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Sammanfattning 
 
Med Internet kom de sociala medierna, vilka har fått en stor betydelse för människans sociala interaktion. Här ges 

utrymme att inte bara läsa och sprida information, utan också dela och skapa innehåll tillsammans med andra. 

Människans förhållande till kommunikation har således förändrats och de sociala medierna öppnar för möjligheten 

att i större utsträckning påverka hur vi gestaltar oss själva och framhäver vår identitet, något som i modern tid blir 

allt viktigare då individer måste särskilja sig från mängden för att lyckas sälja in sitt personliga varumärke. 

 

Studien ämnar att med ett kvalitativt angreppssätt utreda hur det personliga varumärket påverkas av användandet 

av det sociala mediet facebook. Hur mycket kryddas personliga framställningar för att verka mer spännande och är 

framställningen en spegelbild av verkligheten eller rent av skapandet av ett bättre jag? Syftet är att undersöka hur 

ungdomar använder sig av facebook för att utveckla sitt personliga varumärke och analysen kommer vila på 

fokusgruppsintervjuer där målet är att ta reda på hur de använder sig av språk och bilder för att forma och skapa 

sin identitet. Intervjuerna analyseras med hjälp av teorierna kritisk diskursanalys, socialkonstruktionism och 

begreppet ideologi och analyserna utgår mycket ifrån de två stora forskarna Anthony Giddens och Erving Goffman. 

 

Studien visar att identitetsskapande är en ständigt pågående process som speglas av verklighetens föreställningar och 

normer. Identitetsyrkanden bland unga på facebook är en ständigt pågående konstruktionsprocess som påverkas av 

omvärlden likt det socialkonstruktionistiska synsättet på livets gång och individens medierade roll kan därför ses 

som individens verkliga jag - ett jag individen skulle vilja vara. Det tycks finnas samma oskrivna lagar och normer i 

den medierade som i den fysiska verkligheten kring vad som är ett accepterat beteende, varför den sociala verkligheten 

”online” sammanfattningsvis inte tycks skilja sig så mycket från den sociala verkligheten ”offline”.  

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jag känner min själ bättre än min kropp [...] men jag kan bara nå kunskap om den andres kropp 

eftersom jag inte har tillgång till personens medvetande. 

      

       Réne Descartes, 1986 
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1 Inledning 
 
1.1 Introduktion 

Den 29 oktober 2009 klev det största tekniska fenomenet i modern tid in i det som vi människor 

kallar för medelåldern. Det var nämligen på den dagen, 40 år tidigare, som Leonard Kleinrock 

lyckades få en UCLA-dator att ”prata” med en annan dator,1 vilket blev startskottet för det som 

idag kallas ”Internet”. 

 

Den tekniska utvecklingen har sedan dess gått med en rasande fart, Internet har alltmer tagit en 

självklar plats i människans vardag och idag möjliggör det breda kommunikationsmedlet alltifrån 

informationsinhämtning till att betala hyran, buda hem en cykel eller träffa sitt livs kärlek. TV och 

radio som tidigare varit det som symboliserat nytänkande och framtidstro har hos många hamnat 

i skuggan av Internet och människor ges nu möjligheten att inte bara bevittna utan även vara 

delaktiga i det mediala informationsflödet.  

 

Med Internet kom även de sociala medierna, vilka har fått en stor betydelse för människans 

sociala interaktion. Här ges utrymme att inte bara läsa och sprida information, utan också dela 

och skapa innehåll tillsammans med andra. Människans förhållande till kommunikation har 

således förändrats och den interaktiva kommunikationen har till viss del ersatt människors fysiska 

möten med varandra. Detta öppnar för möjligheten att i större utsträckning påverka hur vi 

gestaltar oss själva och framhäver vår identitet, vilket kan vara både positivt och negativt.  

 

Min forskningsidé är därför om att genom en kvalitativ studie ta reda på hur den virtuella världen 

ger ungdomar möjligheten att bygga upp en social identitet och hur det personliga varumärket 

påverkas av användandet av det sociala mediet facebook. Hur mycket kryddas personliga 

framställningar för att verka mer spännande och är framställningen en spegelbild av verkligheten 

eller rent av skapandet av ett bättre jag? 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 www.svd.se 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ungdomar använder sig av den sociala nätverkstjänsten 

facebook för att utveckla sitt personliga varumärke. Analysen kommer vila på hur de använder sig 

av till exempel språk och bilder för att forma och skapa sin identitet och målet är att på vägen 

besvara följande frågor:  

o Vilken funktion har facebook i skapandet av en identitet? 

o Vad kommunicerar ungdomar om sig själva på facebook? 

 

1.3 Bakgrund 

Målet när 19-åriga programmeraren Mark Zuckerberg grundade den sociala nätverkstjänsten the 

facebook (vilket var dess födelsenamn) i februari 2004 under sina psykologistudier vid Harvard 

University var att underlätta kommunikationen mellan studenterna på skolan. Nätverkstjänsten 

växte fort och inom 24 timmar hade redan 1200 Harvardstudenter anmält sig. Idén utvidgades 

och det dröjde inte länge innan communityn även innefattade Boston University och Boston 

College, för att året efter nå över Atlanten till de brittiska universiteten. Utvecklingens omfattning 

ledde till att tjänsten år 2006 blev öppen för allmänheten och idag är facebook världens snabbast 

växande sociala nätverk med över 300 miljoner medlemmar och en vision som lyder: 2 

 
”Giving people the power to share and make the world more open and connected”3 

 

Miljoner människor använder sig alltså av facebook varje dag för att umgås med vänner, ladda upp 

bilder och dela länkar och videoklipp med varandra.4 Till skillnad från många andra nätverk på 

Internet används, om användaren själv vill, dennes riktiga namn på profilsidan. Denna innehåller 

även en bild på användaren, kort biografisk information, relationsstatus, fotoalbum och 

grupptillhörande information, allt enligt egen önskan och användaren styr själv över vem eller 

vilka som har tillgång till dennes profil. Konversationer mellan användare skrivs vanligtvis öppet 

på profilsidornas s.k. ”väggar” om inte användarna aktivt väljer att skicka privata mail till 

varandra liknande e-post. Detta innebär att de flesta konversationer sker offentligt och därmed 

tillgängligt för övriga att följa och t.o.m. delta i.  

 

 

                                                           
2 www.theguardian.co.uk 
3 www.facebook.com 
4 Ibid 
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Förstasidan på facebook fungerar som en löpsedel där de senaste uppdateringarna i vänkretsen 

skyltas. Här uppmärksammas inloggade användare på nyuppladdade fotografier, nya profilbilder 

eller nya s.k. statusuppdateringar som är en funktion där användare kan skriva korta offentliga 

meddelanden. Meddelandet börjar alltid med namnet på personen i fråga vilket gör det lätt och 

smidigt att delge känslor, åsikter eller humörstämning. Det är sedan upp till andra och en själv att 

kommentera det som skrivs eller läggs upp. 

 

Taggningsfunktionen är populär på facebook och innebär att personer kan klicka på ett fotografi 

och länka t.ex. ett ansikte till en viss användare. På så vis samlas alla bilder som är kopplade till 

användaren på dennes profilsida och visas under en flik som heter ”se bilder av XX”. Den 

”taggade” personen kan själv välja att ”avtagga” sig från fotografier men det är endast 

användaren som lagt upp fotografiet som kan välja att radera det från facebook . 

 

Många föredrar att umgås med sina närmaste vänner på facebook medan andra ser communityn 

som en möjlighet att bygga ett nätverk som kan bidra till karriären. En del engagerar sig i grupper 

för att skapa opinion kring olika politiska frågor eller helt enkelt för att marknadsföra sig själv, ett 

företag eller en produkt. Många anser att facebook underlättar umgänget och att en fördel relativt 

det verkliga livet är att användare kan nå alla sina vänner samtidigt och snabbt när denne har 

något att berätta eller dela med sig av.5 

 

1.4 Avgränsningar 

Som nämnts ovan kommer studien utgå ifrån ungdomar i spannet 16-18 år då målet är att 

undersöka hur denna åldergrupp hanterar den identitetskris som kan uppstå till följd av att 

balansera mellan att vara barn och vuxen. Av den anledningen har intervjuer inte gjorts med 

utomstående vuxna eller professionella på området då målet inte är att få en nyanserad bild av det 

hela med hjälp av ett utanförperspektiv, utan att endast undersöka hur ungdomarna själva 

uppfattar situationen. 

 

Det faktum att facebook är ett kommersiellt medium kommer inte att beaktas i uppsatsen. Det 

kommer därför inte analyseras hur eventuella finansiella intressen påverkar hur tjänsten används 

eller hur ungdomar tänker kring den reklam som finns på facebook då de använder sig av tjänsten. 

 

                                                           
5 www.facebook-faq.se 
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Slutligen ska det poängteras att studien är gjord bland elever på skolor i Stockholmsregionen. 

Detta är främst ett bekvämlighetsurval då det underlättade insamlingen av material. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen kommer i nästkommande kapitel redogöra för studiens urval och materialinsamling 

där det även redogörs för metoden kvalitativa intervjuer, nackdelarna med denna metod och hur 

bearbetningen av materialet har gått till. Sedan följer ett avsnitt om studiens teoretiska 

utgångspunkter där teorier kring identitet, kritisk diskursanalys, socialkonstruktionism och det 

personliga varumärket beskrivs tillsammans med en definition av begreppet ”ideologi” som 

kommer vara centralt framöver i uppsatsen. Kapitel fyra behandlar ett urval av den tidigare 

forskning som gjorts kring ungdomars identitetskonstruktion på Internet och här redogörs för tre 

forskningsstudier som gjorts inom ämnet. Med detta som grund redovisas sedan resultatet från 

fokusgruppsintervjuerna uppdelat utefter de teman som togs upp och analyserna utgår här ifrån 

tidigare forskning och de valda teoretiska utgångspunkterna. Slutligen sammanfattas studien med 

slutsatser och diskussioner utfrån de gjorda analyserna och jag ger förslag på fördjupningar och 

fokus i en eventuell vidare forskning. 

 

2 Material och metod 
 

2.1 Urval och material  

Studien vilar till största del på material från tre stycken kvalitativa intervjuer gjorda på två 

gymnasieskolor i och utanför Stockholm. Intervjuerna har skett gruppvis, med ungdomar i åldern 

16 till 18 år och för att få en så representativ bild som möjligt har intervjuerna gjorts med såväl 

flickor som pojkar. Gruppstorlek vid gruppintervjuer är beroende av temat och eftersom studiens 

ämne är relativt komplext och det intressanta är deltagarnas personliga uppfattningar, 

begränsades fokusgrupperna till fem personer. Ju färre deltagare desto mer plats får var och en av 

dem så därför är mindre grupper bra då temat är just kontroversiellt eller komplext, för att 

intervjuaren ska lyckas få fram deltagarnas personliga uppfattningar.6 

 

Eftersom studien har ett kvalitativt angreppssätt var målet med urvalsmetoden att nå ett 

kvalitativt representativt urval utifrån populationens specifika egenskaper. Jag använde mig därför 

av ett strategiskt urval där mina kontaktpersoner slumpmässigt fick välja ut deltagare utefter 

individernas kön. Gruppernas sammansättningar har dock varierat då vissa grupper redan 

                                                           
6 Wibeck 2000, sid. 50 
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existerade, d.v.s. intervjupersonerna var nära vänner sedan innan, medan andra blivit 

sammansatta på plats. Fokusgrupp A bestod av Petra, Johan, Daniel, Erika och Tove som går i 

samma klass men som inte umgås på fritiden. Fokusgrupp B bestod av Karin, Hanna, Ellan, 

Kajsa och Maja som också går i samma klass och även umgås med varandra på fritiden och 

Fokusgrupp C bestod av Robert, Pierre, Andreas, Linus och Joel som också de går i samma klass 

och umgås på fritiden. En slumpvis ihopsatt grupp hindrar redan existerande samspelsmönster 

och statusskillnader från att inverka på gruppdiskussionen samtidigt som detta ur ett annat 

perspektiv kan vara önskvärt då en redan existerande grupp leder till bra personkemi och en 

situation som känns naturlig för informanterna.7 Det finns med andra ord fördelar med båda 

varianterna vilket också är anledningen till att jag valde att använda båda två. 

 

Val av litteratur gjordes utefter de teoretiska utgångspunkterna som undersökningen behandlar. 

För metodavsnittet har Alan Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder, Lars-Göran Johanssons 

Introduktion till vetenskapsteorin och Viktoria Wibecks Fokusgrupper legat som grund. Med 

utgångspunkt i den kritiska diskursanalysen och även definitionen av ideologibegreppet har 

boken Media Discourse använts tillsammans med Mediernas språk och Populärkultur. Avsnittet om 

socialkonstruktionism vilar på Mats Alvessons och Kaj Sköldbergs Tolkning och reflektion medan 

identitetsavsnittet är en sammanfattande tolkning av boken Ungdomar och identitet tillsammans med 

tolkningar av Anthony Giddens Modernitet och självidentitet och Erving Goffmans Jaget och maskerna. 

Slutligen vilar det personliga varumärket till största del på Peter Montoyas bok The Personal 

branding phenomenon i kombination med en sammanfattning av boken skriven av Graham Wilson.  

 

Utöver denna samling av litteratur användes även forskningsstudierna Why youth (heart) social 

network sites: the role of networked publics in teenage social life8, Identity construction on Facebook: digital 

empowerment in anchored relationships9, The personal branding phenomenon10, You: the ultimate brand11 och 

Unga svenskar och Internet12.  

 

 

 

 

                                                           
7 Bryman 2001, sid. 333 
8 Boyd 2007 
9 Grasmuck, Martin, Zhao 2008 
10 Montoya 2002 
11 Trinchero 2009 
12 Findahl 2009 
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2.2 Metod 

2.2.1 Litteratur 

Studien grundar sig på tidigare använd kurslitteratur i kombination med för mig ny litteratur. 

Databaser som användes att hitta relevanta forskningsstudier var Libris, EBSCO och Google Scholar 

och det visade sig vara relativt enkelt att hitta relevanta och passande texter för studien. 

Sökningen gjordes på flertalet varierande ord och jag använde även trunkering i de databaser som 

besatt den funktionen för att få fram så bra resultat som möjligt. Sökord som användes och 

böjdes var svenska och engelska motsvarigheter till personal branding, facebook, social networks, identity 

och impression management. 

 

2.2.2 Kvalitativa intervjuer 

Studien är som nämnts tidigare en kvalitativ studie vilket grundar sig på att teori genereras på 

grundval av de praktiska forskningsresultaten. Tyngden ligger på en förståelse av den sociala 

verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet och teori ska 

behandlas som något som uppkommer ur data, d.v.s. teoribildning på empirisk grund (”grounded 

theory”). Kvalitativ forskning betonar därför ofta varförfrågor och är noga med att ta upp 

deskriptiva detaljer för att framhäva vikten av kontextuell förståelse av det sociala beteendet.13  

 

Utifrån den kvalitativa forskningens metoder utgår studien ifrån inspelade kvalitativa intervjuer 

där syftet är att undersöka hur ungdomar använder sig av sociala medier, i detta fall facebook, för 

att skapa en identitet online. För att lyckas få fram så bra information som möjligt valdes på 

grundval av metodens fördelar fokusgruppsintervjuer då denna utformning innebär att 

intervjuaren kan höra fler personer samtidigt om ett särskilt ämne och en situation de alla varit 

delaktiga i, för att få en bild av samspelet i gruppen. Metoden gör det även möjligt för 

gruppmedlemmarna att diskutera vilket gör att individerna kan argumentera med varandra och 

ifrågasätta varandras åsikter. Detta gav mig fler åsikter och på så sätt en mer realistisk bild av vad 

deltagarna egentligen tyckte och tänkte.14  

 

Eftersom temat är relativt personligt och privat var målet med intervjuerna att komma deltagarna 

så nära som möjligt för att få de mest ärliga svaren. Det var därför viktigt att få intervjuerna att så 

mycket som möjligt likna ett vanligt samtal, varför de följde en relativt ostrukturerad utformning 

där fokus var på vad deltagarna sa för att utefter det avgöra ordningen på frågorna (se bifogad 

                                                           
13 Bryman 2001, sid. 249ff. 
14 Ibid sid. 324ff 
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intervjuguide). Denna utformning valdes för att respondenterna skulle ges så mycket utrymme 

som möjligt att svara och associera fritt. En strukturerad intervju med specifika frågor skulle ha 

kunnat varit ett hinder för att få en riktig bild av den världsbild som de intervjuade personerna  

har15. Efter intervjuernas slut överlämnades sedan en lapp till de omyndiga informanterna avsedd 

för deras föräldrar där det stod att deras son eller dotter deltagit i en forskningsstudie och att 

föräldrarna var välkomna att kontakta mig vid eventuella oklarheter. 

 

2.3 Bearbetning 

Intervjuerna spelades in och transkriberades för att få fram det bästa underlaget för en 

systematisk och noggrann analys. Att transkribera innebär att forskaren efter intervjun med hjälp 

av den gjorda inspelningen ordagrant skriver ner vad som sagts. I allmänhet gäller att ju grövre 

transkription, desto mer förloras möjligheten att analysera interaktionen i gruppen, men vid 

analys av fokusgruppsintervjuer är det sällan nödvändigt att göra en alltför noggrann 

transkription då det blir övermänskligt tidskrävande.16 Jag har därför försökt transkribera 

intervjuerna på en sådan nivå att spontanitet ska framkomma medan allt samtidigt tal och 

eventuella pauser har hoppats över.  

 

För att underlätta bearbetningen av materialet efter transkriberingen valde jag redan i skapandet 

av intervjuguiden att kategoriserat de olika samtalsämnena utefter sju huvudteman för att 

underlätta analysen (identitet, varför facebook, vänner, statusuppdateringar, profiler, bilder, 

grupper, privat/offentligt). Under intervjutillfällena försökte jag sedan associera till de teorier och 

begrepp som studien utgår ifrån, för att vara lyhörd för intressanta uttryckssätt hos informanterna 

att ta fasta på under samtalen. Redan vid transkriberingen började jag sedan tolka det som sagts, 

vilket blev första steget mot analysen av det insamlade materialet och utifrån detta sammanställde 

jag sedan diskussionerna för att hitta trender och tendenser i materialet17. 

 

Analysen genomfördes på ett sådant sätt att jag gått igenom och jämfört de olika 

fokusgruppernas diskussioner kring varje tema. Sedan har jag sammanställt det centrala i 

diskussionerna och försökt lägga märket till eventuella skillnader grupperna emellan. Det centrala 

är dock inte huruvida de tre fokusgrupperna skiljer sig åt utan detta har endast tagits i beaktning  

                                                           
15 Bryman 2001, sid. 301 
16 Wibeck 2000, sid. 81 
17 Bryman 2001, sid. 93ff. 
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då skillnaderna har varit påtagligt stora. Med hjälp av utvalda citat och exempel har jag i analysen 

försökt visa på hur diskussionerna har sett ut under intervjutillfällena, för att ge en så bra 

helhetsbild som möjligt. 

 

2.4 Metodproblem 

Den kvalitativa forskningen vilar, som beskrevs i tidigare avsnitt, på en förståelse av den sociala 

verkligheten.18 För att uppnå denna förståelse krävs tolkning och ingen sådan process börjar helt 

förutsättningslöst. Forskare närmar sig alltid material med en sedan tidigare besittande kunskap 

vilket kan ses som ett problem inom den kvalitativa forskningen eftersom forskaren kan finna det 

svårt att frångå sin egen förförståelse. På detta sätt möter denne inte intervjusituationen som ett 

blankt blad och förförståelsen avgör vad intervjuaren riktar uppmärksamheten mot.19 Detta har 

dock försökts medvetandegöras under studien för att undvika eventuella vinklingar och skeva 

framställningar av materialet. 

 

Ytterligare problem med denna studie kan ligga i de intervjuade ungdomarnas förmåga att vara 

ärliga under intervjuerna. Det är inte omöjligt att de har påverkat och påverkats av varandra vilket 

i sin tur kan leda till missvisande svar och vinklade diskussioner. Att de även kan ha påverkats av 

mig och vad de tror att jag önskar få för svar går inte heller att bortse ifrån då slutresultatet ska 

tolkas. 

 

Vidare är det heller inte möjligt att göra några samhällsgällande generaliseringar utifrån kvalitativa 

studier, och då även utifrån denna studie, då intervjupersonerna blivit valda av mig som forskare 

och resultaten vilar på deras personliga uppfattningar.20 Förhoppningsvis kan det gå att hitta 

mönster som kan återfinnas i den större målgruppen, men detta är alltså inte det huvudsakliga 

målet med studien. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Bryman 2001, sid. 249ff. 
19 Johansson 1999, sid 96 
20 Wibeck 2000, sid. 123 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 

3.1 Kritisk diskursanalys 

Diskurs är ett av de mest omdebatterade vetenskapliga begreppen, men handlar i grunden om 

språkliga praktiker i sociala kontexter. Diskurs kan ses som en social text som visar hur språk 

används i olika situationer och de roller och relationer som är utmärkande för dessa diskurser21. 

Språkliga praktiker är sociala handlingar som strukturerar verkligheten utifrån en särskild ideologi 

i samhället och bidrar till att konstruera sociala identiteter, relationer och betydelsesystem22. 

 

Det diskursanalytiska angreppssättet fokuserar alltså inte endast på text utan även på kopplingar 

mellan texten och den omgivande sociokulturella kontexten23.  Det handlar om att gå bakom ytan 

och se hur texter konstruerar en viss bild av verkligheten och se vad det får för konsekvenser för 

normer, värderingar och ideologier i samhället. Inom den kritiska diskursanalysen finns en del 

viktiga begrepp som undersökningen kommer att utgå ifrån och med hjälp av den går det att 

analysera broarna mellan texter, diskurs och sociokulturella praktiker24.  

 

3.2 Socialkonstruktionism 

Diskursanalys är en väsentlig del i socialkonstruktionismen som innebär att analysera hur 

människors verklighet skapas och konstrueras av sociala företeelser. Enligt 

socialkonstruktionismen är sanning och kunskap produkter av mänsklig aktivitet och verkligheten 

är på så vis socialt konstruerad. Språket utgör därför ett viktigt medel för kollektiv sedimentering 

och överföring av institutionell mening både mellan individer och mellan generationer, så att 

traditioner kan uppstå.25 

 

Människor lever utifrån detta i en s.k. intersubjektiv verklighet, d.v.s. en verklighet vi delar med 

andra och genom att konversera med andra bekräftar vi fortlöpande vår världsbild. Legitimering 

blir särskilt viktig då mening ska förmedlas till nya generationer för vilka den längre inte är 

självklar och förklaringar och rättfärdiganden blir därför ett måste. Vi typifierar genom att kalla 

någon ”svensk”, ”man” eller ”sjuksköterska” och vi objektifierar via tecken, symboler och språk.  

                                                           
21 Ekström 2008 sid. 133 
22 Fairclough 1995 sid. 16 
23 Lindgren 2005, sid 135 
24 Fairclough 1995 sid. 17 
25 Alvesson, Sköldberg 2008, sid. 82ff 



 

10 

Detta är socialt skapade kategorier och det är därför inte givet av naturen hur en svensk eller en 

man bör se ut eller agera. Typifieringen är central för den sociala ordningen varigenom 

institutionaliseringen uppkommer och denna ”habitualisering” sker dagligen.26 

 

Socialkonstruktionsmen som teoretisk utgångspunkt kommer användas för att analysera hur den 

virtuella verklighet ungdomar förhåller sig till har skapats och konstruerats. Då syftet med studien 

är att undersöka huruvida ungdomars framställning av sig själva på facebook är en spegling av 

verkligheten eller en social konstruktionsprocess kommer socialkonstruktionismen användas som 

utgångsläge till denna studie.  

 

3.3 Definition av ideologi 

Begreppsbestämningen av ideologi kan se väldigt annorlunda ut beroende på vilken kontext det 

används i och då begreppet är centralt i både den kritiska diskursanalysen och 

socialkonstruktionismen som båda används som analysverktyg i studien, krävs en vidare 

definition av ordet. Här fastställs därför den definition som studien kommer utgå ifrån. 

 

Ideologi är ett av de mest centrala begreppen inom medieforskning och används ofta på ett 

mycket utvidgat sätt. Det används främst för att beskriva ett sätt att se på världen och innehåller 

föreställningar som människan utgår ifrån när hon betraktar samhället.27 Van Dijk förtydligade 

begreppet genom att likna det vid gemensamma ”clusters of beliefs in our minds”, för att enkelt 

beskriva ordets betydelse.28 Studien kommer utgå ifrån ideologi i likhet med ett tankemönster för 

vad som är socialt accepterat, de värderingar som finns och som ungdomar tolkar och studerar 

omvärlden och händelserna i den utifrån. Givetvis finns det variationer gällande värderingar och 

synsätt ungdomar och grupper emellan, dock utgår denna studie ifrån det som anses vara den 

dominerande ideologin i populationen.  

 

3.4 Identitet 

Identitet är ett svårdefinierat och därför omdiskuterat begrepp. Ordet härstammar från det 

latinska ordet idem som betyder detsamma29 och Nationalencyklopedins definition lyder ”individens 

medvetenhet om sig själv, sin kropp, sin personlighet och sin förmåga till självbestämmande”30.  

                                                           
26 Alvesson, Sköldberg 2008, sid. 85 
27 Lindgren 2005, sid. 77 
28 Berglez, Olausson 2008, sid. 132 
29 Drake, Smedler 2006, sid. 41f. 
30 www.ne.se 
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Grundmönstren i vår identitet utgör basen för den långsiktiga organiseringen av våra livsval. Det 

kan ses som en kompass där känslor styr oss steg för steg och identiteten ger den övergripande 

riktningen.31 Innehållet i identiteten är bärare av de värden som definierar oss som människor och 

för att bevara upplevelsen av en personlig identitet krävs det att identiteten förändras med tiden 

och kontinuerligt interagerar med händelser som inträffar i den aktuella yttre världen32. I de 

tidigare traditionella kulturerna var det sociala livet nästan alltid lokalt medan moderniteten som 

har fört med sig t.ex. Internet har gjort att den lokala platsen inte längre är en förutsättning för 

erfarenheter och sociala interaktioner, vilket har gjort att platsen därför har blivit mindre 

betydelsefull som referenspunkt för individens livsförlopp33.  

 

Anthony Giddens kallar det hela en reflexivt organiserad strävan och menar att ”självet” och 

samhället är förbundna, för första gången i mänsklighetens historia och modernitetens villkor har 

gjort att ”självet” måste konstrueras som en speglande process där det handlar om att koppla 

samman personlig och social förändring. Reflexiv medvetenhet har därför blivit något som 

karaktäriserar allt mänskligt handlande vilket innebär att människor kontinuerligt inspekterar 

omständigheterna av sina handlingar och inspektionen präglas alltid av diskursiva förhållanden. 

Därför kan individer alltid tolka sina egna handlingar och motivera dem utifrån den rådande 

diskursiva praktiken handlingen utfördes i.34  

 

När en individ rör sig från barndom till vuxenliv finns det ett ”ingenmansland” - ungdomen, där 

det sker en omorganisering av personligheten35. Tonårstiden ses därför vanligen som 

höjdpunkten på identitetsutvecklingen där det sägs att tonåringen ”söker” sin identitet36. 

Ungdomsperioden möjliggör för rollexperiment där tiden präglas av drömmar och visioner men 

även av vardag och rutiner och det är i den skärningspunkten mellan drömmarna och den sociala 

realiteten, som identitet skapas37. Hur denna fas ter sig ser annorlunda ut från individ till individ, 

vissa går igenom en period av nitiskt letande i sökandet efter en inriktning medan andra är 

obekymrade och resignerade38. Här socialiseras individen in i särskilda värderingar och 

beteenden39 och intuitivt skapar denne sedan sig själv genom attribut som klädval, musik, arbete 

                                                           
31 Wrangsjö 2006, sid. 128 
32 Giddens 1991, sid. 69 
33 Ibid sid. 175f. 
34 Ibid sid. 44ff. 
35 Marcia 2006, sid. 174 
36 Almér 2006, sid 109 
37 Johansson 2006, sid. 216 
38 Marcia 2006, sid. 178 
39 Almér 2006, sid. 109 
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och vänner40. Denna expressiva utrustning kallar Erving Goffman individens personliga fasad 

vilken används som ett medel för det som Goffman kallar ”impression management” 

(intrycksstyrning)41.  

 

En given fasad tenderar dock att bli institutionaliserad och då ge upphov till stereotypiserade 

förväntningar på individen och det är på detta sätt ett framförande socialiseras, formas och 

omformas för att passa in i förutsättningar och förväntningar som finns i samhället42. Individen 

måste upprätthålla de normer för uppträdande och uppförande som hennes aktuella sociala 

grupp föreskriver43 och denne måste därför lära sig att vara lyhörd för sin omgivning och 

mottaglig för publikens antydningar och varningar ifall uppträdandet skulle vara olämpligt44. 

Genom att människor visar i ord och handling hur de ser på individen bekräftas eller avvisas 

individens självuppfattning och en identitet är därför aldrig helt individens ensak utan måste 

utvecklas i samspelet med andra människor45. Giddens menar därför att attribut som kläder och 

vänner därför uttrycker en social och inte en personlig identitet då de påverkas av grupptryck, 

reklam och ekonomiska resurser, vilket snarare skapar standardisering än individuella skillnader46.  

 

En individs karaktär går inte bara att utläsa från beteendet eller övriga individers reaktioner, utan 

även i dennes förmåga att hålla igång en specifik berättelse. En individs biografi kan därför aldrig 

vara helt fiktiv då hon måste kunna upprätthålla en sammanhållen berättelse i interaktion med 

andra.47 Individen kan dock välja att dölja eller tona ner aktiviteter och fakta som är oförenliga 

med den idealiserade versionen av henne, eller använda sig av s.k. ”publiksegregation” vilket 

innebär att hon genom publikåtskillnad försäkrar sig om att de som hon spelar en viss roll inför 

inte är samma individer inför vilka hon spelar en annan roll48.  

 

Goffman talar även om regioner och regionbeteende där han använder sig av beteckningen främre 

region för att definiera den plats där ett framträdande äger rum49, t.ex. en middag med kollegor, en 

webgemenskap eller en kunglig balkong. I den bakre regionen, som då kan vara den anställdes 

privata hem, en tonårings sovrum eller en kungs privata familjemiddag kan sedan individen ändra 

                                                           
40 Wrangsjö 2006, sid. 131ff. 
41 Goffman 19998, sid. 22 
42 Ibid sid. 39 
43 Ibid sid. 71ff. 
44 Ibid sid. 204 
45 Wrangsjö 2006, sid. 128 
46 Giddens 1991, sid. 123f 
47 Ibid sid. 69 
48 Goffman 1998, sid. 49f. 
49 Ibid sid. 97 
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på scenkostymer, koppla av, lägga ifrån sig sin fasad och kliva ur sin rollgestalt och oftast vara 

säker på att inga ur publiken kan tränga sig in. Kontroll över den bakre regionen spelar därför en 

avgörande roll för individers försök att skapa en buffert mellan sig själva och de krav denne 

omges av50 och jaget blir således en produkt av arrangemang och är till alla sina delar präglat av 

en skapelse51. 

 

3.5 Det personliga varumärket 

 
”Den allmänna avbildningen av vissa aspekter i en individs personlighet,  

färdigheter och värderingar som stimulerar meningsfulla uppfattningar  

hos omgivningen om de värden och kvaliteter individen står för”52  

 

Såhär definierar Peter Montoya begreppet personligt varumärke. Vidare förtydligar Graham 

Wilson i hans sammanfattning av Montoyas bok definitionen med att vi alla är omringade av 

människor som vi inte känner, men som vi vet något om. Detta kan vara antaganden eller 

noggrant insamlad information, men det viktigaste är att trots att vi inte känner dem personligen, 

är de ändå inte totala främlingar. Den skillnaden – den biten vi känner till – är individers 

personliga varumärke.53 

 

Det personliga varumärket handlar alltså om ”att hitta sin egen niche”54, att se på sig själv som en 

affärsrörelse. Idén är att likna individen och dennes liv vid en arbetsplats där individen styr över 

sina aktiviteter och svarar till sin omgivning som om den vore dennes kunder. Wilson menar att 

när individen börjar se sitt liv som en arbetsplats börjar denne också ta ansvar för saker som hon 

eller han inte reflekterat över tidigare, vilket kan leda till positiva effekter på personligheten.55 Det 

personliga varumärket är en strategisk process, det handlar om att ta kontroll över sättet andra 

uppfattar dig och hantera de uppfattningarna strategiskt. Det krävs därför att individen som ägare 

till sitt varumärke propagerar sitt budskap och lever sitt varumärke.56 

 

 

 

                                                           
50 Goffman 1998, sid. 101ff. 
51 Ibid sid. 219 
52 Montoya 2002, sid 8 
53 Wilson 2003 sid. 3 
54 Trinchero 2009, sid. 12 
55 Wilson 2003, sid. 2 
56 Montoya 2002, sid 122 
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4 Tidigare forskning 
 

4.1 ”Unga svenskar och Internet” 

Olle Findahl skriver i sin studie om vad som bl.a. skiljer de unga Internetanvändarna från de 

äldre. Dels hävdar han att de har mer tid att ägna åt Internet än arbetande vuxna och dels är 

inriktningen på användandet annorlunda. Totalt är enligt studien 39 procent av 

Internetanvändarna idag medlemmar i en s.k. webgemenskap likt facebook och det är de yngre som  

dominerar. År 2009 var hela 72 procent av ungdomarna mellan 16 och 25 år medlemmar i ett 

socialt nätverk och dessa personer har också svarat att de besöker sin community minst en gång 

om dagen.57 

 

Det nya med Internet som kommunikationskanal är att vänkretsen har vidgats avsevärt. Avlägsna 

vänner och bekanta är lättare att hålla kontakten med och resultatet av detta är att personliga 

kontakter har fått en ökad betydelse som källa till information. Trots detta har det, paradoxalt 

nog, visat sig i Findahls undersökning att kommunikation över Internet främst riktar sig till de 

personer individen träffar ansikte mot ansikte i livet ”offline”.58 

 

4.2 ”Identity construction on Facebook” 

Författarna Shanyang Zhao, Sherri Grasmuck och Jason Martin hävdar att identitet är den del av 

individen ”by which we are known to others”. Internets framväxt har därför förändrat den 

traditionella synen på identitet då den fysiska kroppen är avskild från social möten i den virtuella 

världen, vilket gör det möjligt för individer att interagera med varandra i okroppsliga versioner 

som inte avslöjar något om deras fysiska karaktärer. ”Avkroppsligandet” skapar en miljö där nya 

typer av identitetskonstruktioner växer fram vilket tillåter individer att gömma sina oönskade 

fysiska kännetecken. Den virtuella världen gör det på så sätt möjligt för individer att uttrycka 

”hoped-for possible selves” vilken kan förklaras som en socialt önskad identitet som en individ 

önskar etablera. Internet fungerar enligt författarna därför som ett uttrycksmedel för att 

producera socialt åtråvärda identiteter som människor är oförmögna att producera ”offline” p.g.a. 

olika anledningar. Det kan även tolkas som att individer stretchar sanningen en bit.59 

 

 

                                                           
57 Findahl 2009, sid. 17 
58 Ibid sid. 18ff. 
59 Grasmuck, Martin, Zhao 2008, sid. 1817ff. 
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Författarna utgår från facebook i sin studie och talar om individens ”visuella själv”, vilket de menar 

projiceras via fotografier och bilder som kan ses som individens ”själv som social aktör”. De 

menar att det är användarens sätt att säga ”se mig och lär känna mig genom mina vänner”. 

Genom att på detta sätt visa istället för att berätta försöker facebookanvändare göra implicita 

identitetsyrkanden vilka syftar till att göra önskvärda intryck på eventuella besökare. Denna 

metod att visa istället för att berätta menar författarna fungerar bättre när individen vill förmedla 

en övertygelse då en bild enligt ordspråket säger mer än tusen ord.60 

 

Resultatet av studien landar i individers försök att skapa en bättre identitet ”online” än den de 

besitter ”offline”. Författarna menar att identitet inte är ett individuellt kännetecken, det är inte 

ett uttryck för något medfött utan snarare en social produkt och resultatet av en given social 

miljö, vilket gör att identiteten varierar i olika kontexter. Internet erbjuder nya källor och 

möjligheter för identitetskonstruktion, vilket kan användas för att överkomma begränsningar som 

existerar i ”face-to-face” situationer. Identitet är vad vi lyckas övertyga andra att tycka om oss, 

oavsett om det sker ”offline” eller ”online” och författarna menar därför att ”digitala-jag” är lika 

verkliga som ”kroppsliga-jag” eftersom de kan fortfarande göra intryck på andra individer.61 

 

4.3 ”Why youth (heart) social network sites” 

Att, som Erving Goffman talar om, kontrollera intrycken (”impression management”) andra 

individer får av en är en kritisk och social färdighet som finslipas livet igenom. Med tiden lär vi 

oss hur vi skapar mening, hur andra reagerar och hur vi framställer oss själva. Denna process är 

kärnan i att socialiseras in i samhället och även om ingen fullständigt behärskar 

intryckskontrollering har individen när denne når tonåren tillräckligt med erfarenhet för att 

utveckla denna färdighet.62  

 

Danah Boyd menar i sin studie av Internetcommunityn MySpace att en användares profil kan ses 

som en form av ”digital kropp” där denne måste lära sig att skriva sig till sin existens (”write 

themselves into being”). Boyd hävdar att möjligheten att bete sig annorlunda är större i den 

medierade verkligheten än i den fysiska, men trots det existerar sociala hierarkier som styr 

individers ”coolhet” även här. Hon menar att ”du är den du känner” och att individer dömer 

varandra utifrån sammanslutningar och umgänge.63  

                                                           
60 Grasmuck, Martin, Zhao 2008 sid. 1825f. 
61 Ibid sid. 1830ff. 
62 Boyd 2007, sid. 12 
63 Ibid sid. 13 
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Vidare tar hon upp dilemmat kring individens olika framställningar. Hur kan t.ex. ett beteende 

vara coolt framför vännerna samtidigt som det är accepterat av föräldrarna? Oftast, menar Boyd, 

är det omöjligt. De beteenden som generellt belönas med status i skolan är ofta inte förenat med 

detsamma enligt vuxna värderingar och tonåringar har därför svårt att kombinera sina olika 

identiteter.64 Ungdomar har det, p.g.a. dessa omständigheter, svårt med att bestämma hur de vill 

passa in i de strukturer som samhället erbjuder. Deras sociala identitet är delvis definierade av 

dem själva och delvis av andra. Att lära sig genom ”impression management” är därför nyckeln 

till en lyckad social identitet.65 

 

5 Resultat och analys 
 
5.1 Identitet - vem du är  

 
”För vissa e det ju jättejobbigt det där, asså att man inte 

vet vem man är å så, å vissa kanske inte bara tänker på det 

så mycket [...] nu när man börjar växa upp det e då det blir jobbigt” 

    Petra, 17 år 

 

Vid diskussioner kring vad ordet ”identitet” betyder var alla informanter överens om att det hela 

handlar om vem du är som person. Petra menar att identiteten i tonåren kan vara svår att 

identifiera då individen befinner sig i en gränsålder där identitetssökandet är ett äventyr för vissa 

medan andra ”bara är”. Tjejerna i Fokusgrupp B ansåg att även namn och födelsedatum säger 

mycket om individen och att utseendet blir ansiktet för detta.  

 

Familj och vänner är enligt informanterna de som i huvudsak har betydelse för utvecklandet av 

en identitet. En viss del av individens personlighet menar de är medfödd och nästintill orubblig 

och något denne därför bär med sig livet igenom, medan individen i övrigt påverkas och fostras 

till specifika värderingar av människor som står personen nära. Förebilder och idoler kan också 

de spela en stor roll för utvecklandet av en individs identitet, vilket har varit fallet för Andreas. 

 
”Jag personligen är väldigt lik min förebild från när jag var fem år, 

det var min kusin då som var min största idol å nu för tiden 

säger folk att jag e väldigt lik honom på personlighet å allting” 

    Andreas, 17 år 

                                                           
64 Boyd 2007, sid sid. 17 
65 Ibid sid. 21 
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Linus menade också att individer hela tiden blir bedömda och granskade av människor runt 

omkring, vilket gör att denne hela tiden måste anpassa sig till den aktuella verkligheten och det 

aktuella sammanhanget.  

 

Mycket av det som sagts kring identitet under samtalen med fokusgrupperna går att återfinna i 

studiens tidigare teoriavsnitt kring identitet. Att tonåren är en gränsålder där letandet efter en 

identitet ser annorlunda ut från person till person som Petra nämnde, stödjer Marcias 

diskussioner om att vissa individer är mer sökande än andra66. Utseendets roll som ansikte åt 

identiteten visar sig enligt Wrangsjö genom klädval, musik och vänner67 och ungdomarnas syn på 

familj och vänner som betydelsefulla för utvecklandet av identiteten påminner mycket om det 

som Almér talar om i Ungdomar och språk om att människor socialiseras in i särskilda värderingar 

och beteenden68. Även Giddens teorier kring det reflexiva jaget går att återkoppla till Linus tanke 

kring omvärldens påverkan på individens identitet och dennes sätt att anpassa sig till den yttre 

aktuella världen69. Självet är inte bara individens ensak utan utvecklas under påverkan och 

granskning av omvärlden70. 

 

5.2 Medvetet spioneri eller omedvetet tidsfördriv 

 
”Man kanske har slipat lite i kanterna men det e ju liksom inga  

stora lögner man har byggt upp [...] man typ filar ju lite  

i kanterna å förbättrar sanningen på sina håll” 

    Daniel, 16 år 

 

facebook tycks bland många av informanterna ofta fungera som ett tidsfördriv bakom det faktum 

att nätverkstjänsten ses som en källa till kontakt och ett socialare liv. Ellan menar även att hon 

har facebook för att spionera och hävdar att mångas intresse faktiskt ligger i att se vad andra 

människor har för sig. Kajsa hänger på och jämför facebook med skolan och menar att det är 

jobbigt att vara borta för länge för att du då missar de senaste nyheterna. Under denna diskussion 

blir det tydligt att de flesta informanterna här nästan är beroende av facebook, något som Karin till 

och med erkänner sig vara. Petra är dock noga med att påpeka att facebook även kan ha en negativ 

inverkan på det sociala livet, då det om det går för långt kan ersätta de fysiska mötena med 

vännerna. 

                                                           
66 Marcia 2006, sid. 178 
67 Wrangsjö 2006, sid. 131ff. 
68 Almér 2006, sid. 109 
69 Giddens 1991, sid. 69 
70 Wrangsjö 2006, sid. 128 
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På frågan hur informanterna vill bli uppfattade på facebook svarar de flesta att de vill bli uppfattade 

som sig själva och förklarar att det inte går att vara någon ”online” som inte stämmer överens 

med den du är ”offline”. Daniel tar dock det hela ett steg längre och menar att individer vill bli 

uppfattade som coola och får stöd av Petra som menar att alla vill bli uppfattade som den de 

egentligen vill vara. Detta är enligt de flesta av informanterna enklare över Internet då individen 

kan ”gömma sig” bakom en dator.  

 

När informanterna sedan får frågan om de är sig själva på facebook svarar Fokusgrupp C tveklöst 

ja med svar som: 

 
”Jag har inte tänkt så mycket på det, 

det e ba liksom å kötta” 

  Robert, 16 år 

 

I Fokusgrupp A är svaren mer tveksamma och det kryper fram att de omedvetet kanske 

framställer sig själva lite bättre än sanningen. Även i Fokusgrupp B diskuteras det kring att 

möjligheten att fritt välja vad som skrivs omedvetet påverkar individernas framställning av sig 

själva. 

 

Informanternas svar är likartade då det gäller huruvida framställningen av dem är medveten eller 

omedveten. Den är, om den skiljer sig från verkligheten, definitivt omedveten. De tycks ofta vara 

medvetna om att det är en smärre skillnad i deras identiteter ”offline” och ”online” men 

samtidigt är de noga med att poängtera att detta inte är något de gör avsiktligt. Detta är i linje 

med Zhao, Grasmuck och Martins studie kring ungdomars identitetskonstruktion på facebook  

som redogjordes för i tidigare avsnitt. De talar om Internet som ett avkroppsligande verktyg som 

gör det möjligt för individer att krydda framställningen av sig själva och i viss mån uppnå 

”hoped-for-possible-selves”71. Något som alltså denna studies informanter tycks vara medvetna 

om men ändå distanserade ifrån. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Grasmuck, Martin, Zhao 2008, sid. 1817ff. 
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5.3 En arena full av vänner 

 
”Vissa har ju många kompisar på facebook bara för å visa att  

aa men jag har många kompisar, för det e typ såhär 

ifall man har under 100 då e man osocial å då e det typ nåt dåligt” 

   Maja, 18 år 

 

Antalet vänner på facebook varierar bland informanterna och har visat sig ligga på allt mellan 100 

och 500 stycken. Uppfattningen kring vad antalet vänner säger om en person tycks variera även 

det och tolkas av t.ex. Daniel med medhåll från de flesta andra informanter som att en kille med 

många vänner är en ”player” medan Kajsa tolkar många vänner som att individen inte har några 

nära vänner utan försöker vara kompis med alla. Robert berättar att han stött på en användare 

som hade över 2 300 vänner och det märks tydligt att informanterna är överens om att så många 

vänner endast handlar om att få uppmärksamhet från användarens sida. Pierre menar att det är 

sådana personer som blir vän med vänners vänner och Daniel tvivlar inte på att det är en 

statusgrej, likt Boyds diskussioner kring individers syn på ”du är den du känner”72.  

 

De enda av informanterna som kan tänka sig att träffa alla vänner på sin vänlista är Daniel, 

Andreas och Robert. Det dessa tre informanter har gemensamt är att ingen av dem har fler än 

125 vänner, till skillnad från Joel som har 430 stycken eller Ellan med ca 500 stycken. 

 
”Personligen så lägger jag inte till nån jag inte känner  

speciellt bra [...] det känns bara onödigt för jag kommer  

ändå aldrig prata me den där personen” 

         Andreas, 17 år 

 
”Asså jag brukar lägga till folk bara sådär om jag 

känner igen dom lite å typ har träffat dom nångång 

även om jag inte känner dom riktigt bra” 

   Joel, 17 år 

 

Givetvis är det så att Daniel, Andreas och Robert i större utsträckning känner alla sina vänner 

mer än vad Joel och Ellan gör då de har så många fler, vilket också kan förklara hur de olika 

individerna ser på ett eventuellt möte med en interaktiv vän. Som Findahl skrev i sin studie om 

unga och Internet har den nya kommunikationskanalen Internet gjort att vänkretsen har vidgats 

                                                           
72 Boyd 2007, sid. 13 
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avsevärt73. Avlägsna vänner och bekanta är numera lättare att hålla kontakten med men trots det 

tycks kommunikationen över facebook ändå rikta sig till de personer som informanterna träffar i 

sitt dagliga liv, vilket stämmer överens med Findahls undersökning. Synen på antalet vänner 

bland informanterna bekräftar även Danah Boyds teori om att individer dömer varandra utifrån 

sammanslutningar och umgänge74. Har du få vänner är du osocial och tråkig och har du för 

många är du en ytlig ”player” med bekräftelsebehov.  

 

5.4 Statusuppdateringar - om du hör mig så finns jag 

 
”Jag tror folk tycker att man e en såhär intressant person 

om dom ser att man gör saker i livet, men det e ju jättetöntigt 

för det e väldigt kopplat till status men det e ju så det är” 

   Petra, 17 år 

 

När informanterna får frågan vilka de skriver statusuppdateringar för är både Fokusgrupp A och 

B överens om att de främst riktar sig till de nära vännerna. Daniel har till och med gått så långt i 

sin inriktning att han har blockerat sina föräldrar, bröder och släktingar från de flesta av sina 

statusuppdateringar då han anser att de ofta är ”för grova för deras bästa”. Killarna i Fokusgrupp 

C menar att de sällan skriver statusuppdateringar och hävdar att det är könsrelaterat. Pierre är 

övertygad om att tjejer använder sig av den funktionen mer än killar och han får stöd av Robert 

och Joel. Även Andreas håller med och förklarar det hela med att han tror att tjejer ser facebook 

som en bloggliknande tjänst vilket killar inte gör.  

 

Det alla informanter har gemensamt är synen på när de statusuppdaterar och vad de då skriver 

om. Det tycks vara så att de främst uppdaterar om det har hänt något ovanligt i deras liv som de 

vill berätta om och alla är överens om att de endast skriver roliga statusuppdateringar eftersom 

det är viktigt att folk uppskattar det som skrivs. Att vänner och bekanta sedan kommenterar det 

som skrivs verkar uppskattas av alla. Vem som kommenterar spelar ingen roll och informanterna 

i alla tre fokusgrupper är överens om att det är det som är meningen med statusuppdateringar. 

Joel till och med drar det hela så långt att han menar att det är därför han har facebook. 

 
”Men det e ju samma som i verkligheten man säger ju inget  

som man vet att man inte kommer få nån respons på” 

   Joel, 17 år 

                                                           
73 Findahl 2009, sid. 18ff. 
74 Boyd 2007, sid. 13 
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På frågan varför de skriver statusuppdateringar får jag svaren: 

 
”Det tror jag e lite såhär attention...” 

   Petra, 17 år 

 
”Man vill visa att man har gjort nånting” 

   Johan, 17 år 

 

Dessa svar kan enhetligt tolkas som att statusuppdateringar handlar om samma sak som dagliga 

yttranden i det fysiska livet. Individen vill få respons och bekräftelse och skriver därför saker som 

de förväntar sig få svar på. Daniels agerande då han medvetet väljer att blockera utvalda individer 

från hans statusuppdateringar är intressant då det är i linje med Goffmans teori kring människors 

användande av s.k. publiksegregation75. Eftersom det, som Danah Boyd nämnde, oftast är 

omöjligt att förena två olika versioner av sig själv76 till en som ska accepteras av alla i individens 

publik måste denne särskilja sina identiteter. Därför utestänger Daniel familj och släkt från en viss 

typ av uppträdande som han anar inte skulle uppskattas av dem, för att skydda och bevara den 

version av honom som är känd för dem.  

 

5.5 Profilen - mitt interaktiva självporträtt 

 
”Det brukar ju stå såhär på profilen när man har kommenterat 

ett foto då brukar jag ta bort såna för det e fult å ha” 

   Tove, 17 år 

 

Profilens betydelse varierar bland informanterna. Fokusgrupp C tänker inte särskilt mycket kring 

den utan försöker mest hålla den fri från eventuell skräppost (s.k. spam). Att informationen som 

står på profilen är uppdaterad spelar mindre roll och de verkar vara mer noga med att bilderna ser 

bra ut. I Fokusgrupp A däremot verkar profilen spela en större roll och de är noga med att 

uppdatera informationen som finns. Petra menar dock att hon försöker undvika att hålla för 

mycket ordning på profilen då hon är rädd att ”fastna i skiten för mycket”. Kajsa håller med 

Toves citat om städning av profilen och medger att även hon brukar ta bort t.ex. 

spelförfrågningar för att det är fult att ha på profilen. 

 

 

                                                           
75 Goffman 1998, sid. 49 
76 Boyd 2007, sid. 17 
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De flesta av informanterna är överens om att de förändrar och anpassar sina profiler utifrån vilka 

som ser den. Detta kan innebära att de kollar igenom vad de har skrivit eller vilka bilder de har 

ifall t.ex. mamma skulle skaffa facebook eller ifall de har blivit vän med en tjej som de är intresserad 

av. 

 
”Ja men alla e ju något så när mån om sitt utseende 

så man vill ju liksom bara se till att det inte ser ut som fan” 

    Linus, 16 år 

 

Generellt tror informanterna att det är väldigt olika huruvida facebook-medlemmars profiler är 

medvetna eller omedvetna, d.v.s det är olika från person till person hur pass viktig profilen är. 

Andreas tror att de med fler vänner på facebook tänker mer än de som har färre och Hanna 

berättar att det förekommit att användare som är väldigt medvetna ibland går till speciell 

studiofotografering för att få fram de bästa bilderna att ha på profilen. 

 

Profilen på facebook tycks fungerar som ungdomarnas ”digital kropp”77, vilket innebär att allt som 

skrivs och visas här representerar deras identitet. Att använda sig av publiksegregation78 och 

utesluta människor från profilen likt det Daniel gjorde med sina statusuppdateringar, tillåter 

ungdomarna att välja vilken roll de vill spela och på så vis försäkra sig om att aktiviteter och fakta 

som uppvisas passar den aktuella versionen av dem. Profilen kan därför ses som ett 

uttrycksmedel för att producera en socialt åtråvärd identitet som ungdomarna är oförmögna att 

producera fullt ut ”offline”, då de inte kan gömma sig bakom en dataskärm79. 

 

5.6 Bilder - det sociala jaget 

 
”Jag vill ändå ha lite fula bilder på mig själv [...]  

så att folk, liksom om nån bara har sett mig på facebook 

så dom liksom inte blir besvikna när dom ser mig i verkligheten”  

    Petra, 17 år 

 

Personligheten ska synas i bilderna, det är alla informanter överens om. Foton och bilder på 

facebook ska visa vem personen är och vad denne har haft för sig den senaste tiden och är bilderna 

fula och opassande är alla informanter eniga över att de ”avtaggar” sig själva, ifall de tycker att 

bilden inte passar deras personlighet. Anledningen till detta enligt Johan kan vara att bilden är ful 

                                                           
77 Boyd 2007, sid. 13 
78 Goffman 1998, sid 49 
79 Grasmuck, Martin, Zhao 2008, sid. 1817ff. 
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och pinsam vilket kan ge besökare ett dåligt första intryck. Petra och Daniel däremot menar att 

det kan vara bra att även uppvisa fula bilder för att visa självdistans och humor. En del av 

informanterna menar att de också upplever en skillnad mellan tjejer och killars bilder på facebook. 

Andreas hävdar att tjejer oftare vill ha seriösa bilder och bilder på sig själva medan killar oftare 

lägger upp roliga bilder. 

 
”Ja men om en kille skulle dra värsta tjejposen då 

tror jag det skulle uppfattas ganska fel [...] lite ostraight kanske 

[...] å asså om du inte e bög så vill man ju inte uppfattas som det” 

   Johan, 17 år 

 

Generellt verkar det som att de flesta bilder och foton som läggs upp på facebook speglar 

ungdomar i sociala sammanhang, antingen på fester eller i sällskap med vänner. Även s.k. 

”egobilder” där individer fotar sig själva är vanliga på communityn enligt Erika, Tove, Pierre och 

Linus. Anledningen till dessa bilder är enligt Robert och Linus ett stort bekräftelsebehov där 

användaren hoppas på positiva reaktioner från sina vänner. Även användares intressen verkar 

vara återkommande i fotoalbumen, t.ex. foton från skidsemestrar eller hästbilder. 

 

Att använda sig av bilder och foton på facebook för att förmedla ett intryck av sig själv är ett enkelt 

sätt att övertyga sin publik då bilder som tidigare nämnts säger mer än tusen ord.80 Detta spelar 

därför en stor roll för ungdomarnas identitetskonstruktion då deras personliga fasad är ett viktigt 

verktyg för intrycksstyrning81. Att bibehålla sin personliga fasad och därför ”avtagga” bilder som 

inte passar ”imagen” är ett krav för att individen ska bevara en trovärdig och enhetlig identitet82 

av den roll som är aktuell83   

 

5.7 Grupper - en väg till information 

 
”Om det e nån man inte typ känner så kollar jag  

alltid grupperna å det så får man en uppfattning om vem det är” 

   Kajsa, 18 år 

 

 

                                                           
80 Grasmuck, Martin, Zhao 2008, sid. 1825f. 
81 Goffman 1998, sid. 39 
82 Ibid sid. 63 
83 Ibid sid. 49f. 
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Grupper är populärt bland informanterna och alla är med i minst en. Många tycks bestå av 

grupper där du som användare går med för att få information om något, t.ex. kan du få se en 

opublicerad bild eller få intressant information om ditt favoritband och deras nästa spelning. 

Utöver dessa går informanterna även med i grupper för att visa sitt intresse för någonting eller 

rent av humoristiska grupper. I Fokusgrupp A medger informanterna att de väljer grupper utifrån 

vad deras kompisar ska tycka medan detta inte tycks existera i de andra fokusgrupperna. Enligt 

dem finns ingenting som är pinsamt och de förklarar att det hela handlar om din egen självkänsla. 

 

Kajsa och Hanna anser att en användares grupper säger mycket om personligheten och Kajsa 

medger att hon alltid undersöker personers grupper innan hon blir vän med dem. Ellan däremot 

håller inte med och menar att det är svårt att bedöma en användare utifrån dennes grupper på 

facebook, eftersom de många gånger är oseriösa och kanske därför inte ger en rättvis bild av 

personen i fråga. 

 
”Jag menar typ som Solsidan, hur många gillar inte Solsidan?” 

    Ellan, 18 år 

 

I fallet med grupperna på facebook tycks individer ofta vara tvungna att gå med i grupper som är 

socialt accepterade, eftersom individer enligt Danah Boyd dömer varandra utifrån 

sammanslutningar och umgänge.84 Detta kan förklaras med Giddens teori om det reflexiva jaget, 

där individen och dennes ”jag” ett reflexivt projekt som konstrueras dels utifrån individens 

person och dels utifrån omvärlden85. För att ungdomarna på facebook ska lyckas vara en viss 

individ räcker det alltså inte med att besitta vissa yttre attribut eller nödvändiga kännetecken, utan 

de måste också upprätthålla de normer och oskrivna lagar som deras sociala grupp föreskriver86. 

Att de påverkas i sina val av grupper på facebook tycks då förefalla som en helt naturlig följd av 

detta reflexiva projekt. 

 

5.8 facebook privat och offentligt - en ytlig verklighet 

 
”Asså om man e lite småsur då kanske man skriver  

nånting man stör sig på men inte om man verkligen e ledsen [...]  

iallafall inte om man inte e beroende av uppmärksamheten.” 

    Linus, 16 år 

                                                           
84 Boyd 2007 sid. 13 
85 Giddens 1991, sid. 95 
86 Goffman 1998, sid. 71ff. 
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Fokusgrupp B är överens om att de i stort inte reflekterar så mycket över vad de delar med sig av 

på facebook och inte. Ellan menar att hon skriver det hon känner för utan att tänka så mycket och 

Karin håller med men tydliggör att hon däremot aldrig skulle skriva kärleksförklaringar till sin 

pojkvän eller sina vänner på facebook då det för henne känns falskt. Detta är tjejerna överens om 

och menar att det är bättre att säga sådant direkt till varandra istället för att använda facebook. 

 
”Så finns det ju såna som verkligen gör det, asså flera gånger 

i veckan. Det känns typ som att dom lika gärna kan stå 

å vifta me en stor flagga där det står ’jag har pojkvän’.” 

   Hanna, 18 år 

 

Fokusgrupp C kommer fram till att de alla är ganska öppna på facebook. Joel och Robert hävdar 

att det har och göra med ifall de är i ett förhållande eller inte, eftersom de då uppdaterar om 

andra, och kanske sedda som, mer privata saker. Ingen av informanterna i denna grupp skulle 

heller skriva på facebook ifall de var ledsna på riktigt då det för dem inte känns som rätt ställe att 

söka tröst på. ”Du har ju nära och mindre nära vänner på facebook” säger Andreas och menar att 

det inte går att dela med sig av allt till alla, vilket tycks vara anledningen till varför de flesta av 

informanterna medvetet väljer vad de delar med sig av på facebook. 

 

Något som inte tycks vara acceptabelt att göra på facebook är att kränka, trakassera eller hänga ut 

någon mot dennes vilja. Informanterna är alla överens om att det som inte är acceptabelt 

”offline” heller inte är det ”online”. Att vara elak mot någon på facebook är enligt Linus likvärdigt 

med att kränka någon inför andra i t.ex. ett klassrum eftersom det sker offentligt så att alla kan se. 

Dessutom kan andra användare sedan ”gilla” den elaka kommentaren vilket gör att det tar ännu 

hårdare på individen som är utsatt.  

 

På frågan om informanterna någon gång har omvärderat en person utifrån hur denne har betett 

sig och utifrån vad denne har skrivit på facebook svarar de flesta att de har det. Kajsa har förvånats 

över vilka bilder och foton vissa kan lägga ut och resten av informanterna i denna fokusgrupp 

håller med och menar att bekräftelsebehov är något de ofta tycker sig se hos användare på 

facebook. Daniel har till och med varit med om att ha tagit bort en vän på facebook då personen i 

fråga betedde sig helt annorlunda ”online” jämfört med hur han var ”offline”. Han menar att 

facebook kan liknas med alkohol då det nästan stänger av den sociala förmågan att tänka efter före 

då individer inte träffas fysiskt utan gömmer sig bakom en dator. Fokusgrupp C menar att 

människors beteenden ”online” överlag skiljer sig mycket från hur de beter sig ”offline”.  
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”Asså precis som man kan anpassa sig i verkligheten till vissa människor 

så kan man anpassa sig på facebook [...] å man vågar  

göra lite mer saker och säga lite annorlunda saker” 

    Andreas, 17 år 

 

Detta håller Robert med om och motiverar det med att individen har mer tid på sig att tänka över 

vad denne vill ha sagt på facebook än i verkligheten eftersom en konversation som ”offline” tar 

några sekunder kan ta flera dagar ”online”. Dessutom är det mycket svårare att se någon i ögonen 

och säga någonting än att skriva det på ett tangentbord och trycka på ”skicka”. 

 

Vi lever numera som Goffman kallar det, ett inomhuspräglat socialt liv, där vi kan förlita oss på 

inramningar, yttre fasader och främre och bakre regioner. facebook kan här ses som den främre regionen 

där framträdandet äger rum87 och individer har möjlighet till planering av sitt framträdande88 i den 

bakre regionen, vilket kan liknas med informanternas medvetna val om vad de visar av sina jag. 

Summan av diskussionen kring vad som anses privat och offentligt på facebook är att ungdomar 

delar med sig av det mesta, men är som sagt relativt noga med hur de delar med sig av 

informationen. Precis som facebook har visat sig fungera som en bättre version av individerna då 

de medvetet kan sålla bort oönskade delar av sig själva verkar det som att detta också är det 

farliga med communityn eftersom facebook inte låter människor känna av andra individers direkta 

fysiska närvaro vilket gör att den annars så naturliga respekten för varandra glöms bort. 

 

De flesta av informanterna har varit med om att användare på facebook har betett sig konstigt 

jämfört med hur de framställer sig i verkligheten. Detta kan förklaras med att Internet som 

fenomen erbjuder nya källor och möjligheter för identitetskonstruktion, vilket hjälper individer 

att överkomma begränsningar som existerar i ”face-to-face” situationer89, t.ex. rädsla eller blyghet. 

Detta kan därför förklara varför människor tappar vissa spärrar när de befinner sig ”online” och 

enligt informanterna visar sitt rätta jag, som i vissa fall chockar de som finns i personens närhet. 

Det är därför viktigt att, som Giddens talar om, hålla igång en berättelse som är en kombination 

av både fiktion och verklighet, för att denne ska kunna upprätthålla en sammanhållen berättelse90. 

Individen måste därför ockå vara lyhörd för sin omgivning och mottaglig för publikens 

antydningar och varningar ifall uppträdandet skulle vara olämpligt91.  

                                                           
87 Goffman 1998, sid. 97 
88 Ibid sid. 212 
89 Grasmuck, Martin, Zhao 2008 sid. 1830ff. 
90 Giddens 1991, sid. 69 
91 Goffman 1998, sid. 204 
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6 Slutsats och diskussion 
 

Internets utveckling har, som nämndes inledningsvis, haft en stor betydelse för människans 

sociala interaktion och förmåga att uttrycka och gestalta sig själv. Syftet med denna studie har 

därför varit att försöka förstå hur dagens ungdomar använder sig av den social nätverkstjänsten 

facebook för att utveckla detta och skapa sitt personliga varumärke. Jag har med hjälp av 

fokusgruppsintervjuer försökt få en inblick i ungdomars identitetsskapande på facebook, för att 

försöka ta reda på huruvida framställningen är en spegelbild av verkligheten eller skapandet av ett 

bättre jag. 

 

Människor kommer till världen som individer, förvärvar roller och blir identiteter, identiteter som 

uppstår och skapas i ett socialt och kulturellt sammanhang. Identitetsskapandet är på så sätt en 

ständigt pågående process som speglas av verklighetens föreställningar och normer vilka i sin tur 

är konstruerade av människor för människor. På liknande sätt fungerar den medierade 

verkligheten på facebook då det bland informanterna tycks finnas oskrivna lagar och normer kring 

vad som är ett accepterat beteende, varför den sociala verkligheten ”online” inte tycks skilja sig så 

mycket från den sociala verkligheten ”offline”. Att t.ex. ha för många vänner på facebook tyder på 

bekräftelsebehov medan för få tyder på social inkompetens och den medierade verkligheten tycks 

på så sätt även den vara färgad av den svenska ideologin om att vara bäst på att vara lagom. 

 

Studien har tydligt visat att facebook är en stor del av ungdomars vardag och mycket av deras 

sociala interaktion sker här. Den sociala nätverkstjänsten fungerar som en mötesplats för både 

gamla och nya bekantskaper vilket har gjort att vänskapskretsen blivit allt större i takt med att 

världen krymper och global kommunikation blivit lättare. Däremot har intervjuerna med 

fokusgrupperna visat att facebook ofta bidrar till en föreställd och ytlig gemenskap där individer 

trots sina stora vänkretsar gärna begränsar dessa till att endast gälla ”online”. Det tycks vara 

skillnad på fysisk verklighet och medierad verklighet då individer gärna delar med sig av delar av 

sitt liv till den stora massan medan intresset av att träffas i den fysiska verkligheten inte finns. Det 

uppstår en dubbelmoral där individer spelar olika roller likt Goffmans teori om livet som en 

teaterscen och facebook bidrar på så sätt till en slags distanserad närhet till en utökad social 

umgängeskrets. 
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facebook är för ungdomar vad den kungliga balkongen är för kungen, en främre region där 

medvetenheten kring unika rollspel inför unika publiker är stor. Individen har framför datorn 

möjlighet att planera och kontrollera väldigt mycket i sitt virtuella framträdande och kan på så sätt 

välja hur denne vill bli uppfattad och hur den vill bygga sitt personliga varumärke. facebook har på 

så sätt blivit en arena för identitetsbyggande där individen använder sig av flera olika diskursiva 

verktyg som profil, bilder och statusuppdateringar för att visa sig från sin bästa sida och 

informanterna visar på stor medvetenhet kring ansträngningar att försköna bilden av sig själv 

genom att undanhålla negativa fakta. Det är tydligt att individens verklighet och världsbild är i 

ständigt behov av legitimering från andra vilket gör att dennes självbild förstärks om vänner ger 

positiva kommentarer på dennes framträdande. På detta sätt kan det tolkas som att individen 

betraktar sig själv genom andra och söker bekräftelse på sin identitet från sin publik på facebook, 

vilket också kan ses som ett uttryck för det som Giddens kallar det självreflexiva projektet.  

 

Slutsatsen tycks bli att ungdomars identitetsyrkanden på den sociala nätverkstjänsten facebook i det 

kortsiktiga är en retuscherad spegelbild av verkligheten som i det långsiktiga verkar för skapandet 

av ett bättre jag. Detta är i modern tid ett krav för att individen ska särskilja sig från mängden och 

lyckas sälja in sitt personliga varumärke, vilket kan tolkas som en pågående konstruktionsprocess 

som påverkas av omvärlden likt det socialkonstruktionistiska synsättet på livets gång. Denna 

individens roll kan därför ses som individens verkliga jag - ett jag individen skulle vilja vara och 

till slut blir uppfattningen om den rollen till en andra verklighet och till en samspelande del av 

individens personlighet.  

 

6.1 Förslag på vidare forskning 

Vi är, vad jag tror, bara i början av nätverkssamhällets utveckling och det finns utifrån den 

aspekten oändligt mycket att lära om Internet som fenomen och de företeelser det bidrar med. 

Vidare studier i ämnet anser jag skulle få ut mycket av att utgå från ett genusperspektiv där flickor 

respektive pojkars syn på identitetsskapandet särskiljs. Det har i denna studies gjorda 

fokusgruppsintervjuer anats en skillnad mellan de två könen och deras syn på 

konstruktionsprocessen och det vore därför ytterst intressant att få en djupare förståelse kring 

detta. 

 

Det skulle även vara intressant att kombinera denna typ av kvalitativ forskning med ett mer 

kvantitativt angreppssätt, för att möjliggöra generalisering och då få en mer tillförlitlig och 

allmängiltig rapport inom ämnet identitetskapande på ett virtuellt plan. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

PERSONDATA 
Namn 
Ålder 
Inriktning på gymnasiet 
 
 

 IDENTITET 
Vad betyder ”identitet”? 
Hur vet man vem man är? 
Vilka har betydelse för vem man är/blir?  
 

 VARFÖR FACEBOOK 
Vad fyller facebook för funktion i era liv? 
Hur vill ni bli uppfattade på facebook? 
Är ni er själva på facebook? (Är det ett medvetet val?) 
 

 VÄNNER 
Hur många vänner har ni på facebook? 
Vad säger antalet vänner om en person? 
Skulle ni vilja träffa alla som ni har på er vänlista och tror ni alla skulle vilja träffa er? 
 

 STATUSUPPDATERINGAR 
För vem skriver ni statusuppdateringar och vad är målet med dem? 
Hur känner ni kring att folk kommenterar statusuppdateringarna?  
 

 PROFILER 
Är profilen viktig? 
Förändrar eller anpassar ni era profiler utifrån vilka som ser era sidor? 
Är facebook-användares profiler medvetna eller omedvetna tror ni? 
 

 BILDER 
Vad vill ni att era bilder ska spegla av ert liv? 
Vad lägger medlemmar generellt sett upp för bilder? 
 

 GRUPPER 
Är ni med i några grupper? (Om ja, varför just dessa?) 
 

 PRIVAT/OFFENTLIGT 
Hur öppna är ni på facebook? 
Vad är inte accepterat att göra/skriva på facebook? 
Har det någon gång hänt att ni ”omvärderat” en människa beroende på vad denne gör på 
facebook?  
 

 TILL SIST 
Vad är bäst/sämst med facebook? 
 


