger normen?   

Hur hanterar du publiksegregation? Alltså att inte veta vem som läser det du skriver 

-Skriver du ex dina statusuppdateringar med en viss publik i åtanke? 

Gå igenom kommentarer/likes på statusuppdateringar/bilder 

- Tankar kring dessa likes och kommentarer?  
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- Hur tänker du angående att bli granskad utifrån din profil?  

- Är du rädd för att göra “felsteg” som påverkar hur du framstår på Facebook?  

Hur delar du ut likes? 

- Mönster? 

- Vilka tankar finns kring vad som likas/inte likas?  

Sekretessinställning 

- Vilka inställningar har du? Vem får se det du lägger upp + profilen? 

- Vad är anledningen till att du har dessa inställningar? 

Gå sedan vidare och titta på personens vänlista. Hur många vänner har du? 

-”Vännerpolicy”. Varför är du vän med dessa? 

- Vilka är de 10 översta vännerna och vad är anledningen till att du är vän med dem? 

Titta på fotoalbum, hur många foton har du lagt upp? 

-Gå igenom det senaste uppladdade fotoalbumet och fråga i vilket sammanhang dessa bilder 

togs, vad betyder dessa bilder för dig och i vilket syfte lades de upp på Facebook. Hur tänkte 

du innan du lade upp dem? 

- Vilka typ av album har laddats upp?   

- Vad vill du förmedla med dessa album?  

- Vilka foton har andra lagt upp där du har blivit taggad i? 

- Finns det skillnader på andras och egna foton som visas på profilen? 

- Hur ser du på att ta bort sin tag i bilder som andra lagt upp?  

Slutligen  

- Tycker du att all den information som ligger uppe på Facebook tillsammans beskriver dig 

och hur du är som person? 

-Vad innebär det för dig att vara äkta på Facebook? 

-Är det viktigt för dig att framstå som äkta på Facebook och hur gör du då? 

- Finns det anledning att framställa sig som bättre/sämre på Facebook? I vilket syfte? 

 


