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Sammanfattning  

I dagens allt mer virtuella samhälle sker en stor del av interaktionen mellan individer i forum 

som inte längre kräver fysisk närvaro. Vi bildar oss digitala identiteter och kan på ett enkelt 

tillvägagångssätt styra de intryck vi vill förmedla. Denna uppsats bygger på materialinsamling 

från en fokusgrupp, samt enskilda intervjuer där fiktiva Facebook-profiler tillämpas som 

stimulusmaterial. De teoretiska utgångspunkterna är Erving Goffman och Anthony Giddens 

identitetsteorier. Uppsatsen har som syfte att undersöka hur respondenterna ser på de fiktiva 

individernas identitetsskapande på Facebook, samt att undersöka i vilken utsträckning 

respondenterna uppfattar skillnader i typ av informationsdelande mellan de olika fiktiva 

Facebook-profilerna. Detta syfte mynnar ut i följande frågeställningar: 

 

 Vilken eller vilka funktioner på en användares personliga Facebook-profil anser 

respondenterna är som mest avgörande vid en identitetsbedömning? 

 I vilken mån uppfattar respondenterna att individerna i de fiktiva profilerna är 

transparenta i sitt informationsdelande på Facebook? 

 Hur stor roll spelar bekräftelse från omvärlden vid en bedömning av en Facebook-

användares identitet enligt respondenterna?  

 

Resultaten visar att den funktion som är absolut mest tillämpad av respondenterna för att 

bedöma en Facebook-identitet är de bilder som finns på individens personliga sida. Resultaten 

tyder även på att det finns ett samband mellan uppfattad transparens, behov av bekräftelse för 

att se trovärdig ut, samt det som Goffman benämner ”idealtypen”. Resultaten verkar visa att 

ju närmre individens informationsdelande befinner sig ”idealtypen”, desto mindre bekräftelse 

krävs från omvärlden för att uppnå trovärdighet. Utöver detta verkar betraktarna dessutom bli 

mindre misstänksamma gällande individens transparens i sitt informationsdelande om 

individen befinner sig nära denna ”idealtyp”.  
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Inledning 

I dagens senmoderna och allt mer virtuella samhälle sker en stor del av interaktionen mellan 

individer i forum som inte längre kräver fysisk närvaro. Vi har möjlighet att interagera bortom 

gränser för tid och rum. Vi bildar oss digitala identiteter och kan på ett enkelt 

tillvägagångssätt styra de intryck vi vill förmedla. Eftersom vi är anonyma då vi sitter framför 

datorn har vi även möjligheten att skapa och prova på olika identiteter. Exempel på några av 

dagens största virtuella forum för social interaktion är Facebook, Instagram, LinkedIn och 

MySpace (EbizMBA, 2014).  

     Den absolut största virtuella nätverket i världen är plattformen Facebook med hela 900 

miljoner medlemmar över hela världen (EbizMBA, 2014). I rapporten ”Svenskarna och 

Internet” (Findahl, 2013) redovisas statistik gällande Facebook-användare i Sverige. Där 

framgår det att mer än 56 procent av befolkningen år 2012 var medlemmar på Facebook, samt 

att genomsnittsanvändaren tillbringar 3 timmar och 14 minuter i veckan på sociala nätverk. 

Märkas bör dock att den yngre målgruppen, individer mellan 12-25 år, tillbringar mer än 

dubbelt så lång tid på virtuella sociala nätverk, närmare bestämt upp emot 1 timme om dagen.  

     Det finns mycket forskning om Facebook som socialt fenomen och dess effekt på 

användarna. Den största undersökning som gjorts i Sverige gjordes vid Göteborgs 

Handelshögskola (Denti et al. 2012), med hjälp av virtuella enkäter på över 1000 

respondenter. Studien kartlade bland annat hur mycket tid de studerade Facebook-användarna 

spenderade på Facebook, hur de såg på sitt informationsdelande, samt vad användarna gjorde 

då de var inloggade. Resultaten visade bland annat att kvinnor spenderar avsevärt mycket mer 

tid än män på Facebook, de flesta informationsdelar endast när de mår bra eller vill dela med 

sig av positiva händelser och över 66 procent tittar gärna på andras bilder när de är inloggade. 

Studien kartlade därmed hur den aktuella individen förhåller sig till Facebook utifrån sitt eget 

användande och hur deras individuella användande och informationsdelande påverkade dem. 

     Sveriges största teleoperatör, TeliaSonera, redovisade 2012 en undersökning gjord av 

”Telia Trends” där det framgick att 92 procent av de svarande ansåg att de gav ut en uppriktig 

och sanningsenligt verklighetsanknuten bild av sig själva i sociala medier samtidigt som 76 

procent förmodade att omgivningen positivt överdrev sina uppdateringar grundligt. 

(TeliaSonera, 2012). 
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     Men hur grundar vi dessa påståenden om andra på Facebook? Kan vi bedöma andras 

identitet på detta virtuella, sociala nätverk och hur går vi i så fall tillväga? Kan vi som 

betraktare avgöra hur transparent en användare är i sitt informationsutlämnande utan att känna 

denne personligen? Då tidigare forskning har fokuserat på informationssändaren istället för 

informationsmottagaren, så anser jag att ovan nämnda frågor saknas på dagens forskningsfält 

kring Facebook och jag vill därför undersöka denna aspekt djupare genom denna uppsats.  

     Data har insamlats från en fokusgrupp med aktiva Facebook-användare mellan tjugo och 

tjugofyra år, samt från två enskilda intervjuer med en man och en kvinna som även de 

medverkade i fokusgruppen. För att få en variation och spridning i materialet, samt för att 

synliggöra skillnader i respondenternas sätt i att se på olika typer av identitetsskapande, 

tillämpades egentillverkade, fiktiva Facebook-profiler baserade på fyra olika 

personlighetstyper som tagits fram i en studie (Winter et al. 2014). Dessa personlighetstyper 

benämns ”effektmedvetenhet”, ”tillhörandebehov”, ”popularitetsbehov”, samt ”narcissist” och 

kommer att redogöras djupare under rubriken ”Tidigare forskning”.  

Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur respondenterna ser på de fiktiva individernas 

identitetsskapande på Facebook, samt att undersöka i vilken utsträckning respondenterna 

uppfattar skillnader i typ av informationsdelande mellan de fiktiva Facebook-profilerna.  

Detta genererar de tre följande frågeställningarna:  

 

 Vilken eller vilka funktioner på en användares personliga Facebook-profil anser 

respondenterna är som mest avgörande vid en identitetsbedömning? 

 I vilken mån uppfattar respondenterna att individerna i de fiktiva profilerna är 

transparenta i sitt informationsdelande på Facebook? 

 Hur stor roll spelar bekräftelse från omvärlden vid en bedömning av en Facebook-

användares identitet enligt respondenterna?  

 

Studien studerar endast Facebook som socialt virtuellt nätverk eftersom detta är det största 

mediet på denna typ av digital plattform (EbizMBA, 2014).  I uppsatsen studeras endast 

aktiva Facebook-användare mellan tjugo och tjugofyra år utan vidareutbildning i form av 

högskoleutbildning, bosatta i en av Sveriges största städer. Studien ämnar inte undersöka och 
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redogöra för individers vanor och vardagliga beteenden på Facebook, utan att undersöka hur 

respondenterna ser på de fiktiva individernas identitetsskapande. 

Disposition 

Nedan följer en presentation av Facebook som virtuellt fenomen. Därefter presenteras dagens 

forskningsläge gällande identitet och personlighetstyper på Facebook. Därpå följer en 

presentation av teoretiska ramverk och dess tillämpning, vilket följs av en metodologisk 

genomgång där det redogörs för det tillvägagångssätt som tillämpats i form av metodval, 

konstruktion av stimulusmaterial, rekrytering och urval för fokusgruppen, genomförande, 

etiska aspekter, samt analysprocessen. Därefter presenteras studiens resultat utifrån 

frågeställningarna följt av analysen. Uppsatsen rundas avslutningsvis av i diskussionsdelen 

där både frågeställningar och resultat sammanfattas, besvaras samt tolkas, vilket slutligen 

mynnar ut i en slutgiltig slutsats, samt förslag till vidare forskning.  

Bakgrund 

Facebooks utveckling 

Facebook grundades 2004 av de fyra Harvardstudenterna Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, 

Dustin Moskovitz och Chris Hughes. Det benämndes från en början ”Thefacebook” och hade 

som syfte att fungera som ett internt socialt nätverk för Harvardstudenter. (Kirkpatrick, 2011).  

Efter att nätverket även blivit tillgängligt för studenter vid andra stora lärosäten expanderade 

det snabbt och öppnade år 2006 upp möjligheten för alla över 13 år att registrera sig gratis 

(Hall, 2013) Företaget erbjuder numera ett onlinebaserat globalt socialt nätverk, och är det 

största sociala nätverket i världen med över 900 miljoner användare (EbizMBA, 2014).  

     Det finns ett flertal olika funktioner på Facebook som användarna kan använda sig av på 

olika sätt. Man kan bli ”Facebook-vän” med en annan användare genom att göra en enkel 

”vän-förfrågning”. Håkan Selg, forskare vid Uppsala Universitet redovisade i sin tekniska 

rapport ”Om professionell användning av sociala medier och andra digitala kanaler” från 

november 2010 att det är vanligt med både jobbrelaterade och privata kontakter, dock främst 
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privata. För att definiera begreppet Facebook-vän citerar han en anonym forskare: ”Någon 

man inte uttryckligen tycker illa om”. (Selg, 2010:26) 

     Varje användare har en egen ”tidslinje” där all aktivitet från användaren visualiseras i 

kronologisk ordning. På denna ”tidslinje” kan användaren utforma ”statusuppdateringar” där 

den delar med sig om var den är lokaliserad, vilken situation den befinner sig i eller bara dela 

med sig av generella tankar. Den information som användarna ändrar kommer därefter upp på 

en gemensam ”News Feed” där användarna får tillgång till de senaste ändringarna som gjorts 

av deras Facebook-vänner. Ytterligare en funktion är ”gilla-knappen” som medlemmarna har 

möjlighet att tillämpa för att meddela att de har noterat och uppskattar det innehåll som 

publicerats. Man kan dessutom välja att kommentera på den information som användaren 

delat, vilket då resulterar i en mer konkret kommunikation. Grundaren Mark Zuckerberg var 

redan från början noga med att trycka på det vitala i att användarna skulle vara ”transparenta” 

och öppna med sin identitet, en falsk identitet var inte tillåtet. De stora argumenten för detta 

var att denna öppenhet med identiteten skulle generera i möjligheten för användarna att skapa 

genuina och personliga relationer. (Hall, 2013)   

     År 2005 introducerades användarna till en funktion som gjorde det möjligt att ”tagga” 

medlemmar i foton som publicerats på Facebook. Detta innebar att användarna kunde 

tillkännage identiteten hos både sig själva och andra på bilderna och då en användare blivit 

identifierad i en bild så publicerades den aktuella bilden på den aktuella användarens egna 

”tidslinje” och profil. (Hall, 2013) 

     På sin ”tidslinje” kan en användare dela obegränsat med information. Gosling et al. (2007) 

menar på att det finns vissa genomgående teman som kan ses som vanligare information att 

dela än annan. Exempel på dessa teman är hemstad, relationsstatus, intressen, favoritmusik, 

favoritfilmer, favoritcitat, samt en informationsruta som av Facebook benämnts ”Om mig” 

vilken innehåller en kort beskrivning av användaren.  

Personlighetstyper på Facebook 

Jag kommer i stycket nedan att redogöra för en undersökning gjord av Winter et al. (2014) där 

det undersöktes hur statusuppdateringar på virtuella sociala nätverk tillämpas av olika 

personlighetstyper. Jag kommer att tillämpa denna studie som utgångspunkt för det 

stimulusmaterial som kommer användas vid undersökningarna, med syftet att skapa variation 

och spridning i materialet, samt för att synliggöra eventuella skillnader i respondenternas sätt 

att se på olika typer av identitetsskapanden. Winter et al:s (2014) undersökningar gjordes via 
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både frågeformulär och innehållsanalys. Därefter jämfördes resultatet av användarnas 

personlighetstyper med deras tillämpning av statusuppdateringar på Facebook. De fem olika 

personlighetstyper som användarna sorterades in i var ”extraversion”, ”narcissism”, 

”perceived efficacy of self-presentation”, ”need to belong”, samt ”need for popularity”. 

(Winter et al. 2014)  

     Resultaten visade att den personlighetstyp som de benämner ”extraversion”, vilken jag i 

uppsatsen väljer att översätta till ”extrovert”, var positivt relaterad till antal 

statusuppdateringar, samt positivt relaterad till djupet av självutlämnande. Denna typ var 

tydligt utåtriktad, samt engagerad i sociala aktiviteter och hade ett stort intresse av att ha så 

många sociala kontakter som möjligt då denne fann detta mycket givande. (Winter et al. 

2014)  

     Gällande den personlighetstyp som forskarna benämner ”narcissist”, en benämning som 

jag väljer att tillämpa även i denna uppsats, är det nödvändigt att tillkännage att detta ej gäller 

den kliniska diagnosen utan snarare härstammar från en socialpsykologisk vinkel. Denna 

personlighetstyp var även denna positivt relaterad till antal statusuppdateringar, samt 

tenderade att ha aningen djupare självutlämningar, samt egenfrämjande statusuppdateringar. 

Då denna personlighetstyp ständigt strävade efter uppmärksamhet och bekräftelse tenderade 

denne dessutom att välja extra attraktiva profilbilder. (Winter et al. 2014) 

     ”Perceived efficacy of self-presentation” väljer jag i denna uppsats att översätta till 

”effektmedvetenhet”. Även denna personlighetstyp menade forskarna på var positivt relaterad 

till antal statusuppdateringar. Den var dock negativt relaterad till masslämpligheten av 

uppdateringarna och hade en mer informell stil på sina statusar, samt använde mer 

experimentella profilbilder. (Winter et al. 2014) 

     Den fjärde personlighetstypen, ”need to belong”, vilken i denna uppsats översätts till 

”tillhörandebehov”, var en personlighetstyp som generellt sett var förhållandevis inaktiv i sitt 

informationsdelande på Facebook. Denna personlighetstyp var positivt relaterad till 

självutlämnandet i Facebook-statusarna. Den lade väldigt sällan upp Facebook-statusar men 

då den väl gjorde det var det med ett tydligt självutlämnande där syftet var att det skulle 

generera en fortsatt kontakt med vänner eller ett fortsatt medlemskap i en grupp. (Winter et al. 

2014) 

     Den femte och sista personlighetstypen, ”need for popularity” översätts i denna uppsats till 

”popularitetsbehov” och var positivt relaterad till både antal statusuppdateringar, samt 

egenfrämjande statusinnehåll. För denna typ var det mycket viktigt att vara socialt inkluderad 

och personlighetstypen var benägen att följa trender eller grupper endast för att undvika att bli 
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exkluderad från populariteten. Denna personlighetstyp menar forskarna är besläktad med 

personlighetstypen ”narcissist” med skillnaden att denna inte anser sig själv överlägsen utan 

endast vill förefalla socialt accepterad. Den redigerar sin profil ofta och publicerar gärna 

statusar om sociala aktiviteter som tyder på popularitet.  (Winter et al. 2014) 

     I artikeln ”Self-presentation 2.0: Narcissism and Self-Esteem on Facebook” (Mehdizadeh, 

2010) undersöks korrelationen mellan egenfrämjande beteende, narcissistiska drag och kön. 

Resultatet visade på att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan dessa aspekter men 

att det däremot visade sig att män i högre grad hade självfrämjande innehåll i den så kallade 

”Om Mig-rutan” medan kvinnor i högre grad hade självfrämjande innehåll bland sina foton.  

Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter som jag har valt att tillämpa i denna uppsats härstammar från 

Erving Goffman (2009), samt Anthony Giddens (2007). Goffman var en vardagssociolog som 

betraktade vardagslivet ur ett dramaturgiskt perspektiv, samt studerade individens 

tillvägagångssätt för att utforma sin identitet. I denna uppsats kommer hans teorier att 

appliceras bortom ansikte-mot-ansiktets gränser, där det fysiska inte är en nödvändig 

beståndsdel, närmare bestämt på Facebook. Anthony Giddens är en brittisk sociolog som 

bland annat studerar individens egna val och livsstil utifrån det senmoderna samhället och 

dess nya möjligheter och påverkansfaktorer. 

     Jag har valt att använda mig av dessa två teorier som utgångspunkt då de båda behandlar 

den agerande individens aktiva val gällande dess identitetsskapande i förhållande till 

samhälleliga normer och förväntningar.  

Centrala begrepp hos Goffman och Giddens 

Goffman (2009) skiljer på ”give expression” och ”give off expression”. ”Give expression” 

syftar till den traditionella kommunikationen där individen uttrycker den information den har 

och där interaktionspartnern tar emot informationen.  ”Give off expression” syftar till att en 

individ interagerar på ett visst sätt där interaktionsparterna räknar med att individens 

handlande inte grundar sig i den specifika explicita information som individen framför. Det 

senare alternativet är det som det kommer att läggas fokus på i denna uppsats.  

     Goffman (2009) ser individen som en skådespelare som väljer vilken information den vill 

dela med sina betraktare. Han menar på att varje individ har som avsikt att göra intryck på sin 

publik och att det så kallade framträdandet kan ses som en slags teater där man liknar 
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skådespelarens intrycksvilja med den vardagliga individens vilja att göra intryck på sina 

åskådare. Varje individ spelar en roll i varje sammanhang den befinner sig i, och denna roll 

förväntas att mottas med tilltro från individens åskådare. Denna roll spelas upp i det som 

benämns som ”framträdande”. Med ett framträdande menar Goffman alla typer av handlingar 

som sker framför en eller flera betraktare och som påverkar betraktarna på ett eller annat sätt. 

     Skådespelaren, som Goffman benämner den, har som avsikt att vara trovärdig i sin roll, 

och för att göra detta möjligt använder denne sig av en rad olika hjälpmedel. Med fokus på 

detta talar han om två olika ytterligheter, dels den individ som är totalt säker på att den roll 

denne förmedlar är äkta, vilken också kan kallas den ”uppriktiga”, samt dels den individ som 

ställer sig mycket skeptiskt till sin egen framförda roll och inte alls låter sig övertygas av sitt 

eget handlande. En individ kan ställa sig skeptisk till sitt framförande, men samtidigt inte bry 

sig särskilt mycket om det, då syftet med framträdandet för individen endast har ett tydligt 

mål som i situationen kräver rollbeträdandet. Denna typ av individ benämner han den 

”cyniska”. En cynisk aktör kan finna detta falska agerande som underhållande då de 

betraktande tar rollen på stort allvar medan aktörer själv kan agera precis som denne behagar. 

(Goffman, 2009). 

     Ett annat centralt begrepp är begreppet ”fasad”, vilket innefattar den del av framträdandet 

som observatörerna tillämpar för att definiera situationen och som antingen medvetet eller 

ovetande används av den agerande individen. Begreppet fasad kan delas in i mindre 

beståndsdelar. En av dessa beståndsdelar benämner han ”inramningen”, vilket innebär all 

form av platsbunden rekvisita som kan hjälpa individen att se mer trovärdig ut, exempelvis 

möblering av olika slag. En annan beståndsdel av fasaden är det som han kallar den 

”personliga fasaden”. Denna typ av fasad är de personliga kännetecken som individen 

innehar, de uttrycksfulla aktioner den tillämpar, vilka i motsats till inramningen inte är 

platsbundna utan förväntas att följa med individen och styra dennes handlingar oavsett 

lokalisation. Några få exempel på denna typ av fasad är kön, ålder, klädval, etnicitet och 

gester. Den personliga fasaden kan därefter delas in i ytterligare beståndsdelar; ”uppträdande” 

och ”manér”. Uppträdandet visar i sammanhanget på en individs sociala status medan 

individens manér snarare visar på vilken roll individen planerar att agera i den sociala 

situationen. (Goffman, 2009).  

     Generellt sett förväntar sig publiken att det skall finnas en tydlig samverkan och ett 

överensstämmande mellan inramning, uppträdande och manér, men så är inte alltid fallet. 

Betraktarna förväntar sig en idealtyp i varje sammanhang, där inramning, uppträdande och 

manér redan är förbestämt utefter samhällets normer och värderingar, vilket leder till att 
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uppmärksamheten riktas mot de eventuella avvikelser som sker från idealtypens förväntade 

uppträdande. Dessutom beskrivs det faktum att sociala fasader inte sällan institutionaliseras 

och reproduceras, vilket resulterar i förväntningar på att en individ med en viss social fasad 

kommer att agera utefter denna förväntade fasad oberoende av situation. (Goffman, 2009) 

     Begreppet ”regioner” är en metafor för det verkliga livets agerande i olika sammanhang 

och är ställen som kan ta plats så gott som var som helst, så länge det existerar 

perceptionsgränser eller varseblivningsgränser. Han skiljer på bakre regioner och främre 

regioner, där främre regioner är där aktören har sitt framträdande, på ”scenen”, och bakre 

regionen där den har gått av scenen, ”bakom kulisserna”. I den bakre regionen kan individen 

vara sig själv i ett avslappnat forum, utan krav och förväntningar från de betraktande. Graden 

av avslappning och icke-formalitet kan dock variera beroende på antal deltagande i den bakre 

regionen, samt dessa deltagares egenskaper i form av exempelvis ålder och kön. I den främre 

regionen, på ”scenen”, anser Goffman att individen agerar utefter syftet att förkroppsliga 

förbestämda normer. Han delar in dessa normer i två olika kategorier; hövlighetsnormer, samt 

dekorum. Hövlighetsnormerna lägger fokus på hur man skall behandla andra, sin publik 

medan man är på scenen, medan dekorum istället lägger fokus på hur man själv ska bete sig 

medan man betraktas på scenen. (Goffman, 2009). 

     Goffman tillämpar begreppet ”team” då han beskriver den grupp som bildas av den 

samling individer som tillsammans koopererar i skildringen av en rutin. Den bakomliggande 

tanken med denna rutin är att upprätthålla en stabilitet i intrycksstyrandet, vilket kräver att 

teammedlemmarna litar på varandra till fullo. Goffman menar på att det mest vitala för att ett 

team skall fungera effektivt med fokus på tidigare nämnda syfte är att de är lojala mot 

varandra, disciplinerade, samt utövar försiktighet. Eventuella sanktioner vid brytning av 

rutinen sker i de bakre regionerna för att undvika störningar av framträdandet i de främre 

regionerna.  

     Anthony Giddens (2007) gör en distinktion mellan ”personlig identitet ”och ”social 

identitet”. Han menar då på att det som ligger till grund för den personliga identiteten är 

faktorer som valmöjlighet, handlingsförmåga och självständighet. Den personliga identiteten 

skapar distinktioner mellan människor och resulterar i att individen ser sig själv som en unik 

person med unika relationer till sina medmänniskor. Interaktionen till andra är en väsentlig 

beståndsdel i hur den uppfattar sig själv som individ. Den sociala identiteten bygger istället på 

att individen kategoriserar in sig själv i olika sociala grupper. Där jämför den sig med andra 

för att hitta likheter och skillnader för att kunna lokalisera sig själv i en social rangordning.  
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     Han gör i sina teorier en genomgående tydlig distinktion mellan det dåvarande industriella 

samhället och dagens moderna samhälle, och med fokus på distinktionen mellan den 

personliga och den sociala identiteten menar han på att individen idag har extremt utökade 

möjligheter att själva utforma sin identitet. Han beskriver ”skapandet av självet” som 

reflexivt där individen är högst medveten om sina val. En viktig aspekt här är dock det faktum 

att individen blir påverkad av samhället i sina val, där förväntningar på att individen bör ha en 

specifik ”livsstil” existerar. Detta leder till att individen tvingas till att göra aktiva val i form 

av både skapande av identitet och agerande, men samtidigt är styrd av sin socioekonomiska 

situation, samt samhällets förväntningar och ideal. (Giddens, 2007).  

 

Goffman i dagens virtuella samhälle 

Erving Goffmans bok ”Jaget och Maskerna” publicerades 1959, med andra ord i ett samhälle 

utan de digitaliserade nätverken och de snabba kommunikationsformerna. Goffmans (2009) 

teorier handlar om den kommunikation som sker ansikte-mot-ansikte mellan individer som 

har någon form av fysisk relation till varandra. Hans teorier kan i dagens samhälle ses som 

aningen föråldrade och i detta sammanhang missanpassade. Frågan gällande om dessa teorier 

verkligen kan tillämpas på ett globalt område kan i detta sammanhang troligen dyka upp och 

kommer därför att besvaras i följande stycken.  

     Joshua Meyrowitz (1985), en professor i kommunikationsvetenskap vid Universitetet i 

New Hampshire, slog igenom med boken ”No sense of place” där han problematiserar 

begreppet att vara ”närvarande” och där det väsentliga budskapet i boken är att den virtuella 

världen löser upp den klassiska förbindelsen mellan fysisk plats och social plats.  

Meyrowitz utvecklar Goffmans teorier om främre och bakre regioner där syftet för honom är 

att anpassa dessa teorier till dagens elektroniskt involverade samhälle. Då Goffmans teorier 

förhåller sig till interaktion gällande ansikte-mot-ansikte, och saknar dagens tydliga 

distinktion mellan fysisk och social plats, menar Meyrowitz på att det inte är den fysiska 

miljön som bestämmer vilken sorts interaktion som skall ske eller sker, utan de mönster av 

informationsflöde som är aktuella. Han anser därmed att det har uppkommit helt nya 

tillvägagångssätt för att ingå i en grupptillhörighet, och att individer numera spelar helt andra 

roller än tidigare för att uppnå detta. Han syftar till att gruppidentitet tidigare innebar att man 

hade tillgång till ”hemlig information” som man endast kunde tillgå genom fysisk närvaro, i 

det som Goffman benämner de bakre regionerna, vilket genererade i en känsla av 

grupptillhörighet. I dagens samhälle krävs inte längre den fysiska närvaron för att tillhöra en 
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grupp och gränserna till grupperna blir otydliga, de bakre regionerna är numera mycket små 

eller icke-existerande. (Meyrowitz, 1985).  

     Även Liam Bullingham och Ana C. Vasconcelos (2013) belyser i sin studie hur Goffmans 

teorier är väl applicerbara på identitetsskapande på virtuella nätverk. De liknar interaktion på 

dessa nätverk med framträdande i den främre regionen och syftar i synnerhet till den 

medvetenhet som tillämpas av individen i denna region i form av aktiva val gällande hur 

denne vill framställa sig gentemot sin publik. De menar även på att identitetsskapandet i dessa 

virtuella nätverk erbjuder utökade möjligheter att kunna redigera sin identitet utefter hur 

individen vill framstå och i vilket forum eller kontext den befinner sig i. (Bullingham & 

Vasconcelos, 2013). Samma författare benämner även ett flertal andra forskare som med 

framgång tillämpat Goffmans teorier som analysverktyg vid studier av identitetsskapande på 

sociala nätverk, däribland Miller och Arnold som även de applicerat Goffmans teorier om de 

främre gentemot de bakre regionerna på internetanvändandet (Miller & Arnold, 2001).   

Tillämpning av teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt syftar jag till att redogöra för hur jag kommer att tillämpa det ovan redovisade 

teoretiska ramverk utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar.  

     Att vara medlem och dela information på Facebook är en form av virtuellt 

identitetsskapande och kan liknas vid ett ”framträdande”. Detta framträdande styrs av både 

moraliska och instrumentella dekorum i form av generella moraliska regler om vad som ses 

som godkänt och förväntas av publiken, de betraktande, att uttrycka, samt faktiska regler från 

Facebooks regelverk; Facebook Statement of Rights and Responsibilities (Facebook, 2013).   

     En medverkan på Facebook kan liknas vid ett uppträdande i den ”främre regionen”. 

Handlandet är officiella aktioner och i samma sekund som en individ agerar på Facebook i 

form av explicit interaktion i någon form, t.ex. genom statusuppdatering eller uppladdning av 

bild, så har den strålkastarljuset på sig, samt en betraktande publik. På samma sätt så 

återvänder individen till den ”bakre regionen” igen då den inte längre uttrycker sig på ett 

explicit sätt, genom att antingen logga ut från Facebook eller agera totalt inaktivt gällande det 

explicita och endast betrakta.  

     Varje Facebook-användare har en egen ”tidslinje” där den själv väljer vad för information 

som ska synas. Användaren har här chansen att skapa en egen ”fasad” där inramningen kan 

definieras som de ”rekvisita” eller ”dekor” som befinner sig runt individen på de bilder den 

laddar upp, i form av föremål eller typ av lokalisation. Den personliga fasaden, vilken inte är 

platsbunden, kan karaktäriseras genom de bilder som användaren lägger upp där det framgår 
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vilket typ av kön, ålder, etnicitet eller klädval som är aktuell för användaren. Den beståndsdel 

av fasaden som benämns ”uppträdande” kan visualiseras genom i vilka sammanhang 

användaren väljer att framställa sig själv för att visa sin sociala ställning. Begreppet ”manér” 

syftar till hur individen väljer att interagera med andra och konkretiseras genom att individen 

informationsdelar och därefter får respons i form av ”gillanden” eller kommentarer. Jag har i 

denna uppsats valt bort att på stimulusmaterialet visa specifika konversationer för att lägga 

större fokus på identitetsskapande än interaktion vilket gör att begreppet manér inte är aktuellt 

i detta sammanhang.  

     Begreppet ”team” kan i detta sammanhang liknas vid Facebook-kontakter och ett ”stöd 

från teamet” liknas vid ”gillanden” eller uppskattande kommentarer från dessa. Med hjälp av 

dessa bekräftanden från omgivningen kan individen upprätthålla sin fasads trovärdighet.  

Sanktioner vid opassande beteende skulle kunna liknas vid att en individ skriver något 

opassande och alltför personligt på en annan persons ”tidslinje”, vilket resulterar i att 

information som skulle varit inofficiell blir offentlig och att sanktionerna i den ”bakre 

regionen” därmed sker privat via andra kommunikationsmedel eller vid fysisk närhet. 

     Gällande Giddens (2007) teori om ”skapande av självet”, så kan denna teori appliceras på 

användarens skapande av sin Facebook-identitet och de aktiva val som denne då ställs inför. 

Användaren kan välja vilka erfarenheter och egenskaper den vill dela med sig av, och kan 

därmed till fullo styra sin identitetsutformning. Denne riskerar dock att vara styrd av de 

förväntningar som kommer ifrån övriga Facebook-användare gällande vilken information som 

bör delas och vilken information som bör hållas privat. 

Metod och data 

För att kunna lokalisera de tankebanor som sker vid betraktande av en Facebook-profil valde 

jag att tillämpa fokusgrupper som huvudsaklig metod. Grunden till detta ligger i att denna 

metod innebär en gruppinteraktion, vilket i detta fall på ett effektivt sätt åskådliggör de 

tankebanor och resonemang som unga vuxna har gällande identitetsskapande på Facebook. 

Detta samtalsämne bestäms innan start av mig som moderator, som dessutom leder 

gruppsamtalet (Morgan, 1996). En fokusgrupp kan ses som en typ av gruppintervju där syftet 

är att samla in forskningsdata, samt lägga stort fokus vid interaktionen som uppstår mellan 
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deltagarna. En viktig distinktion bör dock dras mellan gruppdiskussion och fokusgrupper, då 

fokusgrupper är organiserade och formella medan en gruppdiskussion kan uppstå även vid 

informella och oorganiserade tillfällen (Wibeck, 2000).  

     Syftet med tillämpningen av fokusgrupper var att detta tillvägagångssätt skulle generera i 

ett öppet och analyserbart material där respondenternas tankebanor om identitetsskapande på 

Facebook kunde uttryckas verbalt i interaktion med andra respondenter. Breen (2006) menar 

på att fokusgruppen karakteriseras av att den utvecklar nya tankar som skapas i en social 

kontext.  

     För att testa mitt stimulusmaterial tillämpades en pilotstudie, där respondenterna hade 

möjlighet att komma med konstruktiv kritik. För att komplettera det material som 

fokusgruppen genererat tillämpades även enskilda intervjuer där oklarheter som uppstått 

under fokusgruppen klarades ut, samt där vissa mer djupgående ämnen behandlades.  

Konstruktion av fiktiva Facebook-profiler 

För att stimulera till diskussion, samt för att väcka frågor hos respondenterna (Wibeck, 2010) 

tillämpade jag ett egentillverkat stimulusmaterial. Som tidigare nämnt tillämpades även detta 

stimulusmaterial för att skapa spridning i materialet, samt för att synliggöra eventuella 

skillnader i respondenternas sätt att se på olika typer av identitetsskapande.  Fyra olika fiktiva 

Facebook-profiler skapades med utgångspunkt i tidigare nämnda forskning gällande 

personlighetstyper i relation till statusuppdateringar och informationsdelning (Winter et al. 

2014). Dessa Facebook-profiler hölls under hela undersökningen stängda så att endast jag som 

författare hade tillgång till dem och kunde se dem. Profilerna skrevs ut i pappersformat inför 

fokusgruppen, allt innehåll på profilen raderades dagen efter att fokusgruppen ägt rum och 

kontot inaktiverades. 

     Anledningen till att det skapades endast fyra och inte fem profiler baserar sig på att de 

personlighetstyper som benämns ”popularitetsbehov”, samt ”extrovert” ligger så pass nära 

varandra i utformande att det för en fokusgrupp skulle bli problematiskt att särskilja dem. För 

att fokusera på de aktuella individernas agerande gentemot omvärlden och inte lägga alltför 

stort fokus på den respons de fick från, eller den interaktion de hade med, andra Facebook-

användare utformades endast profiler där användarna själva var de enda som var aktiva 

informationsdelare på sidan. På dessa profiler konstruerades profilbilder, omslagsbilder, ett 

urval av den aktuella profilens vänner och dess antal, en överblick över de foton som laddats 

upp, ett urval av de sidor som profilen ”gillat” inklusive antal ”gillanden”, samt slutligen de 
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statusuppdateringar i form av ”incheckningar”, text, ”delningar” och bilder som individen 

laddat upp under en viss tid. På dessa uppdateringar framgick även vid vilken tid och på vilket 

datum individen delat den aktuella informationen, samt vilken respons den hade fått i form av 

”gillanden” och antal kommentarer från dess vänner. För att inte riskera att bryta mot 

upphovsrätten (SFS 1960:729), när det gäller bilderna, inkluderas inte de fiktiva profilerna 

som bilagor i uppsatsen.  

     Alla profiler benämndes ”Kim Johansson” med grund i att ”Kim” är ett könsneutralt namn 

och att ”Johansson” är det näst vanligaste efternamnet i Sverige (Statistiska Centralbyrån, 

2013).  För att bestämma kön på de olika profilerna och personlighetstyperna utgick jag från 

den tidigare nämnda undersökningen av Soraya Mehdizadeh (2010) där det bland annat 

framgick att det inte fanns några signifikanta samband mellan självfrämjandebeteende, 

narcissistiska drag, samt kön. Med utgångspunkt i denna undersökning valde jag därför att 

slumpmässigt könsfördela de fiktiva profilerna, samt förhålla mig till de skillnader som 

framkommit i studien. För att få en jämn fördelning valde jag att ha två manliga profiler och 

två kvinnliga profiler där de två manliga profilerna hade personlighetstyperna 

”effektmedvetenhet”, samt ”popularitetsbehov” och där de kvinnliga profilerna hade 

personlighetstyperna ”tillhörandebehov”, samt ”Narcissist”.  

     För att skapa en försäkran om att de fiktiva profilerna skulle fungera som stimulusmaterial 

använde jag mig som tidigare nämnt av en pilotstudie där fyra personer medverkade. Efter 

konstruktiv kritik från de medverkande ändrades upplägget till att inte informera 

respondenterna om att det var fiktiva individer de betraktade, vilket hade gjorts vid 

pilotstudien. De fiktiva profilerna utökades dessutom så att mer information fanns att tillgå 

och vid färdigställandet innehöll varje profil mellan två till tre A4-sidor information.  

Urval och rekrytering till fokusgrupp 

För att rekrytera deltagare till fokusgruppen annonserades en förfrågan på min Facebook-sida 

där uppsatsens huvudfokus tillkännagavs, samt där det meddelades om tid och plats för när 

och var fokusgruppen var planerad. Denna förfrågan offentliggjordes, vilket är ett val man gör 

när man publicerar information på Facebook, samt ”delades” vidare av ett flertal bekanta till 

mig, vilket gjorde att den nådde ut till en målgrupp utanför mina egna Facebook-vänner, och 

nåddes av ungefär 1450 Facebook-användare.  Detta innebar att urvalet blev en form av 

snöbollsurval och denna rekryteringsmetod benämns ”rekrytering via existerande listor” 

(Wibeck, 2010). Anledningen till valet av att endast vända mig till Facebook-användare 
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grundar sig i att de respondenter som undersökningen vänder sig till bör vara införstådda i 

informationsdelning på Facebook. De som var intresserade ombads kontakta mig och jag fick 

snabbt respons på min förfrågan. De personer som anmält intresse kontaktades därefter via 

privat mail för att få mer information om plats och exakt tid för fokusgruppen. Gensvaret blev 

jämt könsfördelat med tre kvinnor och tre män.  

     Dagen före den planerade fokusgruppen inkom dock information om att alla anmälda 

deltagare förutom en hade fått förhinder och därmed ej kunde medverka. Detta ledde till att en 

ny annonsering gjordes på Facebook på samma sätt som tidigare, där nya respondenter 

efterfrågades för medverkan redan nästkommande dag. Även denna förfråga delades vidare av 

ett flertal av mina bekanta och nådde denna gång ut till ungefär 1750 Facebook-användare. 

Innan genomförandet hade fem nya respondenter anmält sitt intresse och slutligen blev alltså 

även det nya urvalet ett snöbollsurval. Den nya sammansatta fokusgruppen bestod av två 

kvinnor och fyra män och viktigt att notera här är att ingen av dessa respondenter var nära 

bekanta till mig, utan endast individer som kontaktats via Facebook.  

     Alla respondenter var uppväxta och bosatta i samma stad, var mellan tjugo och tjugofyra 

år, saknade högskoleutbildning, samt var vana Facebook-användare. Det faktum att gruppen 

delar både socioekonomisk bakgrund och ålder gör att urvalet blir homogent och leder till att 

jag kan använda denna specifika undergrupp för att gå på djupet av mina frågeställningar med 

en infallsvinkel som blir representativ för denna specifika undergrupp. Detta homogena urval 

resulterar också i en ökad intimitet i fokusgruppen (Wibeck, 2010).  

     Antalet medverkande respondenter, sex personer, kan ses som positivt ur ett flertal olika 

aspekter. Om gruppen hade varit större så finns risken att respondenterna hade tappat intresset 

för medverkandet efter en stund på grund av att de inte upplevt att de fått tillräckligt med plats 

för att föra sina egna resonemang, vilket eventuellt skulle ha kunnat bero på att andra 

individer i gruppen tagit mer plats. Det skulle också kunna uppstå en problematik gällande 

den tidsmässiga faktorn i form av att det helt enkelt inte finns tidsresurser för att alltför många 

individer skall hinna föra sin talan. (Wibeck, 2010). Det maximala antalet 

diskussionsdeltagare en hjärna klarar av att hålla isär är dessutom sju (Svedberg, 1992), vilket 

innebär att en fokusgrupp med sex medverkande fortfarande kan generera i ett greppbart och 

koncentrerat samtal.  

      Senare i undersökningen togs beslutet att komplettera materialet med enskilda intervjuer 

med informanter som medverkat i fokusgruppen.  Även dessa intervjuer var jämt 

könsfördelade med en kvinna och en man. 
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Genomförande 

Fokusgruppsintervjun genomfördes den 27 april mellan klockan 15 och cirka 17.30. Vi 

befann oss utomhus i en park i solsken sittandes på en filt vilket gjorde att avstånden mellan 

oss var kortare än om vi hade suttit vid ett bord och vilket kan ses som positivt vid dessa typer 

av interaktionsundersökningar (Wibeck, 2010). Ytterligare en positiv aspekt gällande valet av 

lokalisation är att platsen upplevdes som trygg och härlig vilket generade en tilltalande och 

avslappnad stämning bland deltagarna, en faktor som vid en osäker lokalisation skulle kunnat 

ha minskat undersökningens validitet. (Albrecht et al. 1993).    

     Vid genomförandet av fokusgruppsintervjun informerades deltagarna först om 

undersökningens syfte, samt att de skulle få tillgång till fyra olika profiler som alla var 

benämnda ”Kim”. De ombads då de betraktade de olika profilerna att lägga märke till så 

mycket det kunde, gärna inklusive vilka typer av bilder som delats på profilen, hur ofta ny 

informations delats, hur många vänner den aktuella profilen hade, samt vad för typ av saker 

den gillade. Deltagarna informerades dessutom om att det inte fanns några rätt eller fel, samt 

att syftet inte var att de skulle komma fram till något gemensamt. Enligt informationskravet 

informerades de även om att deltagandet var frivilligt, samt att de när som helst hade rätt att 

avbryta sin medverkan. (Vetenskapsrådet, 2014). Innan fokusgruppen satte igång 

informerades även deltagarna om att fokusgruppen skulle spelas in som ljudfil, samt att vissa 

citat eventuellt skulle publiceras i min uppsats. Det informerades också om att 

transkriberingen endast skulle läsas av mig, samt eventuellt min handledare och att den som 

var obekväm med det självklart kunde meddela detta.  

     För att generera en bred diskussion valde jag att tillämpa en ostrukturerad diskussionsguide 

(Wibeck, 2010) där jag tillämpade frågor som syftade till frågeställningarna och uppsatsens 

fokus ur ett brett perspektiv. Exempelvis ställdes öppna frågor gällande det första intryck de 

fått när de såg en profil och respondenterna ombads även att jämföra profilerna med varandra 

utifrån olika transparensaspekter. Efter varje fråga eller samtalsämne ställdes dessutom en 

kontrollfråga där jag efterfrågade om det fanns någon som ville tillägga något, för att undvika 

att någon av respondenterna skulle känna sig trampade på eller bortglömda. Jag lät det även 

vara tyst i längre perioder för att ge möjlighet till tanke- och talrum. 

     Risken för att de i gruppen skulle påverka varandra till att endast våga säga påståenden och 

tankar som var socialt accepterade i gruppen (Wibeck, 2010) minskades genom att 

angreppsvinkeln på frågorna som tidigare nämnt var medvetet bred, vilket gjorde att deras 

interaktion, samt vilka ämnen de valde att lägga fokus på, blev ett resultat i sig. Samtalen 
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mellan respondenterna hade dessutom ett mycket vardagligt angreppssätt, vilket resulterar i en 

ökad ekologisk validitet (Albrecht et al.1993).  

Etiska överväganden 

Angående frågan om en fokusgrupp i detta sammanhang är etiskt försvarbart så vill jag lägga 

fokus på att deltagaren i denna undersökning själv valde när den ville uttala sig eller ej, det 

var med andra ord på deltagarens villkor. Om det uppstod ett samtalsämne som deltagaren 

inte kände sig bekväm att uttala sig angående, så kunde denne välja att ställa sig inaktiv i 

samtalet. Detta skiljer sig från enskilda intervjuer där respondenten blir tvungen att uttrycka 

sig även om denne är obekväm med detta. 

     För att uppnå konfidentialitet så byttes alla namn ut vid citatpubliceringen, vilket även 

gällde andra aspekter som riskerade att avslöja de medverkande individernas identitet 

(Wibeck, 2010; Vetenskapsrådet, 2014). Som tidigare nämnt uppfylldes också 

informationskravet då deltagarna blev muntligt informerade om att de skulle spelas in, samt 

att de hade rätt till att lämna gruppen när helst de ville. (Vetenskapsrådet, 2014)  

     Då respondenterna själva fick anmäla sig och bestämma över sin medverkan så uppfylldes 

även kraven för samtycke. För att uppfylla nyttjandekravet så informerades respondenterna 

dessutom om att informationen som fokusgruppen genererade endast skulle användas i min 

uppsats och inte delas på något annat sätt. (Vetenskapsrådet, 2014).  

Analysprocessen  

Under analysprocessen valde jag att bearbeta mitt material med hjälp av Excell. Jag arbetade 

iterativt genom att läsa igenom hela materialet ett flertal gånger för att få en greppbar 

helhetsbild och för att försöka urskilja de huvudsakliga teman som fokusgruppens 

diskussioner hade hamnat i. Därefter bearbetade jag systematiskt varje fiktiv profil utefter de 

frågeställningar jag haft. En mättnad av bearbetningen hade uppnåtts då materialet 

genomgåtts till den mån att det inte längre finns någon ny information i materialet som skulle 

kunna påverka eller förändra analysresultatet (Hjerm & Lindgren, 2010).  

  Materialet sorterades utifrån frågeställningarnas tre huvudteman;  

 Identitetsskapande hos de fiktiva profilerna 

 Transparens av informationsutlämnadet  

 Betydelsen av bekräftelse från teamet för att uppnå trovärdighet i betraktarens ögon 
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   Dessutom tillämpades en tabell som benämndes ”övrigt” där diskussioner som var 

inaktuella sorterades in. Parallellt med denna sortering så kodades materialet i fem olika 

färgkategorier där varje fiktiv individ fick en egen färg, samt där de samtal som rörde 

jämförande diskussioner också fick en egen separat färg. Det var i samband med denna 

sortering som jag bestämde mig för att komplettera med enskilda intervjuer för att kunna gå 

djupare in på varje tidigare nämnd huvudkategori. Dessa intervjuer hölls via telefon och 

spelades in via programmet Garageband. Även dessa intervjuer transkriberades och 

bearbetades iterativt utifrån de tre huvudämnena, samt kodades med hjälp av färger.  

     För att uppnå en så god reliabilitet som möjligt, samt för att skapa en möjlighet för någon 

annan att kunna utföra samma studie igen har jag försökt att beskriva genomförandet på ett så 

ingående och detaljerat sätt som möjligt. 

Resultat & analys 

Resultaten nedan har delats in i tre huvudkategorier utifrån frågeställningarna; 

identitetsskapande, transparens, samt bekräftelse från omvärlden. Efter varje avsnitt följer 

respektive analys med koppling till uppsatsens teoretiska referensram. Vid citatredovisningen 

inleds varje citat med en citat-rubrik där det redogörs för vilket sammanhang citatet är taget 

ifrån. De fetmarkerade frågorna kommer från mig som moderator och i övrigt är 

respondenterna benämnda med bokstav A-F.  

Centrala begrepp 

För att underlätta för läsaren, samt för att öka förståelsen inför vidare läsning, redovisas nedan 

ett antal centrala begrepp gällande Facebook och dess användning.  

 

Att gilla/likea - En knapp på Facebook som användaren kan trycka på för att bekräfta att den 

gillar den information som delats.  

Facebook-vän - En kontakt på Facebook som användaren aktivt måste förfråga alternativt 

acceptera. I många fall har en Facebook-vän tillgång till mer information på en väns sida än 

om de inte är vänner.  
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Profilbild - En bild som varje individ väljer för att ge ett första visuellt intryck. Denna bild 

syns direkt när man kommer in på en individs personliga sida.  

Informationsdelning - Ett begrepp som används i uppsatsen som ett samlingsbegrepp för 

statusuppdateringar, bilduppladdningar eller incheckningar. 

Statusuppdatering - En funktion på den personliga profilen där individen genom text eller 

bild kan dela med sig om lokalisation, funderingar eller information om vad den gör.  

Incheckning - En funktion som gör att individen endast genom en knapptryckning delar med 

sig av sin lokalisation. 

Tidslinje - Varje användare har en personlig tidslinje där all aktivitet på Facebook visas i 

kronologisk ordning. På denna tidslinje redovisas all typ av informationsdelning.  

Identitetsskapande hos de fiktiva profilerna 

Under denna punkt fokuseras det på vilka funktioner på en Facebook-profil som 

respondenterna ansåg var mest avgörande i bedömningen av identitet hos en annan individ. 

Dessa symboliseras av de olika funktioner som finns tillgängliga på den personliga Facebook-

sidan i form av profilbilder, omslagsbilder, vänner, bilder, de sidor som profilen ”gillat”, samt 

statusuppdateringar i form av ”incheckningar”, text och ”delningar”. 

   Fokusgruppen inledde med att gå igenom de fyra olika profilerna för att berätta om de första 

intryck de fick av dessa. Ett återkommande resultat är att den funktion på profilen som var 

påtagligt mest avgörande vid identitetsbedömningen var individens val av bilder. Trots att det 

generellt var mer text än bilder på profilerna så låg ett övervägande fokus på refererande till 

bilder och identitetsuppfattande utifrån detta. Exempel på dessa resonemang visas nedan.  

Fokusgrupp 

Första intrycket på Kim 3 [popularitetsbehövande]? 

Respondent A: Innemänniska! 

Respondent B: Ja, men han bryr sig ju jättemycket. 

Respondent D: Ja, han här är en cool kille. 

Jaha, varför tror ni det? 

Respondent D: Han tänker på hur han ser ut, och han här är väldigt noga med vad som hamnar på 

hans vägg också. Det är som Kim 2 [tillhörandebehövande] fast han uppdaterar sig betydligt mer. 

Som att han visar att han ska gå på festivaler, uppenbarligen, när han äter något gott, när han har en 

fin utsikt så lägger han upp det, när han reser så lägger han upp det.  

Respondent A: Han lägger bara upp typ när han reser, är på festival eller äter mat. Det är liksom 

dem tre. 

Respondent B: Och träning. 
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Respondent C: Ja, träning också. 

Respondent D: Han vill skryta lite, visa hur bra han är, hur jävla gött hans liv är. 

Respondent B: Han vill ha ett perfekt yttre. 

Respondent A: Han har det perfekt. 

Respondent D: Ja, han har det redan perfekt. Han vill bara att alla andra ska veta det också. 

Resonemangen ovan grundar sig endast i de bilder som ”Kim 3”, individen med 

popularitetsbehov, laddat upp, trots att det utöver dessa bilder även låg information i textform. 

Respondenterna gör här en bedömning att individen är vad de benämner en ”innemänniska”, 

samt att han bryr sig mycket om vad han lämnar för intryck. De menar dessutom på att han 

lämnar ut eventuellt filtrerad information där han bara delar med sig av vissa kategorier, vilka 

respondenterna menar på är då individen antingen reser, är på festival, äter mat eller tränar. 

De påstår att han med hjälp av dessa funktioner formar en identitet som både respondenterna 

och troligen individen själv anser är perfekt. Respondenterna uppfattar individen som att 

denne skryter, men att detta skryt ändå är befogat eftersom individen delar med sig av ”ett 

perfekt yttre”, vilket kan tolkas som ett samhälleligt ideal. Det faktum att respondenterna 

ansåg att ”Kim 3” med popularitetsbehov var en människa som ansågs ”rätt i tiden” återkom 

ett flertal gånger. 

   Ännu ett resonemang gällande samhälleligt ideal och dess utformande på Facebook 

redovisas nedan med ett citat taget från den enskilda intervjun med ”Respondent A”. Jag vill 

härmed påpeka att jag är medveten om att detta citat inte rör informationsmottagaren, men jag 

har valt att ta med detta citat för att tydliggöra hur denna respondent resonerar kring 

samhälleligt ideal och hur det kan appliceras på Facebook.  

Enskild intervju med Respondent A 

Men det du sa nyss är alltså att om det är en kompis till dig, eller någon du känner, så tycker du att 

profilen är bra om den motsvarar personen i verkligheten så mycket som möjligt, förstod jag dig 

rätt då?  

Respondent A: Alltså, jag ser det lite som att den personen man är på Facebook inte är samma sak 

som den personen som man är i verkligheten… Och jag tror inte att man ska försöka skapa en bild 

utav hur man är i verkliga livet utan vad som är med Internet och vad som alltid varit med Internet 

kan man likna vid datorspel... Man försöker skapa en Avatar, en drömavatar så som man vill se ut, 

och som man vill att andra ska se en. Då kan man ju liksom bara skapa en skitstor biffig kille som 

går runt och räddar världen och så vill man vara den personen. På Facebook kanske det är så att 

man bara lägger upp de bilderna där man är frisk, glad, kanske ute och tränar. Man lägger bara upp 

sånt som är positivt i andra ögon.  

Då pratar du ändå om något sorts ideal där ju? 
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Respondent A: Ja, man försöker skapa ett slags drömideal, hur man vill vara. 

I citatet ovan liknar individen identitetsskapande utifrån samhälleliga ideal vid datorspel och 

möjligheten att där skapa en figur där man själv formar dess egenskaper efter de prefererade 

egenskaper som man själv värderar högst eller som man anar uppfattas positivt ur andras 

ögon. Hen menar på att det fungerar på samma sätt på Facebook, då denne syftar till att man 

själv kan välja att filtrera den information som lämnas ut. Även här tas fenomenet träning upp 

som ett exempel på ett intresse som uppfattas som en del av en samhällelig idealbild.   

   Vid frågan om vad ”Respondent A” tror är den mest avgörande funktionen på profilen när 

en person skall bedöma vad för typ av profil eller individ denne betraktar svarar respondenten 

följande:  

Enskild intervju med Respondent A 

Respondent A: Det är så svårt för som sagt så brukar det alltid vara väldigt nedstängt, men om man 

skulle ta från den standarden så är det ju profilbilden. Det är det enda man ser. Det och coverbilden. 

Annars om man skulle ha öppen profil så är det nog fortfarande bilderna helt ärligt. Det är ju som så 

att av alla våra sinnen så använder vi ju ögat 70 procent eller vad det nu är och... Jag vet inte riktigt 

men det är alltid det vi använder på liksom, för att associera till starkast minnen och saker.  

Även här benämns alltså bilder som en väldigt central aspekt av identitetsskapande och 

identitetsbedömande. Respondenten refererar i detta citat till hur det fungerar rent praktiskt 

med Facebooks säkerhets och integritetspolicy. Hen menar här på att då man betraktar en 

individ som man inte har kontakt med på Facebook utan där profilen är låst till att endast visa 

profilbild, samt mycket nedskuren information så kan man inte tillämpa annan information än 

just den tillgängliga för att göra en bedömning. Hen påpekar dock att även då man har tillgång 

till övrig information så tillämpar man bilderna för att skapa sig en uppfattning om identiteten. 

     Nedan följer ett sista citat för detta ämne, taget från den enskilda intervjun med 

”Respondent B” där denne får svara på en liknande fråga som den som ställdes i citatet ovan; 

vilka funktioner av en Facebook-profil som enligt individen bör tillämpas för att skapa sig en 

uppfattning om vad det är för typ av användare den betraktar.  

Enskild intervju med Respondent B 

Om du har en ny Facebook-profil som du aldrig sett förut, vad tittar du på för att bedöma vad det 

är för typ av person?  

Respondent B: Först och främst bilder tror jag. Och det är nog först profilbilder. Och sen tror jag 

också att jag tittar på vad andra folk har kommenterat och gillat och vad den verkar ha för 

umgängeskrets och såna saker.  

Bryr man sig över huvud taget om vad de har skrivit eller är det mer bilder? 
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Respondent B: Ja det är nog bilder jag först kollar på. För jag vet inte... På något sätt känns det mer 

som en helhetsbild, för det är andra människor som kan lägga upp det också. Men jag vet inte. Jag 

tittar inte på typ vad de har gillat för sidor eller något sånt där. 

I detta citat framgår även ett resonemang om att utomstående individer kan lägga upp bilder 

på andra individer på deras sida, vilket respondenten anar kan generera i en bättre helhetsbild 

av individen. Detta innebär med andra ord att hen anar att de bilder på personen som laddas 

upp av andra Facebook-användare och ”taggas” så att den hamnar på dennes personliga sida, 

resulterar i en mer övergripande helhetsbild eftersom hen själv inte har skräddarsytt dessa 

intryck efter sina egna preferenser.  

     För att koppla det stora intresset från respondenterna angående individens val av bilder i 

sin presentation till den teoretiska referensramen, så vill jag hänvisa till Goffmans (2009) 

teorier. De teorier som här blir aktuella är de gällande ”fasaden”, vilken observatörerna 

tillämpar för att bedöma den agerande individen och situationen. Goffman delar in fasaden i 

flera olika beståndsdelar, och de beståndsdelar som kan ses som mest aktuella i detta fall är 

den icke-platsbundna ”personliga fasaden” som Goffman menar på är exempelvis kön, 

etnicitet, ålder eller klädval, samt inramningen, vilket kan liknas vid den rekvisita som 

individen har omkring sig på de bilder som denne delar. Den personliga fasaden kan dessutom 

delas in i ytterligare två delar; uppträdande och manér. Uppträdande visar en individs sociala 

status i sammanhanget medan manér istället visar hur en individ planerar att agera. De olika 

typerna av sociala fasader, som i denna undersökning karaktäriseras av de fyra olika 

personlighetstyperna, brukar inte sällan institutionaliseras och reproduceras, vilket skapar 

förväntningar på att en individ med en viss social fasad, i detta fall typ av Facebook-profil och 

informationsdelande, kommer att agera utefter denna förväntade fasaden oberoende av 

situation (Goffman, 2009). På de bilder som respondenterna bedömde befann sig de olika 

individerna i olika situationer. Exempelvis så betraktade de ”Kim 3”, den 

”popularitetsbehövande”, som en ”innemänniska” då han på sin Facebook-sida befann sig i 

sammanhang som respondenterna benämnde som talande för detta.  

     Goffman (2009) beskriver även en ”idealtyp” som är skapad utifrån samhällets normer och 

värderingar och att publiken förväntar sig en viss idealtyp i varje sammanhang utifrån 

inramningen, uppträdandet och manéren. I detta sammanhang kan man tolka det som att hans 

begrepp ”inramningen” visualiseras av i vilka sammanhang, eller bland vilken typ av 

rekvisita, individen väljer att framställa sig och ”uppträdandet” av hur användaren visar sin 

sociala status i form av vilka typer av grupper den befinner sig i på bilderna, samt vilken 

”social roll” denne verkar ha i dessa grupper. Respondenternas grund till begreppet 
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”innemänniska” kan även kopplas till Anthony Giddens teorier gällande dels den sociala 

identiteten, där individen ställs i förhållande till andra individer för att uppfatta en social 

ställning, dels det reflexiva skapandet av självbilden utifrån samhällets normer och 

förväntningar (Giddens, 2007). Det tydliggörs att ”Kim 3” är en individ som respondenterna 

anser motsvarar de samhälleliga förväntningar som existerar. Respondenterna visar stor 

uppskattning för de fokusområden i form av mat, träning, resor och musiktillställningar som 

”Kim 3” har valt att lägga fokus på och använder vid flera tillfällen begrepp som ”perfekt” vid 

en beskrivning av denna ”popularitetsbehövande individ”. Fenomenet idealtyper togs upp av 

respondenterna vid ett flertal olika tillfällen där en av respondenterna liknade ett skapande av 

en Facebook-profil vid ett skapande av en ”drömavatar” i ett datorspel.   

Transparens av informationsutlämnande 

Under denna punkt redovisas de resultat som kretsar kring ämnet ”transparens av 

informationsutlämnande” vilket i detta fall innebär hur respondenterna uppfattar de fiktiva 

individernas val av att filtrera viss information eller endast dela med sig av vissa aspekter från 

livet. Respondenterna diskuterar här faktorer som hur ofta en individ delar information, vilken 

typ av information som delas, samt det eventuella syftet med delningen.  

Fokusgrupp  

Respondent B: Alla lägger väl upp en fasad på Facebook på ett eller annat sätt? Det kan ju inte vara 

helt transparent.  

Vem är mest transparent av de här då [pekar på de olika fiktiva individerna]?  

Respondent B: Det är ju det som är omöjligt att se.  

Men vem tror ni?  

Respondent C [pekar på Kim 4, narcissist]: Jag tror det är hon i så fall som är mest transparent, hon 

delar ju verkligen allt. Highs and lows.  

Respondent E: Ja, det tror jag också. Hon är bäst på transparensen, hon skiter lite i allt. Hon kan 

skriva nästan vad som helst. 

Respondent D: Ja, för han kommer aldrig att skriva om han har en dålig dag. Då kommer det inte 

upp.  

Kim 3 [popularitetsbehövande]?  

Respondent D: Ja, precis.  

Respondent A: Det beror nog på. Om det är en sån där roligt dålig dag. Att det är sådär skit på skit 

på skit på skit, då kan han skriva och göra en rolig grej av det liksom.  
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Respondent E: Och slå spin på det liksom.  

Respondent A: Ja, men precis. Då det nästan är humoristiskt hur dåligt det är.  

Respondent D: Ja, det är kanske sant.  

Respondent C: Men det är inga riktigt tråkiga saker. Det är inga hemska saker.  

Respondent E: Jo men hon |pekar på Kim 4, narcissist] skulle kunna skriva det. Hon skulle kunna 

skriva att ”det här är en jävligt dåligt dag, jag är så förbannad”. 

Respondent D: Typ ”Klacken bröts av mitt på stan”. 

Respondent A: Ja, hon hade kunnat skriva av ren ilska liksom och bara dela med alla.   

I citatet ovan resonerar respondenterna kring hur de uppfattar att individerna förhåller sig till 

transparens på Facebook. Det visar sig då att den individ som benämns ”Kim 4”, som är 

utformad efter den ”narcissistiska personlighetstypen”, antas vara den som är mest transparent 

i sitt informationsutlämnande medan den popularitetssökande ”Kim 3”, som tidigare har 

benämnts som en ”idealtyp” antas tänka efter en extra gång. Detta innebär att respondenterna 

antar att ”Kim 4” har sin gräns till sitt privatliv närmare verkligheten än vad ”Kim 3” har. 

Respondenterna talade dessutom genomgående om ”Kim 4”, individen med den 

”narcissistiska personlighetstypen”, som en individ med en negativ inställning till allt hon tog 

för sig.   

Fokusgrupp 

Men tycker ni att det känns som att hon [Kim 2, tillhörandebehövande] lämnar ut den bilden hon 

vill eller tycker ni att man kan se något annat emellan?  

Respondent C: Jag tror att hon är väldigt medveten om vad hon vill visa.  

Varför tror du det? 

Respondent C: För att hon lägger ut så sällan.  

Det är helt enkelt hur ofta hon lägger ut?  

Respondent F: Hon skulle ju inte lägga ut om hon var ledsen.  

Respondent C: Nej, precis.  

Skulle hon inte det?  

Respondent F: Nej.  

Varför inte? 

Respondent C: Hon skriver allt härligt som har hänt.  

Även i detta citat lägger respondenterna i fokusgruppen tyngd på att individen själv 

skräddarsyr den information som den lägger ut för att behålla en viss distinktion mellan det 
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privata och offentliga livet. I citatet ovan talar de om individen med tillhörandebehov, ”Kim 

2”, och det faktum att hon lägger ut information så sällan och så positivt betonat att 

respondenterna i gruppen anar att hon endast delar med sig av det positiva och ”härliga” som 

hänt istället för att också dela med sig av vardagens negativa aspekter.  

     Gällande reflektionerna kring transparensen av informationsutlämnandet så kan Goffmans 

(2009) teorier om regioner appliceras. Man kan tolka det som att den grad av transparens som 

betraktarna uppfattar att individerna har, har samband med vart denne applicerar gränsen 

mellan de främre och bakre regionerna. Om en individ lämnar ut väldigt detaljerad 

information om sitt privata liv kan man tolka det som att gränsen till den främre regionen har 

flyttats bakåt och att individen alltså lämnar ut mer privat information om sig själv än om 

gränsen hade applicerats längre fram. Respondenterna ansåg med fokus på detta att den 

individ som hade den ”narcissistiska personlighetstypen” i högre grad var mer transparent 

gällande sin information, jämfört med den popularitetsbehövande ”Kim 3” som de anade var 

aningen mindre transparent men ändå mer transparent än det övriga profilerna. Goffman 

(2009) redogör för två underkategorier till den främre regionen; hövlighetsnormer, samt 

dekorum, där hövlighetsnormer innebär hur man behandlar sin publik eller omgivning medan 

dekorum, också kallat anständighetsrum, innebär hur man själv beter sig när man betraktas. 

Det faktum att respondenterna såg på individen med den ”narcissistiska personlighetstypen” 

som en individ med en negativ inställning i all information hon delade innebär att detta 

beteende kan placeras i det som Goffman nämner dekorum. Detta dekorum kan dessutom 

delas in i två underkategorier, vilka han benämner moraliska och instrumentella dekorum. 

Den moraliska aspekten syftar till regler, mål och visioner, vad som ses som ”godkänt” av 

omgivningen att uttrycka, medan den instrumentella aspekten syftar till uppenbara 

skyldigheter. Detta moraliska dekorum blir därmed applicerbart då respondenterna ansåg att 

”Kim 4” med den ”narcissistiska personlighetstypen” inte delade information på ett ”godkänt” 

tillvägagångssätt då hon höll en alltför negativ ton i förhållande till respondenternas moraliska 

regler.   

Bekräftelse från kontakter på Facebook 

Under denna rubrik redovisas respondenternas åsikter angående hur viktigt det är för den 

betraktande att se att individen fått bekräftelse på sitt informationsdelande. Bekräftelse i detta 

fall syftar på respons på informationsutlämnande i form av ”gillanden” och kommentarer i 

textform. Både vid fokusgruppen och vid de enskilda intervjuerna var respondenterna överens 
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om det faktum att bekräftelsen i sig var mer avgörande för bedömningen än själva 

informationsutlämnandet.  

Enskild intervju med Respondent B 

Så du tycker att samspelet mellan den personen och andra är viktigt i identitetsskapandet? 

Respondent B: Ja, alltså egentligen så tänker jag att identiteten uppstår i förhållande till något 

annat… Alltså i förhållande till dig som tittar på en annan persons profil men också att identitet 

skapas i förhållande till sitt sammanhang tycker jag. Sammanhang är ganska viktigt i identitet så jag 

tror att det är därför man blir påverkad av vad andra människor tycker. Och i och med att du kan 

kontrollera ganska mycket vad som händer på din Facebook så kan jag på något sätt bli kritisk i det 

och tänka att det kanske inte alls är så den personen är utan snarare vad den skulle vilja vara och det 

som andra personer då sagt eller gjort, det säger kanske mer om den personen då. Samtidigt kan det 

bli för komplext för man tänker att de personer som kommenterar kanske också tänker på sin identitet 

och förvränger den och då blir det ju jätte-komplext, men generellt sett så tror jag ändå att det är så.  

I detta citat tydliggör respondenten ett enligt denne komplext samband mellan bekräftelse på 

Facebook och de ”bekräftande”. Hen menar på att en Facebook-identitet enklast kan avgöras 

utifrån hur resten av Facebook-vännerna responderar på de stimuli som sänds ut. 

Komplexiteten menar hen dock är att responsen i sig kan vara stimulis som de ”bekräftande” 

har som avsikt att själva integrera i sitt eget identitetsskapande. Detta skapar en risk för att 

responsen eventuellt inte är så trovärdig och synkad med den identitet som skall bedömas, 

som den vid en första anblick skulle verka vara.   

Fokusgrupp 

Respondent F: Man kan se likheter mellan de två [pekar på Kim 1, effektmedvetenhet och Kim 4, 

Narcissist]. 

Jaha, vad ser du för likheter där? 

Respondent F: Det där bekräftelsebehovet, det är lite hur de använder Facebook.  

Respondent C: Och båda gillar att provocera lite grann tror jag.  

Respondent F: Ja, och de kanske målar upp en väldigt extrem bild av sig själva.  

Respondent D: Och det är samma med Kim 3 [popularitetsbehov], han bryr sig inte så mycket om 

han får massa likes på sina uppdateringar, han tycker att det är kul men det är inget direkt fokus för 

honom, jämfört med Kim 1 och Kim 4, de vill ha likes på sina uppdateringar.  

Respondent B: Kim 3 tycker nog att det är viktigare att folk bara har sett än att han får likes.  

Respondent F: Jag tänker mig att han får så mycket bekräftelse i verkligheten.  

Respondent D: Ja, verkligen. Så han behöver inte något på Facebook egentligen.  

Respondent F: Han är lite av en glidare.  
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Respondent C: Ja, verkligen!  

I citaten ovan redovisas fokusgruppens resonemang om hur den individ med 

”popularitetsbehov” inte har lika stort behov av ”gillanden” och bekräftelse som individen 

med den ”narcissistiska personlighetstypen” och individen med ”effektmedvetenhet”. De 

menar här på att denna individ troligen snarare föredrar att folk har sett och noterat hans 

informationsdelande än att de faktiskt gett en respons på det.  

Fokusgrupp 

Respondent C [pekar på Kim 3, popularitetsbehövande]: Han hade bara 25 likes på sin profilbild, 

eller jaha, det var ju bara 27 minuter sen. Tänkte att om han hade 1000 vänner så är det ganska 

dålig hitrate.  

Respondent A: Men den här, när han har köpt en ny lägenhet, om det nu är hans nya lägenhet, där 

har han bara fått 6 likes.  

Respondent C: Ja, det är ju skitkasst.  

Respondent A. Han kanske inte har några vänner då. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respondent C: Kim 3 tror jag är mer omtyckt. Han verkar som en skönare person.  

Respondent D: Ja, just det jag kollade inte. Hur många vänner hade Kim 4?  

Respondent C: 913. Så hon hade jävligt bra hitrate på sina bilder, typ 140 likes. Det är fan asmånga! 

De två citaten ovan är tagna från fokusgruppen. Det första citatet är taget från då de pratar om 

individen med popularitetsbehov, ”Kim 3”, och reagerar på hur många ”gillanden” han har 

fått på sin nyuppladdade profilbild, samt jämför med hur mycket respons han fått från ett 

tidigare informationsdelande. Detta gör respondenterna aningen konfunderade då de antar att 

han borde ha fått fler ”gillanden” utifrån hur många Facebook-vänner han hade, samt från 

deras bedömning angående att han delade information med teman som enligt respondenterna 

hamnade inom ramen för ”samhälls-ideal”. Deras resonemang leder då till frågan om ”Kim 3” 

ens har några vänner med tanke på denna brist på respons vid det tidigare 

informationsdelandet. Vid ett senare tillfälle kom dock respondenterna fram till att ”Kim 3” 

troligen var en individ som fick betydligt mer bekräftelse i verkligheten än på Facebook.  

     Det andra citatet är taget från en diskussion där respondenterna noterar att ”Kim 4”, med 

den ”narcissistiska” personlighetstypen, enligt respondenterna får en ”bra hitrate”, vilket 

innebär väldigt många ”gillanden” i förhållande till hur många Facebook-kontakter hon har.  
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Fokusgrupp 

Respondent C [pekar på Kim 1, effektmedvetenhet]: Jag tror att han är ganska aktiv för han hade 

ganska många likes som han hade gillat också typ var det tvåhundra stycken någonting?  

Respondent A: 207.  

Respondent D: Jaha, det noterade inte ens jag.  

Respondent C: Nej.  

Respondent F: Hade han så mycket likes? Men han hade bara fem likes på sin profil?  

Respondent A: Jo, men där.  

Respondent F: Jaha, som han hade gillat.  

Respondent C: Ja, som han gillar.  

Respondent F: Jaha, jag trodde att du menade på en status.  

Respondent C skrattar: Tvåhundra likes…  

Respondent A: Ja, alltså han är ju inte så populär egentligen.  

Respondent B [skrattar]: Nej… Det är liksom ingen respons på det.  

Respondent F: Nej...  

Respondent D: Nej men det brukar ju bli så när man…  

Respondent C: När man spamar folk 

Ytterligare en aspekt som återkom i bedömningen av individernas informationsdelande i 

förhållande till responsen var hur ofta de valde att uppdatera och informationsdela på 

Facebook. Detta ansåg respondenterna vara ett tecken dels på hur aktiv individen faktiskt var 

på sociala medier eller med elektronisk utrustning överlag, men också ett bevis på deras 

avsikter med informationsdelandet. De menade på att när man betraktade hur ofta individen 

uppdaterade sin Facebook-sida och jämförde detta med hur mycket bekräftelse han fick på 

dessa uppdateringar så kunde man avgöra vad för typ av individ man hade att göra med. I 

fallet ovan talas det om en individ som ofta lägger upp ny information, men inte får särskilt 

mycket, eller någon som helst, bekräftelse av sina Facebook-kontakter. Detta genererade i att 

diskussionen kring denna individ fick en nedlåtande ton och hans informationsdelande 

kallades ”spam”.  

 

Enskild intervju med Respondent B 

Hur viktigt är det då med bekräftelse för dig när du lägger upp något? 

Respondent B: Det är viktigt.  
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Varför då? 

Respondent B: Det är ju det jag säger med att likes har blivit mer som likes av en person än av en 

bild. Och jag tror också på något sätt att andra också ser det. Det är ju en sak om du får höra en 

komplimang som är direkt till dig, för då kan ju du bli glad i stunden. Eller det blir man ju glad av i 

och för sig men det är ju bara du som ser det. Men på Facebook blir det mer blottande för då kan ju 

alla andra också se den komplimangen eller vad det nu är för kommentar, och alla andra kan se hur 

många likes du har. Det blir så officiellt att alla andra kan döma utifrån det.  

I citatet ovan resonerar ”Respondent B” om hur viktigt denne själv anser att det är med 

bekräftelse när den delar någon information på Facebook. Hen menar på att den bekräftelse 

som sker ansikte-mot-ansikte inte kan likställas med den som sker på virtuella nätverk, då 

följande säger att den bekräftelse som sker på Facebook hamnar i ett officiellt forum där 

offentligheten kan ta del av bekräftelsen och därmed skapa sig en uppfattning om individen 

som fått bekräftelse. Respondenten använder dock ord som ”blottande” och ”döma” vilket kan 

uppfattas som en negativ klang. I detta sammanhang efterfrågades det även om hen kunde 

tänka sig att ”gilla” eller kommentera något som hen egentligen inte uppskattade, utan med 

anledningen att bekräfta personen istället för informationen eftersom detta förväntades av 

denne. Till denna fråga ställde sig respondenten tvekande men svarade slutligen att hen 

troligen skulle undvika detta men påpekade att hen kände igen sig i situationen och tidigare 

hade agerat på detta sätt ett flertal gånger. Jag har valt att ta med detta citat för att visa på hur 

respondenterna själva, i detta fall ”Respondent B” ser på betydelsen av bekräftelse, för att 

eventuellt därmed skapa en förståelse för varför de resonerar som de gör gällande betydelsen 

av bekräftelse då de betraktar andra Facebook-profiler.  

     För att koppla betydelsen av bekräftelse på Facebook, i form av ”gillanden” och 

kommentarer, vid identitetsbedömning till den teoretiska referensramen vill jag tillämpa 

Goffmans teorier om teamet. Han menar att ett team är en samling individer som tillsammans 

koopererar för att vidhålla en stabilitet i intrycksstyrningen (Goffman, 2009). Som tidigare 

nämnt kan team i detta sammanhang ses som de Facebook-vänner som ”gillar” eller 

kommenterar de informationsdelningar som individen har lagt ut, med syftet att bekräfta att 

de godkänner och uppskattar innehållet som delats. En komplexitet som togs upp vid den 

enskilda intervjun med Respondent B var risken för att en i teamet bekräftar individen på ett 

sätt som för den bekräftande i teamet kunde ses som ett aktivt val av komponent i sitt eget 

identitetsskapande. Det låg ett genomgående tydligt fokus på responsen från omgivningen, 

och vid de enskilda intervjuerna framgick det tydligt att respondenterna ansåg att detta var det 

absolut mest tillämpbara sättet för att få tillgång till en bra helhetsbild av individen, då de 



 29 

ansåg att responsen från andra placerade individen i ett socialt sammanhang. I intervjun med 

”Respondent B” berättades det även om att hen hade upplevt situationer där denne bekräftade 

individen istället för informationen, då med grund i att denne hade den typ av relation till den 

informationsdelande där det förväntades att uppskattning skulle visas. Denna situation var 

dock något som respondenten helst undvek. I samband med denna komplexitet kan Goffmans 

(2009) teorier om trovärdighet tillämpas. Han menar på att en individ kan ställa sig uppriktig 

eller skeptisk till sin egen framförda roll, i detta fall aktioner i form av bekräftande, ”gillande” 

och positivt kommenterande. I denna kontext kan därför hans teorier om den ”cyniske” 

aktören appliceras eftersom ”Respondent B” inte agerade utifrån hennes egen vilja eller 

tankar utan istället agerade utifrån vad som förväntades av henne.  

Diskussion 

Denna uppsats har fokuserat på informationsmottagaren istället för informationssändaren och 

syftet med denna uppsats var därmed att undersöka hur respondenterna såg på de fiktiva 

individernas identitetsskapande på Facebook, samt att undersöka i vilken utsträckning 

respondenterna uppfattade skillnader i typ av informationsdelande mellan de fiktiva 

Facebook-profilerna.  

     Uppsatsen har byggt på tre olika frågeställningar;  

 

 Vilken eller vilka funktioner på en användares personliga Facebook-profil anser 

respondenterna är som mest avgörande vid en identitetsbedömning? 

 I vilken mån uppfattar respondenterna att individerna i de fiktiva profilerna är 

transparenta i sitt informationsdelande på Facebook? 

 Hur stor roll spelar bekräftelse från omvärlden vid en bedömning av en Facebook-

användares identitet enligt respondenterna?  

 

I denna diskussion diskuteras de samband som verkar existera mellan de tre redovisade 

centrala temana. Precis som det redovisats i resultatdelen var respondenterna överens om att 

den funktion som de i synnerhet tillämpade mest vid identitetsbedömningen var de bilder som 

fanns tillgängliga på de personliga Facebook-profilerna. Som redogjordes för i analysdelen 
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kan denna aspekt kopplas till Goffmans (2009) teorier om den personliga fasaden och 

inramningen. Respondenterna gjorde en bedömning av de olika personliga fasader och 

inramningar de uppfattade hos de olika fiktiva individerna och var efter denna bedömning 

eniga om att ”Kim 3” endast visade bilder som påvisade en identitet som respondenterna 

uppfattade som attraktiv. Samtidigt uttryckte de sina åsikter om att samma individ skröt 

gällande sitt liv. Dessa reflektioner om skryt kan liknas vid den studie från ”Telia Trends” 

(TeliaSonera, 2012) som nämndes i inledningen av denna uppsats, där det framgick att hela 

76 procent av respondenterna i undersökningen förmodade att omgivningen grundligt 

överdrev sitt informationsdelande ur en positiv aspekt. Dock ansåg respondenterna gällande 

samma profil, med fokus på den personliga fasaden och inramningen, att han delade den typ 

av information som gjorde att han kunde betraktas som en ”innemänniska”, och därför hade 

befogenhet för sitt skryt då hans liv enligt respondenterna var ”perfekt”. Både Goffman 

(2009) och Giddens (2007) talar om ”idealtypen”, eller det ”reflexiva skapandet av jaget”, 

som en produkt av de samhälleliga normer och förväntningar som finns. Respondenterna 

förväntade sig att ”Kim 3”, på grund av sitt ”samhälleligt ideala” informationsdelande, skulle 

få mycket bekräftelse från sina Facebook-kontakter. De lade dock märke till att han vid ett 

tillfälle inte fått ens i närheten av så mycket bekräftelse som han förväntades att få, vilket 

gjorde att respondenterna ställde sig tveksamma till hans sociala ställning, och trovärdighet, 

med ”Respondent A”:s kommentar:  

 

 ”Han kanske inte har några vänner då”.  

 

Som nämnt i resultatdelen kom dock kom respondenterna i en senare diskussion fram till att 

”Kim 3” troligen fick mer bekräftelse utanför Facebook, vilket resulterade i att de ändå ansåg 

att hans identitet var trovärdig. Detta verkar med andra ord tydliggöra ett eventuellt samband 

mellan Goffmans (2009) personliga fasad och inramning, stöttning från teamet, samt 

trovärdighet. Respondenterna var som ovan nämnt rörande överens om att stöttning från 

teamet, i form av bekräftande, kunde ses som mycket talande för en individs identitet. De tre 

personlighetstyperna ”effektmedveten”, ”narcissist” och ”popularitetsbehov” jämfördes och 

diskuterades utifrån denna aspekt. Det framgick då att individen med personlighetstypen 

”effektmedvetenhet” tolkades som en ensam individ med få vänner med grund i att denne 

informationsdelade ofta och fick mycket liten eller ingen respons. ”Kim 4”, individen med 

”narcissistisk personlighetstyp” noterades däremot få extremt mycket stöttning från teamet 

och ha det som respondenterna benämnde en ”hög hitrate”, stor andel ”gillanden” i 
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förhållande till antalet Facebook-kontakter. Dock så tillämpades ändå en negativ 

angreppsvinkel vid hennes identitetsbedömning på grund av hennes typ av 

informationsdelande. Detta kan tolkas som att respondenterna ansåg att hennes personliga 

fasad, inramning och uppträdande befann sig alltför långt ifrån det som respondenterna ansåg 

vara det samhälleliga idealet, eller Goffmans (2009) ”idealtyp”.  

     Gällande i vilken utsträckning respondenterna upplevde att de fiktiva individerna var 

transparenta, med koppling till Goffmans (2009) regioner, verkar det även här tydliggöras ett 

eventuellt samband mellan den personliga fasaden, inramningen, uppträdande och uppfattning 

av transparens. Resultaten kan tolkas som att respondenterna vid denna bedömning även här 

påverkades av det som Goffman (2009) benämner ”idealtypen”. Alla respondenter var eniga 

om att de upplevde ”Kim 4”, med den ”narcissistiska personlighetstypen” som den mest 

transparenta då denne individ delade med sig av både positiva och negativa händelser i sitt 

informationsdelande. ”Kim 2”, individen med ”tillhörandebehov” uppfattades som mindre 

transparent, dels med grund i att hon informationsdelade med väldigt långa tidsmellanrum och 

dels med grund i att hennes uppdateringar var positivt genomsyrade, vilket de ansåg inte 

rimligtvis kunde ge en sanningsenlig helhetsbild av hennes identitet. Även ”Kim 3”, individen 

med ”popularitetsbehov”, som har visat sig befinna sig ytterst nära det som respondenterna 

uppfattar som en ”idealtyp”, delade endast positivt genomsyrad information, och var 

dessutom betydligt mer aktiv på Facebook genom att informationsdela mycket oftare än ”Kim 

2”, men detta upplevde respondenterna ändå som mer transparent och sanningsenligt.  

Respondenterna ignorerade då tidigare resonemang gällande kritiken angående att endast 

positiva uppdateringar kunde generera en sanningsenlig identitetspresentation.  

Slutsats 

Sammanfattningsvis tyder alltså resultaten i denna undersökning på att det finns ett samband 

mellan behov av bekräftelse för att se trovärdig ut i betraktarnas ögon och vilken distans i 

form av informationsdelartendenser individen har till det som betraktarna anser är 

”idealtypen”. Om en individ befinner sig nära det som betraktarna anser vara ”idealtypen” så 

verkar det krävas mindre bekräftelse för att uppnå trovärdighet, och om en individ befinner 

sig längre bort från denna ”idealtyp” så verkar det krävas mer bekräftelse för att uppnå 

trovärdighet. Denna ”idealtyp” förefaller också påverka respondenternas uppfattning av 

transparens i de olika individernas informationsdelande, då det verkar framgå att om individen 

befinner sig nära idealtypen så tycks det uppstå mindre misstänksamhet gällande 
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transparensen i informationsdelandet. Slutligen så har det konstaterats att den funktion som är 

absolut mest tillämpad av respondenterna för att bedöma en Facebook-identitet är de bilder 

som finns på individens personliga Facebook-profil.  

Metoddiskussion 

Med fokus på dessa resultat vill jag återkoppla till uppsatsens upplägg och diskutera brister 

som potentiellt hade kunnat förbättras eller åtminstone bör noteras. För det första vill jag ta 

upp det val jag gjorde angående att endast ta med antal ”gillanden” och antal kommentarer på 

de fiktiva profilernas informationsdelande. Jag valde med andra ord att inte ta med någon som 

helst specifik kommunikation ifrån omgivningen, men som redovisat ovan visade 

undersökningen att bekräftelse och kommunikation utgjorde en oväntat stor del av 

respondenternas identitetsbedömning. Jag anar därmed att det finns risk att undersökningen 

missat en oväntat viktig aspekt, nämligen interaktionen i form av samtal mellan de fiktiva 

individerna och dess omgivning. Jag vill dock påpeka att betydelsen av sambandet mellan 

stimuli och respons vid respondenternas identitetsbedömning ändå har ringats in, men 

samtidigt slå ett slag för att en utveckling av detta undersökningsupplägg skulle kunna vara att 

lägga till denna typ av interaktion för att gå djupare på ovan nämnda samband.   

     En annan aspekt är det faktum att de fiktiva profilerna är egentillverkade, och att jag vid 

konstruktionen endast utgått från Winter et al:s (2014)  beskrivningar av personlighetstyperna 

i förhållande till informationsdelning. De fiktiva profilerna präglas därmed av min förmåga att 

konstruera dessa utifrån beskrivningen, och det bör därför tas hänsyn till att detta genererar en 

risk i att min konstruktionsförmåga eventuellt påverkar respondenternas tolkningar och 

resonemang. Resultaten hade med andra ord kunnat bli annorlunda om en annan konstruktör 

hade använts. Winter et al:s (2014) redogör dessutom endast för beskrivningar av 

personlighetstyperna och ger inga specifika förslag på de innehåll som tillämpas i de olika 

personlighetstypernas statusuppdateringar, vilket har inneburit att jag själv har valt innehåll på 

de fiktiva individernas Facebook-profiler, men utformat detta utifrån den information som 

funnits tillgänglig i Winter et al:s studie. Samtidigt bör det i detta sammanhang dock tas 

hänsyn till att syftet med tillämpningen av personlighetstyperna endast var att ge en variation i 

stimulusmaterialet, vilket innebär att denna problematik inte är lika stor som den hade varit 

om personlighetstyperna hade haft en mer central roll som undersökningsobjekt.  



 33 

Vidare forskning 

Gällande förslag på vidare forskning så vill jag som ovan nämnt föreslå en utveckling av de 

fiktiva profilerna genom att lägga till interaktion i form av utskrivna, specifika kommentarer 

från och samtal med omgivningen, för att undersöka vad den typen av kommunikation skulle 

spela för roll i identitetsbedömandet. Det hade även varit intressant att jämföra om resultaten 

fortfarande är aktuella med ett större urval. Man skulle då antingen kunna tillämpa ett flertal 

fokusgrupper och jämföra resultaten mellan dem för att undersöka skillnader i bedömning 

mellan olika urvalsgrupper, eller eventuellt, med bättre tids- och ekonomiska resurser än vid 

en kandidatuppsats, kartlägga ett större urvalsområde, exempelvis alla gymnasieelever på en 

viss skola. Det hade då även varit intressant att tillämpa enkätundersökningar som en metod 

för att se om ett kvantitativt upplägg ger liknande resultat. 
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