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Sammanfattning 
 

Facebook är en social nätverkstjänst som används av ett mycket stort antal människor runt om 

i världen. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om den ökade interaktionen via 

Facebook har förändrat vår syn på vänskapsbegreppet och på vilket sätt identitetsskapandet på 

Facebook skiljer sig från den fysiska världen. För det första ska undersökas om olika personer 

anser att interaktionen med ”vänner” på Facebook på något sätt har ändrat deras syn på 

vänskap eller deras relationer överhuvudtaget. Med andra ord, är det rätt att tala om ”vänner” 

i samband med Facebook, och i så fall på vilket sätt? Den andra frågan är vilka möjligheter 

Facebook erbjuder för människor för identitetsskapandet och på vilket sätt människor väljer 

att utnyttja dem . Är det möjligt att genom Facebook påverka sin sociala identitet på ett sätt 

som inte är möjligt i den fysiska världen? 

Som teoretisk bakgrund används Anthony Giddens identitetsteori och Erving Goffmans 

dramaturgiska teori om interaktion. En kortfattad redogörelse av dessa teorier presenteras i 

uppsatsen. För att ge en bakgrund till frågeställningarna undersöks vad vänskap är som idé 

eller idealbild. Vidare presenteras en kort översikt av Facebook, och en teknisk beskrivning 

av de funktioner på tjänsten som är relevanta, t.ex. hur man blir ”vän” med någon på 

Facebook. Tidigare forskning om Facebook som är relevant för uppsatsen tas också upp.  

Huvuddelen av uppsatsen bygger på en analys av intervjuer som gjorts med fyra 

Facebookanvändare. De har fått berätta hur de använder tjänsten, vilken relation de har till 

personer som de har kontakt med via Facebook och hur de uppfattar andra användare.  

Slutsatsen är att Facebook inte anses ha någon inverkan på riktig vänskap men att tjänsten 

underlättar kommunikationen med vännerna. Däremot gör Facebook att man kan stärka sina 

relationer med bekanta personer utanför den närmaste vänkretsen. När det gäller 

identitetsskapandet på Facebook så verkar det som om alla möjligheter som finns att visa en 

förbättrad bild av sig själv är så kända att sådana försök ofta bemöts med skepsis. 

 

 

Nyckelord: Facebook, identitet, interaktion, identitetsskapande på sociala medier, vänskap, 

vän. 
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1. INLEDNING 
 

Många författare har under det senaste decenniet diskuterat globaliseringens inverkan på 

människors relationer och de nya möjligheter som den ger människor att bygga upp eller 

påverka sin identitet. I det moderna kommunikationssamhället är vi inte längre begränsade av 

geografin, och relationer som inte ens var möjliga tidigare är nu en del av människors vardag. 

I ett internetsamhälle spelar faktorer som vem vi är eller var vi bor allt mindre roll för hur 

våra sociala relationer uppstår och utformas. Det betyder att människors identiteter skapas i 

ett annat socialt sammanhang än förr (Nilsson, 1995:26). Det är mycket som man inte längre 

kan förklara med sociala variabler som kön, klass eller etnicitet. Det har aldrig förr varit så 

lätt att påverka sin sociala identitet som idag. Sociala nätverkstjänster ger oss möjlighet att 

presentera oss på ett annat sätt än tidigare. Därför är det intressant att undersöka den 

”organiserade vänskapen” på sociala nätverkstjänster – hur uppstår den, varför vill man vara 

med, vad är det som händer där? En rad frågor som det väcker är t.ex. vem är de man kallar 

för sina ”Facebookvänner”? Om man kallar dem för ”vänner”, vad, om något överhuvudtaget, 

har organiserad vänskap på Facebook med det traditionella vänskapsbegreppet att göra? Har 

möjligheten att använda sociala nätverkstjänster förändrat vår syn på vänskap eller är det en 

ny typ av ”vänskap” som har uppstått genom de nya möjligheter som dagens globala samhälle 

erbjuder när man själv, genom att använda verktyg som Facebook, presenterar sig. Möjligtvis 

bara ett nytt sätt att ha vänner? I uppsatsen görs ett försök att hitta svar på några av de 

frågorna. 

 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om den ökade interaktionen via sociala nätverktjänster 

som Facebook har förändrat vår syn på vänskapsbegreppet eller på vilket sätt den 

överhuvudtaget kan kopplas till vänskapsbegreppet. Jag ska försöka utreda hur man själv kan 

påverka sin identitet på Facebook och på vilket sätt det skiljer sig från hur man gör det i den 

fysiska världen. De två olika relationstyper som kommer behandlas är vänskap ansikte mot 

ansikte och ”vänskap” på den sociala nätverktjänsten Facebook.  

Att man gör skillnad mellan vänner som man träffar i verkliga livet och som man träffar på 
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Facebook kan knappast ifrågasättas, men hur skiljer sig identitetsskapandet inom olika sociala 

relationer som vänskap i verkliga livet och organiserad vänskap på sociala nätverkstjänster 

som Facebook? Uppfattas man som en och samma person inför de olika grupper man har en 

vänskapsrelation till? 

 

 

1.2 Frågeställningar 
 

För det första ska undersökas vilken effekt Facebook har på vänskapsrelationer, närmare 

bestämt om olika personer anser att interaktionen med ”vänner” på Facebook på något sätt har 

ändrat deras syn på vänskapsbegreppet eller deras relationer överhuvudtaget. Med andra ord, 

är det rätt att tala om ”vänner” i samband med Facebook, och i så fall på vilket sätt? 

Den andra frågan är vilka möjligheter Facebook erbjuder för människor för 

identitetsskapandet och på vilket sätt människor väljer att utnyttja dem . Är det möjligt att 

genom Facebook påverka sin sociala identitet på ett sätt som inte är möjligt i den fysiska 

världen? 

För att ge en bakgrund till frågeställningarna undersöks vad vänskap är som idé eller 

idealbild. Vidare presenteras en kort översikt av Facebook, och en teknisk beskrivning av de 

funktioner på tjänsten som är relevanta, t.ex. hur man blir ”vän” med någon på Facebook . 

 

 

2. TEORI 
 

2.1 Val av teori 
 

Två olika teorier om identitet och interaktion tas upp i det här avsnittet. En av dem, Erving 

Goffmans dramaturgiska teori, har kritiserats för att den inte är riktigt passande för att 

beskriva sociala processer som de ser ut i det globala samhället. Hans teori handlar framför 

allt om den typ av interaktion som pågår mellan människor som möts fysiskt (Johansson, 

2001:117). På nätet saknas i många sammanhang de begränsningar för social interaktion som 

finns i den fysiska världen, man har större möjligheter att vara anonym eller att presentera 



 3 

uppgifter om sig själv som inte är sanna. Motiveringen till varför Goffmans teori ändå är 

relevant för uppsatsen är att interaktion på Facebook inte är anonym, eller att det åtminstone 

finns funktioner på Facebook som försvårar anonymitet och att utge sig för att vara någon 

annan. Till exempel är man enligt tjänstens regler skyldig att ange sitt verkliga namn 

(Facebook Statement of Rights and Responsibilities). Man kan också säga att vänlistan eller 

personerna på den fungerar som en slags garanti för att en användare verkligen är som den 

presenterar sig.  

Giddens, som granskar dagens samhällsproblem, formulerar en teori som passar bra till att 

förklara det som händer idag. Hans identitetsteori är med andra ord förknippad med det 

senmoderna samhället och han har därmed en modern syn på identitetsskapandet (Giddens, 

2003:44). 

 

 

2.2 Identitet och interaktion 
 

Giddens skiljer mellan social och personlig identitet. Kort sagt är människans sociala identitet 

det sätt på vilket andra uppfattar oss som individer och på vilken plats de placerar oss på den 

sociala rangskalan. Den sociala identiteten är något som individen kan ha gemensamt med en 

viss grupp människor, med andra ord, den strävar efter någon slags gemenskap eller 

tillhörighet.  Man kan ha flera sociala identiteter, att vara ”mamma” och ”feminist” kan vara 

exempel på olika sociala identiteter hos en och samma individ. Det är den största skillnaden 

från den personliga identiteten som i stället för tillhörighet skapar skillnad mellan individer. 

Den personliga identiteten är individens upplevelse av sig själv som en unik varelse med 

unika relationer till omgivningen. Hur individen samspelar med sin omgivning har central 

betydelse för hur den uppfattar sig själv som person. Giddens anger faktorer som individens 

handlingsförmåga, valmöjligheter och frihet som de viktigaste när det gäller utformandet av 

en personlig identitet, även om den sociala omgivningen spelar stor roll. Giddens betonar att 

när man pratar om identitetsskapandet i det moderna samhället jämfört med det industriella 

samhället måste man hela tiden tänka på den enorma skillnaden. I dagens samhälle med sina 

möjligheter och ständiga förändringar kan man påverka sin identitet på ett sätt som inte var 

möjligt tidigare. Vilka möjligheter samhället ger oss och hur vi utnyttjar detta är alltså 

avgörande i dagens identitetsskapande (Giddens, 2003:43-44) . 

 



 4 

Goffmans teori handlar om att människor interagerar socialt i olika situationer genom att 

spela mer eller mindre förutbestämda roller mot varandra. Rollerna skapas genom hur folk 

förväntar att man ska bete sig i ett visst sammanhang, och genom oskrivna regler om vad som 

får göras, sägas, uttryckas med gester och så vidare. Själva individen kan enligt Goffman ses 

genom hur den tolkar rollen, t.ex. hur den inte följer förväntningarna eller går över gränser för 

rollen (Johansson, 2001:111-112). 

Goffman konstaterar att interaktionen, åtminstone i det anglo-amerikanska samhälle han 

studerar huvudsakligen, i allmänhet sker i avgränsade miljöer, ”regioner”. Med avgränsningen 

menas att personer utanför på något sätt inte kan följa det som pågår, t.ex. de kan inte höra 

eller se människorna innanför. I de ”främre regionerna” (”front regions”) pågår själva 

skådespelet, med andra ord är det där ”publiken” finns, och både den och själva regionen 

medför särskilda förväntningar på den som ”framträder”. Exempel på främre regioner kan 

vara en restaurang, en läkarmottagning, ett varuhus, en aula eller ett vardagsrum under ett 

cocktailparty. I närheten finns ofta en ”bakre region” (”back region”). I dem har inte 

”publiken” tillträde och det är där som den som framträder kan slappna av eller så att säga 

gömma sig eller förbereda sitt framträdande. Det är t.ex. restaurangens kök, personalrummet 

eller badrummet. Goffman ger många exempel på hur personers beteende förändras när de rör 

sig fram och tillbaka mellan de främre och bakre regionerna, hur t.ex. restaurangpersonalens 

artiga uppförande framför gästerna skiljer sig från det slarviga och avslappnade beteendet 

bakom köksdörren. Skillnaden mellan uppträdandet i de olika regionerna ger viktig 

information om de regler som styr personers uppträdande (Goffman, 1959:106-140). 

 

 

2.3 Vänskapsbegrepp 
 

Då ämnet i uppsatsen handlar om 2010-talets sociala nätverkstjänster är det 

vänskapsbegreppet i den modernaste formen som beskrivs. Vänskap beskrivs i 

samhällsforskning som en nära relation mellan människor med undantag för relationer som 

t.ex. kärleksrelationer eller släktskap. Det är också viktigt att påpeka att vänskap har olika 

innebörd i olika kulturer (Nilsson, 1995:94). Därför kommer vänskapsbegreppet analyseras 

enbart som det har framställts i västerländsk tradition. I det här avsnittet tas upp olika 

författarens funderingar kring vänskap, hur den uppstår och definieras. 

Socialpsykologen Björn Nilsson skriver att en relation till en annan människa inte uppstår 
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automatiskt, man måste genom sitt handlande sätta gränser för relationer. Det viktiga är att 

bestämma hur man ska bete sig gentemot varandra, vilka rättigheter och skyldigheter 

relationer medför i olika situationer. Nilsson betonar att regler är en viktig del av relationer. 

Som ett exempel ger han närhetsregler som bestämmer hur öppen man kan vara och vad som 

är lämpliga samtalsämnen i olika situationer (Nilsson, 1995:33). Med andra ord, vänskap kan 

betraktas som något vi utformar genom hur vi beter oss gentemot varandra.  

Enligt historiken Eva Österberg skapas en individs identitet i relation till andra. Hon menar att 

människan blir människa i daglig samvaro tillsammans med andra människor och inte endast 

genom sina tankar. Vänskap kan ses som en modell enligt vilken man ska uppträda 

(Österberg, 2007:47 ). 

I likhet med Nilsson, som har beskrivit vänskap som en institution som består av en 

uppsättning av regler som styr de handlingar och roller som ingår i vänskapen (Nilsson, 

1995:95), skriver etnologen Britta Lundgren om ”vänskapens kontrakt” och menar att varje 

vänskap upprättar sitt eget regelverk. Hon resonerar kring hur reglerna bestäms och hur de ser 

ut. ”Relationer tar sin form med hjälp av fortlöpande och föränderliga ”förhandlingar” om 

vänskapens innehåll och mål. De osynliga och för varje specifik relation unika ”kontrakt” 

som upprättas är den regelstomme som vänskapen lever i” (Lundgren, 1995:101). Lundgren 

anser till skillnad från andra författare, som tycker att vänskapsbegreppet är svårdefinierat 

eller svårt att avgränsa (Ahrne och Sundberg, 2007:130; Nilsson, 1995:93), att det är möjligt 

att definiera vänskapsbegreppet som ”idé eller tankefigur” (Lundgren, 1995:144). Hon 

kommer fram till att ”vänskap är en institution utan synlig institutionalisering” till skillnad 

från andra mänskliga relationer som t.ex. äktenskap. Med detta menar hon att när vi t.ex. ingår 

äktenskap har relationen en tydlig början och slut, med inledande ceremoni och avslutning 

som ger människor en viss social befattning, t.ex. änka eller exfru. Samhället erbjuder ofta 

stöd för att lösa problem som uppstår i de här relationerna, men inte för vänskapsrelationer 

(Lundgren, 1995:147). På samma sätt resonerar också Nilsson (Nilsson, 1995:95). 

Ahrne och Sundberg är däremot kritiska mot Lundgens vänskapsdefinition. I ”Hur är vänskap 

möjlig?” skriver de att ”i den idealiserade bilden av vänskap är spontanitet, frivilligheten och 

frånvaron av tvång centrala inslag. Därför är det tveksamt om det överhuvudtaget är möjligt 

att tänka sig en vänskapsrelation som en form av kontrakt” (Ahrne och Sundberg, 2007:130 ). 

Nilsson anser att vänskap i stort sett är frivillig men att vänskap som en social företeelse 

också har regler och normer som reglerar val av vänner, vänners handlingar och de krav som 

ställs på relationer. ”Fria eller obundna relationer existerar inte i samhället” (Nilsson, 

1991:95-96). 
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Det är också viktigt att nämna att en av vänskapens grunder eller förutsättningar anses vara att 

man i relationen försöker uppnå någon slags likhet, denna kan baseras på gemensamma 

intressen, klass, kön, ålder osv. (Nilsson, 1995:95; Lundgren, 1995:146). Nilsson anser att när 

en vänskapsrelation har blivit till, är det snarare t.ex. gemensamma aktiviteter eller intressen 

som utgör vänskapens grund, inte personens sociala bakgrund (Nilsson, 1995:97). 

 

För att sammanfatta kan man säga att de flesta som försökt definiera vänskapsbegreppet är 

överens om att vänskap, sett i ett sociologiskt perspektiv, är en institution utan formella krav 

och band. ”Den består av en uppsättning av regler som styr de normer och handlingar som 

ingår i vänskapen” (Nilsson, 1995:95). Det finns ingen vänskap som är lik andra, den formas 

beroende på aktörer. Människor bestämmer genom sina handlingar vad som är tillåtet och 

önskvärt och utifrån detta uppstår vänskap som ett oskrivet kontrakt som är frivilligt, 

personligt och informellt, fritt från tvång och rationalitet, inte baserat på ett utbyte. 

Vänskapens grund är människors tillit till varandra och strävan efter en slags gemenskap så 

att en individ genom sina vänner kan definiera sig själv socialt, och hitta sin plats på den 

sociala rangskalan (Nilsson, 1995:95).  

En annan observation som tas upp i samband med vänskapsbegrepp är antalet vänner man 

har. Forskningen visar att när det gäller antalet vänner är det i princip oföränderligt genom 

hela livet. Enligt Nilsson visar olika undersökningar som har gjorts att varje människa har ca 

fem vänner som vi klassar som ”bästa vänner”, femton ”vänner i allmänhet”, runt 30 personer 

som vi har en ytligare bekantskap med än ”vän” och personer som man kallar för ”bekanta” 

ungefär tusental. Från person till person varierar det exakta antalet men i allmänhet gäller de 

proportionerna (Nilsson, 1995:98). 

 

 

3. FACEBOOK 
 

I det här avsnittet tas Facebook upp som en institution för ”organiserad vänskap”, vad en 

”Facebookvän” är samt hur kontakter på Facebook uppstår och lever vidare. Syftet är att 

beskriva vilka möjligheter det finns för enskilda individer på Facebook för identitetsbildning 

samt hur det går till att bli vän på Facebook och vilka man interagerar med eller med andra 

ord, kallar för sina ”vänner” på Facebook. Med olika möjligheter menas de olika funktioner 
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som Facebook erbjuder sina användare som verktyg för identitetsskapandet. Då det inte finns 

mycket litteratur om ämnet kommer en del allmänna fakta att nämnas.  

 

 

3.1 Facebook, bakgrund och översikt 
 

Enligt Wikipedia skapades Facebook 2004 av Harvardstudenten Mark Zuckerberg. I början 

användes Facebook bara av collegestudenter. Idag är webbsidan mycket populär och 

användandet ökar inte bara bland unga utan bland alla åldrar. Den snabbast växande 

användargruppen är personer 40 år och uppåt. År 2010 hade Facebook över 500 miljoner 

registrerade användare i hela världen (Wikipedia). 

Rent tekniskt är Facebook ett exempel på en social nätverkstjänst vilket i sin tur är en del av 

det som kallas för sociala medier där förutom sociala nätverkstjänster också ingår e-post, 

bloggar etc. På Facebook kan användarna lägga in profilsidor med uppgifter om sig själva och 

lägga in personligt material som t.ex. texter och bilder. I profilen finns en lista på andra 

användare som man registrerat som vänner. Sidan uppdateras löpande med vännernas 

profiluppgifter, material och aktiviteter på Facebook, och man kan kommentera eller besvara 

allt som händer (Selg, 2010:8). Det finns olika kategorier med vilka man sammanställer sin 

profil och presenterar sig. När det gäller personliga uppgifter är de typiska kategorierna var 

man bor, var man kommer ifrån, vilka fritidsintressen man har, favoritmusik och 

favoritfilmer. Även utbildning, religion och politiska åsikter kan presenteras på profilen. Det 

finns även en rubrik, ”om mig”, där man kan skriva en kort sammanfattning om sig själv 

(Gosling m fl., 2007:1). 

 

 

3.2 Facebookvän 
 

I det följande görs ett försök till en definition av begreppet ”Facebookvän”, dels med hjälp av 

tidigare forskning och dels med allmänna fakta. Som nämnts redan tidigare är Facebook en 

amerikansk skapelse och ordet ”Facebookvän” en översättning från engelska ”Facebook 

friend”. I ett rent tekniskt perspektiv är en Facebookvän helt enkelt en registrerad 

sammankoppling mellan två profiler. Eftersom en del profiler inte tillhör individer utan 

företag, varumärken och så vidare kan även de finnas i en vänlista, men det bortses ifrån i den 
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här uppsatsen. I den här uppsatsen menas enbart en registrering mellan individer när 

Facebookvän nämns. Det ska också poängteras att själva ordet ”friend” på engelska kanske 

inte har lika tung innebörd som ordet ”vän” på svenska, men i den här uppsatsen anses den 

här översättningen vara etablerad som beteckning på länkade profiler i en användares 

Facebookprofil. 

För att skapa en vänskapsregistrering måste först en profilägare söka upp och kontakta en 

annan användare. Andra användare kan sökas på olika sätt, med fri sökning på namn eller 

genom att man bläddrar bland sina vänners vänner och så vidare. När ett användarnamn visas 

kan man välja funktionen ”lägg till som vän” och ett meddelande skickas till den användaren. 

Den har då möjlighet att ignorera, tacka nej eller acceptera vänskapsregistreringen. Om den 

accepteras så skapas en länk mellan profilerna på respektive användares profiler.  

 

Håkan Selg har nyligen skrivit en rapport där han bland annat undersöker vilken effekt 

Facebook har på våra sociala relationer och vem en ”Facebookvän” är. Det är väldigt 

varierande och upp till den enskilde Facebookanvändaren vilka ”vänlistor” som uppstår. Han 

kommer fram till att vissa personer har särskilda krav som t.ex. att man ”måste haft 

ansiktskontakt”, och vissa tycker att man verkligen måste känna en person för att acceptera en 

vänförfråga (Selg, 2010:26). Hans slutsats är att i de flesta fall är personer som man kallar för 

”Facebookvänner” sådana personer som man praktiskt taget inte har någon stark (närmare 

definierbar) relation till. Det vanligaste är att profilens vänlista består av en blandning - 

kompisar, bekantas bekanta, släkt, gamla skolkamrater, kollegor (Selg, 2010:44). Det kan 

alltså vara alla från nära vänner till personer som man har ett ganska svagt band till. Selgs 

slutsats om hur Facebook påverkar våra sociala relationer är enkel. Facebook ger oss tillgång 

till ett socialt kapital på ett sätt som inte skulle vara möjligt annars. Genom tjänsten kan vi ta 

del av information från personer som vi inte har någon annan kontakt med, t.ex. bekantas 

bekanta. Genom att hela tiden få kontinuerliga uppdateringar om dessa personer upplever vi 

att vi är närmare dem än de som inte finns på tjänsten (Selg, 2010:41-44). 

En annan observation som Selg gör är att i en jämförelse med andra sociala medier så klassar 

användarna Facebook som något ”privat och informellt”, men t.ex. e-post upplevs som mer 

anonymt och formellt (Selg, 2010:36).  
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3.3 Tidigare forskning om identitetsskapandet på 

Facebook 
 

Som tidigare nämnts är Facebook och sociala medier en snabbt växande företeelse som med 

tiden blir mer och mer intressant för forskningen. Det finns publicerade forskningsartiklar, 

men tyvärr inte särskilt många som är relevanta för uppsatsens syfte. Vad gäller böcker, 

rapporter och liknande så är tyvärr utbudet idag väldigt litet. 

Zhao m.fl. har gjort en studie där de undersöker identitetsskapandet på Facebook (Zhao m fl., 

2008). Syftet med deras studie är att komma fram till hur man visar sin identitet på Facebook. 

De har undersökt innehållet i Facebooksidorna som tillhörde ett 60-tal universitetsstudenter 

som man redan hade en del information om eftersom samma personer tidigare har deltagit i en 

annan studie om studentlivet. Syftet med detta var att se om individers uppträdande på 

Facebook, som enligt författarna anses vara en relativt icke-anonym tjänst, skiljer sig från vad 

man tidigare observerat på vad de kallar för mer anonyma internettjänster.  De jämförde 

informationen som presenterades på Facebook med det man redan kände till om personerna. 

Deras slutsats är att man oftast försöker visa en positiv men huvudsakligen ärlig bild av sig 

själv. Det var mycket vanligt att i sina fotoalbum visa sig själv i olika sociala sammanhang 

tillsammans med andra människor, framför allt i festliga sammanhang. De kom fram till att 

man helst undviker att dela information som kan uppfattas som negativ eller tråkig av 

mottagare (Zhao m fl., 2008). 

Gosling m.fl. har undersökt hur bra man kan se personliga egenskaper enbart baserat på 

Facebookprofiler. De lät grupper av vänner från verkligheten bedöma varandra och sina egna 

personliga egenskaper på särskilda formulär, och också bedöma sina ”ideala själv” (ideal 

self). De fick också svara på hur de trodde att de egenskaperna framgick i deras 

Facebookprofil. En annan grupp observatörer fick sedan bedöma samma egenskaper om 

individerna genom att enbart studera deras Facebookprofiler. Sedan bedömde de genom 

korrelationer samstämmigheten (consensus) och träffsäkerheten (accuracy) för observatörerna 

och hur väl observatörernas bedömning överensstämde med hur en individ själv hade svarat. 

Man analyserade också graden av självförbättrande (self-enhancement). Slutsatsen var att 

bedömningar gjorda enbart med Facebookprofiler var någorlunda samstämmiga och 

träffsäkra, och att det förekom ett visst självförbättrande på profilerna (Gosling m fl., 2007). 
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4. METOD  
 

Kvalitativ metod ska användas. Den mest lämpliga intervjumetoden för studien anses vara 

semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att man inte ställer direkta frågor som man 

förberett utan att man använder sig av en intervjuguide. Det betyder att man förbereder 

specifika teman eller rubriker som är relevanta för studien och vilka tros ge ett svar på 

frågeställningar som finns. Fördelen med den här typen av intervju är en större flexibilitet 

jämfört med andra intervjutyper. Respondenterna har ett större utrymme att svara på frågorna 

samt att andra intressanta frågor och ämnen kan dyka upp som sedan kan ge intressant data 

för studien (Bryman, 2001:301).  

Intervjuguiden för studien gjordes med hjälp av Brymans kapitel om ”Utformning av en 

intervjuguide” (Bryman, 2001:304). Huvudtanken med sammanställningen av intervjuguiden 

var att få fram information om hur respondenterna upplever sin roll och sitt uppförande på 

Facebook, hur andra användare uppfattas samt att göra intervjuerna med en hög grad av 

flexibilitet. Då Facebook är ett fenomen som inte är särskilt utforskat kan ett större utrymme i 

intervjuerna eventuellt bidra till intressant information till studien som man inte fått fram 

annars. Respondenterna fick först en beskrivning av studiens syfte (Bryman, 2001:130). De 

informerades också om forskningsetik. Samtliga intervjupersoner har godkänt att viss 

bakgrundsinformation om dem presenteras för en bättre förståelse av intervjusvaren. 

 

För att hitta intervjupersoner har bekvämlighetsurval använts vilket betyder att man söker 

intervjupersoner som är lättillgängliga (Bryman, 2001:114). I det här fallet gjordes det via 

bekanta. Då uppsatsens syfte och frågeställningar inte ställer några särskilda krav på 

intervjupersoner ska bara ytterst få kriterier vara uppfyllda (Bryman, 2001:332). Detta innebär 

att intervjupersonerna inte behöver ha några särskilda gemensamma egenskaper eller vara en 

grupp på något sätt. Meningen har tvärtom varit att försöka få intervjupersoner med 

varierande egenskaper, t.ex. en som har över 500 vänner, en som inte använder Facebook 

längre, någon över 40 år. Detta för att få en så stor variation i svaren som möjligt och 

eventuellt undersöka om svaren från olika människor som har olika social bakgrund kan 

överlappa något eller skilja sig markant. Det främsta kravet är helt enkelt att de utvalda 

deltagarna i studien använder eller har använt Facebook minst i två månader, detta för att de 

ska ha en viss vana eller uppfattning om hur man använder Facebook.  
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En särskild grupp har uteslutits. Eftersom attityden till sociala medier som Facebook antas 

vara åldersrelaterad har urvalet begränsats till personer i åldrarna 29-42 år. Anledningen till 

detta är att det finns stora skillnader när det gäller användningen av digitala medier mellan 

olika åldersgrupper. Folk födda efter 1980 är födda i den digitala världen, de gör ingen tydlig 

skillnad mellan nätbaserade interaktioner och sådana som äger rum fysiskt eller med andra 

ord offline.  Kombination av de två är en självklarhet för dem, det är det enda sättet som de 

vet att leva och de själva funderar inte över t.ex. om de har en annan identitet i sin 

internetprofil än inför sina föräldrar, släkt eller lärare. Samma sak gäller inte folk födda före 

1980 (Palfrey m fl., 2008:21).  

Tre av intervjuerna gjordes via Skype och en ansikte mot ansikte. Intervjuerna tog mellan en 

och en halv timme och fyrtio minuter. Fyra personer intervjuades varav två kvinnor och två 

män. Den första intervjupersonen är en 29-årig kvinna, relativt nyexaminerad företagsekonom 

som har använt Facebook sedan 2007. Person två är en 34-årig kvinna, nageltekniker som är 

mamma till två döttrar, 15 respektive 3 år. Har använt Facebook ca 6 månader. Person tre är 

en 42-årig man, butiksanställd och ensamstående med gemensam vårdnad om tonårig dotter. 

Har använt Facebook i ett par år men anser sig inte vara särskilt aktiv på sidan. Den fjärde 

intervjupersonen är en 34-årig man, forskarstuderande, beskriver sig som en social kille som 

gillar att resa. Han använde Facebook för något år sedan under ca två månader men efter detta 

bestämde han att stänga sitt Facebookkonto. 

 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
 

5.1 Vänner på Facebook 
 

Hur många av personerna som man har på sin kontaktlista som också är vänner i den fysiska 

världen verkar bero på vad man har för syfte att använda Facebook, och detta i sin tur verkar 

förklara hur man personligen tolkar ordet ”Facebookvän”.  De som använder Facebook mer 

som ett sätt att nätverka med många olika personer bland annat i syfte för att marknadsföra 

sig eller ser Facebook som något slags socialt kapital i form av många kontakter hade mindre 

andel vänner bland sina ”Facebookvänner”, och de som tolkar ordet ”Facebookvän” starkare 

har nästan enbart sådana personer bland sina ”Facebookvänner” som de också är vänner med i 
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den fysiska världen.  
Nageltekniker, kvinna (34), har 31 vänner:  

”Det existerar inga halvkompisar för mig. Det finns vänner, finns bekanta. Men 

sådana som vill bli mina vänner av någon konstig anledning sådana har jag inte på 

min vänlista. För mig är det nära människor, inte ens gamla skolkamrater, för mig 

spelar det ingen roll om de finns eller inte för jag umgås inte med dem dagligen och 

jag vet att egentligen är de inte intresserade vad jag gör. Det var en person, till henne 

svarade en gammal klasskamrat efter att fått vänförfrågan, att ”varför vill du ha mig 

som vän? Du var så populär i skolan.” Ja, det är en 25-årig människa som skriver 

sådär /…/ Nu vill du bli min vän, men vi var ju inte vänner då. Sedan svarade hon att 

hon söker bara gamla klasskamrater och bekanta. Ja, men mitt syfte är inte att leta 

upp sådana, för mig är det nära människor.”  

 

 

Företagsekonom, kvinna (29), 513 vänner: 

”Säkert runt 50 % är mina vänner skulle jag säga. /…/ Men jag tycker helt enkelt att 

benämningen vän är ofta missuppfattad i Facebook. Den främsta anledningen varför är 

ju att det skiljer väldigt mycket mellan människor varför vissa har jättemånga vänner 

och andra har mycket mindre vänner. /.../ För många är det bara ett sätt att nätverka 

och då lägger man ju till alla som man tror att man har någon nytta av i livet. /…/ Men 

det är en annan fråga, om syftet med Facebook är bara att behålla vänskapskontakter 

eller att nätverka mest generellt.” 

 

Butiksanställd, man (42), 34 vänner: 

”Av de vännerna jag har som jag träffar aktivt, 25 träffar jag i verkligheten också. /…/ 

Det är inte viktigt hur många kompisar man har. /…/ Men i min ålder är det inte så. 

Då ska det vara kvalité är bättre än kvantitet.” 

 

”En av mina bästa kompisar, han har ju väldigt många kontakter och han använder 

det som att ”kom och titta på mina tavlor, jag har utställning”, att dra ihop ett gäng 

liksom. Är man officiell då har man oftast mycket vänner som betyder kontakter.  Det 

är någon slags marknadsföring kan man säga.” 
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Anledningen till varför man inte kopplar Facebook direkt till vänskap har att göra med 

uppfattningen som alla deltagarna var eniga om, att Facebook som social nätverkstjänst inte 

har någon direkt inverkan på vänskapen som relation, med andra ord att de bästa vännerna 

som de har i den fysiska världen har de kontakt med oavsett om Facebook finns eller inte. 

Folk anser att det främsta syftet med Facebook är att det gör det mycket lätt att kommunicera 

med människor, eller närmare bestämt, att behålla de vänskapskontakter som man redan har.  

 

”Men jag skulle nog säga att de allra bästa vänner som jag har, med dem behåller jag 

kontakten oavsett om Facebook fanns eller inte men, just de… inte de allra närmaste 

men om man tänker på det nästan som ”lager på lager” /…/ med de människorna har 

man betydligt bättre kontakt med vad man hade haft utan Facebook.” 

(företagsekonom, 29) 

 

”Nej, med mina vänner umgås jag utanför Facebook mer än på Facebook. /…/ Så 

innan sådana nätverkstjänster kom, då höll jag kontakt med dem via telefon exakt 

likadant. För mig har det inte ändrat någonting. /…/ Men som sagt, de som bor lite 

längre bort, att jag kan se hur det går för dem.” (nageltekniker, 34) 

 

”Men jag förknippar inte Facebook med vänskap alls för jag brukar säga att om det är 

en äkta vän då kommer du ha kontakt med personen oavsett vad.” (forskarstuderande, 

34, ca 60 vänner) 

 

En annan koppling mellan Facebook och vänskap anses vara att vissa personer inte bara ser 

det som ett sätt att kommunicera utan kanske även som ett substitut till fysisk vänskap. I 

västvärldens stressiga och globala samhälle hinner människor inte men vill gärna behålla sina 

vänner och Facebook anses vara ett enkelt sätt för detta. På det sättet kan kommunikationen 

på Facebook tolkas som ”någon slags vänskap”. 

Men detta kan även uppfattas som att man tappar gränsen mellan verkligheten och online, 

man kanske får en falsk känsla av att man har många vänner när man egentligen har väldigt 

lite kontakt och bara genom datorn. 

 

”Till exempel ta hon som är gift med en av mina kompisar, de både har heltidsjobb 

och tre barn och de har ju fritid och träffar sina nära kompisar... Men de som hon 

kanske inte hinner träffa… Jag tror att hon tycker att det är viktigt och ett enkelt sätt 
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att hålla kontakt med gamla kompisar.” (butiksanställd, 42) 

 

”Jag tror inte att Facebook bidrar till att människor har mera vänner, det kan bli så 

att man lurar sig själv för att i verkligheten är det inte så. Frågar man någon vad har 

du gjort igår då säger den att jag pratade med kompisar men egentligen var det ju inte 

så. Du satt vid dataskärmen och skrev med dem.” (forskarstuderande, 34) 

 

”Och Facebook är mera känt i i-länderna än u-länderna… Jag kan säga att de som 

jag träffat på mina resor… Livet är tufft och man jobbar och sliter men de har faktiskt 

mera roligt än vi. Men för i-länder, Facebook kanske är en nödvändig grej för att folk 

börjar bli ganska deprimerade här. Men det ser jag även här, inte att det går ut på 

arbetstiden eller så, men jag ser ju att folk sitter hellre vid skärmen istället för att 

prata med en.” (forskarstuderande, 34) 

 

 

5.2 Identitetsskapandet på Facebook 
 

När det gäller identitetsskapandet anses Facebook ge olika och kanske unika möjligheter att 

bygga upp sin identitet, frågan är hur man vill eller kan utnyttja det. Den enskilde användaren 

har stor frihet att välja hur aktiv den ska vara och vilken information som ska presenteras.  

 

”Det är väldigt personligt… På vissas logg kan man läsa ju hela livshistorien utan att 

gå in på människans profil hela tiden... Men på vissa människors logg kan man bara 

se att den har blivit vän med den och den, med den och den och det står ingenting 

annat på hela loggen.”(företagsekonom, 29) 

 

En annan viktig faktor hur man beter sig på Facebook anses vara den kretsen som man tänker 

sig är informationens mottagare. 

 

”Det beror ju på vilka vänner man har, har man sina närmaste vänner då kan man 

känna sig lite mer avslappnad när man uppdaterar sin status men när man vet att man 

har sin chef bland sina vänner och man kanske vill göra karriär på företaget då 

kanske man tänker efter innan man klickar på ”publish”. /…/ Ja, till exempel om jag 
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har min gamla filosofilärare bland mina vänner då tänker jag mig att när jag lägger 

upp halvnakna bilder då kommer ju… hur ska man säga… min trovärdighet definitivt 

gå ner om han kommer se dem. Ja, klart man tänker nog vad man lägger upp.” 

(företagsekonom, 29) 

 

Det vanligaste är att man delar upp användarna enligt åldersgrupper eller att man pratar om de 

yngre och de äldre och drar en ganska tydlig gräns mellan de olika grupperna när det gäller 

hur deras beteende genom statusuppdateringar och vilka bilder de laddar upp på Facebook 

uppfattas. 

 

”Vad det gäller de yngre, så ändrar de jätteofta sina intressen och så. /.../ Det är väl 

ålder på något sätt och det kan också bero på IQ-nivån. (tänker) Men sedan är det 

också beroende på vem man är som person, vissa beter sig ju exakt likadant som de 

yngre. /…/ Ja, jag tror att sådana, ja 25 och uppåt tänker ganska mycket innan de 

lägger upp någonting.”(nageltekniker, 34) 

 

”Min dotter t.ex., ungdomar, där är det ju en annan sak men om vi nu pratar om 40-

åringar då tror jag att där är det mer som jag.” (butiksanställd, 42) 

 

”Det var några år sedan jag skrev att, ja, nu är jag i skolan, ja, nu äter jag middag 

med den eller den personen. Men idag försöker jag leverera mervärde än att vad jag 

hade på mackan imorse.”(företagsekonom, 29) 

 

Grupperna delas inte bara enligt ålder utan det kan också vara någon speciell livssituation som 

man befinner sig i och hur man uttrycker sig genom bilder och statusuppdateringar som kan 

avgöra ens sociala identitet. 

 

“En särskild grupp av uppdaterare är småbarnsmammor som tycker att hela världen 

ska veta eller hela bekantskapen att barnet kräktes på en. /…/ Men sedan finns det en 

grupp ungdomar som precis har flyttat hemifrån. /…/ Det är många ”partybilder” och 

sådant.” (företagsekonom, 29) 

 

Som sagt kan olika personer klassas på ett eller annat sätt på Facebook beroende på vilka 

uttryck de lämnar, men även i grupperna finns det variation hur man blir uppfattad. 
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”Men man kan rita ut profiler, som sagt, är ju en grupp småbarnsmammor som brukar 

bete sig likadant allihopa, eller en stor del i alla fall. /…/ Man kan grovt dela in 

människor i grupper men det kan vara orättvist mot vissa andra, även om man är 

småbarnsmamma så behöver man inte vara som alla andra småbarnsmammor. Det är 

ju fortvarande väldigt personligt.” (företagsekonom, 29) 

 

Om man bad intervjupersonerna beskriva om de uppfattar vänner som de också träffar i den 

fysiska världen på något annorlunda sätt på Facebook då var svaren lika med undantag för 

den 42-årige butiksanställda som upplevde sina vänner likadant som i verkligheten. 

 

”Jag tror att folk överdriver ganska lite. /…/ Han, min kompis, han är ju helt 

igenkännbar” (butiksanställd, 42) 

 

När det gäller de andra intervjupersonerna så var svaren samma, att de flesta anser Facebook 

vara ett ställe där det är möjligt och där man gärna medvetet eller omedvetet skapar en bild av 

sig själv som inte riktigt överensstämmer med verkligheten. Generellt sett handlar det om att 

folk genom bilder, statusuppdateringar eller grupptillhörighet vill verka lite ”bättre.” Det 

händer även att folk uppfattar Facebook som ett verktyg där man totalt kan ändra den verkliga 

bilden av sig själv. 

 

”Ja, på det sättet att människor som till exempel är lite mer tillbakadragna i 

verkligheten, de kan utrycka sig bättre på Facebook för att de inte behöver möta andra 

ansikte mot ansikte. Ja, jag menar att då kanske någon ser ner på den i verkligheten 

men då finns inte den direkta kontakten med människor. Du får ju respons men det 

behöver inte ske öga mot öga.” (nageltekniker, 34) 

 

”Jag har ett exempel från verkligheten att personen har varit sjukskriven på grund av 

social fobi och suttit hemma, personen har ett Facebook konto och flera har sett den 

personen där och är (gör en jätteglad min som beskrivning).” (forskarstuderande, 34) 

 

Den främsta anledningen varför folk överdriver med positiv information om sig själv i olika 

former anses vara att de helt enkelt vill, som sagt, verka lite bättre än de är i verkligheten. 

Facebook gör det möjligt på många olika sätt. 
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”/... eller några av oss är det ett sätt att förmedla eller markera vilka vi är medan i 

verkliga livet kan det bli väldigt dyrt och kostsamt att köpa alla de där fina kläderna och 

gå på alla de fina restaurangerna. Facebook tillåter ju att göra det gratis, till exempel att 

man gillar vissa märken på Facebook, det kostar ju ingenting eller att man klickar ja på 

vissa inbjudningar men man kanske inte tänker gå dit men att bara visa vilka man hänger 

med. /… /Jag tror att det alltid finns ett syfte med allt man delar. Om det nu är en bild 

eller album eller statusuppdatering… ”Aaa jag köpte ett par jättehöga klackar idag, gud 

vad kul det ska bli att ha på mig mina höga klackar på Stureplan ikväll” fast man bara 

kanske kommer sitta hemma och inte har köpt några skor alls.” (företagsekonom, 29) 

 

”Eller att jag har den här bilen och jag brukar gå på de där ställena men hälften av 

det stämmer inte. Ja, till exempel vanliga arbetare som har ganska bra lön. De påstår 

att de är ägare eller chefer men det är de inte. Ja, att jag har en mycket bättre bil än 

du. /…/ Helt onödigt. Vissa vill ju visa att de har bättre position men det är inte deras 

egen bil, det är tjänstebilen som de har fått.” (nageltekniker, 34) 

 

”Som det med grupper, att man går med i en grupp för att man kanske tänker likadant. 

Men oftast är det passivt folk som gör ingenting. Gå och visa vad du står för istället, 

det är ju helt meningslöst. Det är som utnyttja andras ideal. /…/ Folk vill känna sig 

behövda och ett klick och då kan de gå och skryta att jag har gått med den här 

gruppen. Men man måste bidra med något, annars är det bara tomt.” 

(forskarstuderande, 34) 

 

Intervjupersonerna betonar att det inte är alla som vill verka bättre, men generellt kan man 

säga att människor medvetet eller omedvetet skapar en bild av sig vilken som sagt, inte riktigt 

överensstämmer med verkligheten och det som avgör hur de lyckas att föreställa den positiva 

sidan av sig själv till informationsmottagaren beror på vad man vet om personen i 

verkligheten, om man har något att jämföra med. Utgångspunkten verkar vara en viss 

misstänksamhet, eftersom det är så uppenbart enkelt att presentera överdriven information. 

 

”Jag vet att det finns människor som om man inte kände dem i verkligheten skulle man 

tycka att, gud vad framgångsrik och vacker den människan är men om man känner 

personen i verkligheten så vet man att det inte är så lyxigt eller den personens liv är 

inte som man har föreställt sig på Facebook. Till exempel, man visar att man går ut 
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varje helg och festar på Stureplan, man tar kort på champagneflaskor som man 

förmodligen inte själv har köpt /…/ men i verkligheten vet man att den personen lever 

från månad till månad.” (företagsekonom, 29) 

 

”Ja, och folk som man inte umgås med så mycket, ja, man kanske träffar den personen 

på gatan en gång om året, den personen vet ju egentligen inte hur den riktiga bilden 

ser ut. Och det som du skriver på Facebook, det blir då informationen genom vilket 

den människan gör en uppfattning om dig. Men egentligen vet den inte hur du lever. 

Det finns alltid ett frågetecken.” (nageltekniker, 34) 

 

 

6. DISKUSSION 
 

Det är tydligt att relationerna på Facebook, fast de på sidan kallas ”vänner”, inte alls behöver 

handla om vänskap som man tänker sig i den fysiska världen. Alla personer som intervjuades 

hade en uppfattning om vad ”verklig” vänskap är, och ansåg inte att sådana relationer 

påverkas särskilt mycket av Facebook. Man kan hålla kontakt med sina vänner på ett enkelt 

sätt vilket hjälper till att hålla vänskapsrelationen vid liv men relationen skulle funnits i alla 

fall. Man kan säga att Facebook verkar förenkla relationer men inte förändra. Flera av 

intervjupersonerna ansåg att ”vännerna” på Facebook egentligen skulle kallas för ”kontakter” 

precis som t.ex. i ett e-postprogram. Kopplingen mellan Facebook och vänskap är alltså enligt 

den här studien att det är ett till sätt att kommunicera och det är naturligt att man 

kommunicerar också med vänner som man umgås med fysiskt.  

 

Men Facebook har en positiv effekt på en annan typ av sociala relationer. Tjänsten underlättar 

kontakter med personer som inte hör till de närmaste vännerna, personer som är ”bekanta” 

eller ”kompisars kompisar”. Relationer med sådana personer upplevs som starkare om man 

också har kontakt med dem genom Facebook. Det är samma slutsats som Håkan Selg kommer 

fram till. Han menar att den här gruppen av bekanta utgör en egen kategori av bekanta, 

utanför den närmaste kretsen av vänner men med starkare band än andra bekanta. En av 

intervjupersonerna ger nästan exakt samma beskrivning, att det liksom växer fram en ny 

kategori av personer som vi kallar för Facebookvänner, alltså personer som vi skulle ha en 
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mycket svagare relation med utan Facebook. En annan situation som kan påverkas av 

Facebook är i fall en relation i den fysiska världen blir svår att upprätthålla, t.ex. när den ena 

parten flyttar. I de fallen kan Facebook underlätta kontakten och så att säga rädda relationen 

från att upphöra. 

 

Precis som Selg nämner i sin forskning så anser intervjupersonerna att Facebook i första hand 

är något privat och informellt. Att det är så verkar bero framför allt på att det är så de upplever 

att de flesta förhåller sig, och att det är den inställningen som andra användare förväntar sig 

att man ska ha. Det betyder att vänlistan, oavsett vad som sagts ovan, kanske ändå antyder 

något slags närhet mellan personerna. Det kan också förklara varför en del personer som 

tycker att en Facebookrelation inte betyder något i sig ändå är ganska noga med vilka de 

accepterar som Facebookvänner. 

 

Det är viktigt att tänka på intervjupersonernas ålder när det gäller hur beteenden och 

kommunikationen på Facebook kopplas till vänskap. Alla, förutom den yngsta som är 29 år, 

lever socialt sett ganska stabilt och kanske inte har så stort behov av att bygga upp nya 

vänskapsrelationer. Eventuellt skulle resultatet bli annorlunda om yngre personer intervjuats. 

Enligt forskningen tar de på ett annat sätt sociala nätverktjänster som en naturlig del av livet 

och gör inte jämförelser med tiden innan internet.  

 

Enligt Giddens kan vi påverka vår identitet idag mer än någonsin. Frågan är hur vi vill 

utnyttja möjligheterna som dagens samhälle erbjuder oss. När det gäller identitetsskapandet 

eller närmare bestämt, att påverka sin identitet på Facebook så finns det många olika 

möjligheter. Man kan säga att man bestämmer i stort sett själv hur man vill bli uppfattad 

socialt genom att bestämma sitt eget syfte med Facebook. Man kan bygga upp en offentlig 

eller kamrataktig identitet genom att presentera sig på ett visst sätt till en bestämd publik. De 

möjliga identiteter som kan skapas på Facebook är oändliga. Men Giddens säger också att den 

sociala identiteten skapas gemensamt av en individ och personer den interagerar med, de 

måste så att säga vara överens. Det räcker inte med att visa olika egenskaper utan det måste 

också göras på ett trovärdigt sätt. Samtliga intervjupersoner ansåg att det var enkelt och 

vanligt att man visar en förbättrad bild av sig själv och att man ofta kunde se när det händer. 

Det betyder kanske att alla möjligheter som finns att presentera en förbättrad bild av sig själv 

också har en omvänd effekt, eftersom de gör betraktarna skeptiska. Möjligtvis är det till och 

med så att den omvända effekten är större. I några av intervjuerna antyds att de flesta 
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försöken att visa upp en förbättrad bild av sig själv görs av de som i verkligheten har en sämre 

situation. Slutsatsen om hur olika personer utformar sin sociala identitet, eller med andra ord 

när det gäller sättet att presentera sig för andra på Facebook är alltså ungefär samma som i 

den tidigare forskningen. Folk föredrar oftast att visa en lite bättre sida av sig själv och inte 

dela information som kan uppfattas negativt från mottagarna. Zhao m fl., betonar i sin 

forskning betydelsen av att Facebook är en icke anonym tjänst. Man kan anta att detta skapar 

gränser för hur man kan presentera sig då informationen på Facebook ofta kan ses av personer 

som har också en uppfattning om hur man är i den fysiska världen. 

 

När Goffman formulerade sin dramaturgiska teori fanns förstås inget internet men det 

mänskliga beteendet verkar ha samma drag ännu idag som 1959 då han skrev sin bok Jaget 

och maskerna, även om kommunikationen sker via sociala nätverkstjänster och inte ansikte 

mot ansikte. Enligt Goffman beror individens uppträdande på situationen, platsen 

(”regionen”) och andra personer på samma plats. Frågan är om Facebook skulle kunna vara 

en region enligt Goffmans beskrivning, eller mer specifikt en ”främre region”. Som tidigare 

nämnts är en främre region platsen där en person så att säga möter sin publik. Enligt Goffman 

kan man förvänta sig att se hur individer anpassar sig i en främre region, både till själva 

regionen och till publiken. Under intervjuerna nämndes flera exempel på hur uppträdandet på 

Facebook anpassades till de som man antog skulle se informationen. De som har sin mamma 

eller eventuell framtida chef på vänlistan måste anpassa sig genom att tänka på sitt språk eller 

vilka bilder som kan visas. Det självförbättrande som redan nämnts kan ju också bero på att 

man vill anpassa sig lika gärna som att man medvetet vill ge en falsk eller bättre bild av sig 

själv. I Goffmans teori är anpassning på det här sättet samma sak som att man börjar spela en 

roll, eller byter från en roll till en annan. Facebook blir en scen, en plats där man måste agera 

efter underförstådda regler. 

 

Det kanske är för tidigt att säga vilken effekt Facebook har på vänskapsrelationer. Det är svårt 

att dra några slutsatser om olika gruppers eller personers användarvanor, eller att definitivt 

beskriva vilka beteendemönster som finns när det gäller t.ex. vänskap. Man måste också 

komma ihåg att Facebook bara har funnits under relativt kort tid och detsamma kanske man 

också kan säga om det globaliserade samhället. Alla personer i den här studien har vuxit upp 

med relationer i den fysiska världen. Det är möjligt att behovet av Facebook och liknande 

tjänster kommer se annorlunda ut i framtiden. 
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BILAGA 
 
 
Intervjuguide 
 

1. En kort beskrivning av vem man är, hur många vänner man har, vilka är de, hur aktiv man 

anser sig vara på Facebook. 

 

2. Intervjupersonens uppfattning om hur vänskap och Facebook hänger ihop.  

 

4. Om det finns något alternativ till att ha ”vänner på Facebook”. 

  

5. Hur stor roll man anser att Facebook och andra liknade sociala nätverkstjänster spelar för 

relationer, och på vilket sätt. 

 

 6. Beskrivning av aktiviteter på Facebook, hur man presenterar sig och hur man uppfattar att 

andra gör det. (Vilka möjligheter som finns och vilka man brukar utnyttja).  

Hur ser motsvarande process ut i verkligheten, vad är det som mest skiljer sig i de olika 

sammanhangen? 

 

7. Vad tänker man på innan man delar information med andra. Hur man resonerar kring detta. 

Vilka olika möjligheter som Facebook ger utnyttjas mest, sådana som är synliga för alla eller 

mer anonyma (t.ex. skicka meddelande). Alternativa sätt att dela information. 

- Tänker man vem som ska läsa. 

- Saker som man inte kan säga /information som inte delas. 

- Att medvetet påverka hur man blir uppfattad av andra. 

 

8. Eventuella tillägg från intervjupersonen. 

 


