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Purpose/Aim: The purpose is to study how the social community Facebook.com can 
be used in order to construct identity. The study follows three Facebook users in an 
observation where they are able to document their thoughts and reflections in an 
private media diary. This study investigates their use of the medium and focuses on 
the functions with which they are able to alter their profiles. The result consists of a 
combination of these reflections, interviews and a selection of literature relevant to 
the subject of new media, the use of social internet communities and social science 
theories. The social theories are a selection of theories from the social scientist Erving 
Goffman.  

Material/Method: This study is based on a qualitative research method and an 
ethnographic method. The ethnography is a combination of an observation where the 
observed are asked to keep a diary over the changes and updates they make on their 
Facebook profiles. The ethnographic method further consists of selected literature and 
personal interviews. Finally the results are analyzed and presented. 

Main results: The three people in this study admit to being worried about uploading 
personal information on the community Facebook. Still they found the social 
community Facebook as something positive which they all use several times per week 
and in some cases daily. The conclusion shows that there is an uncertainty 
surrounding the ethics of the use of Facebook when it comes to the difference 
between private and public and how to handle the personal information of others. 
Also it is concluded that an important part of the construction of identity on Facebook 
profiles is the activity of deleting information whilst trying to uphold an image that 
goes along with the person’s percepted role in the society. 

 

Keywords: Facebook, social network, community, ethnography, Digital identity, 
Web 2.0 
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Sammanfattning 
 
Syfte med denna uppsats är att studera hur det sociala nätverket Facebook kan 
användas för att konstruera identitet. Undersökningen studerar tre personer som 
använder Facebook och som samtidigt för en mediedagbok över sina eventuella 
ändringar av sina Facebookprofiler. I denna ”loggbok” antecknar de ändringarna samt 
kommentarer och egna funderingar. 
  Studien bygger på en etnografisk metod där tre olika metoder används och 
kompletterar varandra. Dessa är bearbetning av litteratur, observationen och 
personliga intervjuer med de utvalda personerna. Metoden är kvalitativ och resultaten 
analyseras med hjälp av teoretiska begrepp om skapandet av identitet av sociologen 
Erving Goffman. 
  Slutsatsen visar att de tre studerade personerna medger att de är oroade över 
att ladda upp personlig information på Facebook. Detta är huvudsakligen en följd av 
upphovsrättsliga frågor då de känner sig osäker på ägarförhållanden och rättigheter till 
bilderna. De tycker huvudsakligen att det sociala nätverket Facebook är positivt och 
använder det flera gånger i veckan och i vissa fall dagligen. 
  Slutsatsen visar även att det råder en osäkerhet gällande etiska frågor om hur 
man ska använda mediet. De etiska svårigheterna handlar främst om skillnaden 
mellan det privata och det offentliga och hur man ska hantera personlig information 
om andra personer. Intervjuerna och loggböckerna visar även att en viktig del av att 
konstruera identitet på Facebook består av att ta bort information från profilsidorna. 
Detta i syfte att upprätthålla en bild av sig själv som stämmer överens med den 
uppfattade rollen man har antagit i det sociala sammanhanget. 
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1. Inledning 

Den sociala nätverkssajten Facebook omfattar idag över 300 miljoner 
registrerade användare. Tillsammans med Myspace och andra sociala nätverk har 
denna typ av sajter förändrat sättet vi umgås och knyter kontakter på. Tidsliga och 
rumsliga barriärer som tidigare begränsat vårt umgänge har för alltid utplånats av nya 
globala kommunikationsmöjligheter för alla med tillgång till internet. 

  Bruket av de sociala nätverken tillåter oss alla att skapa vårt privata utrymme i 
cyberrymden. Med kontinuerlig uppladdningen av bilder har vi den tekniska 
möjligheten att visuellt exponera våra egna och andras förehavanden samtidigt som vi 
blottar våra inre funderingar genom olika bloggar, en form av officiella publicerade 
dagböcker. 

1.1 Syfte och problemformulering 
  I denna uppsats ämnar jag följa tre olika personers agerande på det sociala 
nätverket Facebook. Syftet är att kartlägga och studera deras konstruktion av identitet 
med hjälp av de funktioner som Facebook erbjuder. Fokus kommer att ligga på 
personernas profiler och hur de presenterar sig själva. Relevansen för 
forskningsämnet kommer ur det snabbt ökande antalet användare och Facebooks 
popularitet. Hur kommer detta digitala sociala nätverkande att påverka oss i livets 
olika sociala situationer och förhållanden? Då Facebook existerat sedan 2004 och är 
ett relativt nytt fenomen så har sajten uppnått stora framgångar och har till skillnad 
mot många konkurrenter ökat i popularitet med åren och utvecklats efter användarnas 
behov. 

  Denna uppsats behandlar bara en aspekt av de många konsekvenser som 
Facebook får för de sociala förutsättningarna. Hur kan vi med hjälp av Facebook 
skapa en identitet i det sociala rollspelet? Finns det några medvetna strategier som 
mina studiepersoner använder sig av i syftet att skapa en identitet. Hur motiverar de 
dessa handlingar och beskriver det bakomliggande syftet med agerandet?  

  I analysen kommer jag att behandla resultatet från en empirisk undersökning 
grundad på studiepersonernas redogörelser. Där ämnar jag dra slutsatser inom ramen 
för uppsatsens frågeställning och eventuellt behandla nya perspektiv och frågor som 
uppstår angående likheter och avvikelser personerna emellan. På en mer konkret nivå 
innebär detta att undersöka vad för information vi väljer att lägga ut om oss själva och 
vad vi tänker när vi gör det. Jag vill jämföra de olika personernas beteende på 
Facebook och ta reda på hur Facebookanvändare gallrar och väljer ut bitar av 
information om sig själva som de sedan publicerar inom nätverket. 

1.2 Metod och disposition 
  Denna studie grundas i en kvalitativ etnografisk studie som består av tre olika 
delar i utförandet. En av delarna bildar en empirisk ansats där jag ämnar observera tre 
olika personers agerande på facebook. De tre personerna är i olika åldrar, en 22-årig, 
en 32-åring och en 54-åring. I fokus under observationen ligger deras agerande på 
Facebook och hur de använder sig av sina profiler för att skapa en identitet. 
Observationen pågår under två veckor då personerna samtidigt följer en loggbok och 
för anteckningar över sin aktivitet samt de tankar och funderingar som uppstår men 
inte syns på Facebook under observationens gång. 
  Den största fördelen med att göra en observation i detta fall är det den första 
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allmänna riktlinjen som Metodpraktikan – Konstena att studera samhälle, individ och 
marknad tar upp i kapitlet ”direktobservationer” uttrycker: ”när man vill studera 
sådant som är så självklart för människor att de inte tänker på att berätta om det i 
intervjuer.”. 
  Vidare hålls personliga intervjuer med de tre olika personerna för att följa upp 
det som skrivit i loggboken men som även innehåller ytterligare frågor som har med 
konstruktionen av identitet samt användandet av Facebook att göra. En personlig 
intervju kan hjälpa mig att besvara varför personerna agerar som de gör. Passar vissa 
funktioner vissa personer bättre och varför? Hur ser man på andra personers 
användande av Facebook och deras profiler? Vilka medvetna val gör de och vad vill 
de uppnå?  Dessa två delar av undersökningen kompletteras med ett teorikapitel som 
redogör för forskning om identitetsskapande och självpresentation mm. 
Undersökningen inleds med ett bakgrundskapitel för där Facebook presenteras, med 
fokus på profilens funktioner samt en översikt över tidigare forskning och relevanta 
begrepp om nya medier för att kontextualisera Facebook i internetmediernas 
utveckling som ett växande socialt nätverk. Slutligen behandlas litteraturen, 
mediedagböckerna och intervjuerna i ett resultat där de tre delarna kopplas samman 
och eventuella slutsatser kan dras utifrån det samlade materialet.  
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2. Bakgrund  
 
2.1 Web 2.0 
  För att kontextualisera Facebook som ett relativt nytt men typiskt 
webbfenomen följer här några relevanta begrepp som beskriver det teknologiska 
sammanhanget som Facebook existerar i. Ett begrepp som myntades av 
mediekonsulten Tim O’Reilly är Web 2.0. Begreppet använd för att beskriva 
utvecklingen av 2000-talets internet1. Enligt Martin Lister var formuleringen Web 2.0 
ursprungligen en slogan för att vitalisera internetmarknaden efter kraschen år 2000 
som skapades av Tim O’Reilly i samarbete med medieföretaget Media Line 
International.  
  Idén om denna distinktion, mellan ett modernare internet och det traditionella 
välkomnades och används idag för att beskriva en uppfattning om att internet idag är 
mer dynamiskt och av en annan kvalité än för några år sedan. Den tekniska 
definitionen kan beskrivas som uppgraderingen från XML till HTML (Hyper Text 
Markup Language), vilket underlättar det för användaren att ladda upp material på 
internet. På O’Reillys officiella hemsida2 har man försökt att redogör för några av de 
kärnkomptenser som särskiljer WEB 2.0 företagens kompetens.  

• Services, not packaged software, with cost-effective scalability 
• Control over unique, hard-to-recreate data sources that get richer as more people use them 
• Trusting users as co-developers 
• Harnessing collective intelligence 
• Leveraging the long tail through customer self-service 
• Software above the level of a single device 
• Lightweight user interfaces, development models, AND business models 

 
  En av skillnaderna är att web 2.0 internetföretagen erbjuder konsumenten en 
tjänst snarare än en mjukvaruprodukt. De har kontroll över större och mer unik data 
som växer med antalet användare och har samtidigt förtroende för användarna som 
bidragande utvecklare av tjänsten. Vidare att man framgångsrikt tillvaratar den 
kollektiva intelligensen (harnessing the collective intelligens) och att man tillgodoser 
konsumenternas specifika och nischade behov genom att låta dem själva skapa 
produkten som uppfyller behovet. Mjukvaran i WEB 2.0 är dessutom viktigare än 
nivån av en enskild produkt och slutligen är en av de avgörande skillnaderna nivån på 
gränssnittet. Gränssnittet, utvecklingsmodellen och affärsmodellen ska vara 
användarvänliga. 
  O’Reilly menar att en av anledningarna till att internet återhämtat sig från 
krashen till stor del de nischade ”applikationerna”. Detta kallas the long tail3 vilket 
innebär det material som tillgodoser användarnas nischade behov och idag utgör stor 
del av det material som finns upplagt på internet. På grund av detta blir användaren 
viktigare än någonsin och den som äger kunskap om användarens beteende kommer 
att ha tillgång till konsumenternas alltmer nischade behov. Under dessa 

                                                        
1 Lister, Dovey, Giddings, Grant & Kelly, 2009, New Media – A crititcal introduction second edition, 
Routledge: Abingdon 

2 Tim O’Reillys hemsida: (http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=5) 

3 Lister, 2009, sid 197 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omständigheter blir samarbetet mellan konsument och mjukvaruprogrammerare allt 
viktigare. 

Co-operate don’t control echoes the this principle – the software services have to be able to 
link easily to further systems, that is the nature of networked media; there is no point in trying 
to enclose areas of online experineces with hard fences – applications should be porous to 
other systems and should be ’loosely coupled’, co-operating with other data services 
     (Lister, M., 2009, New Media, sid 205) 

  Enligt O’Reilly är det många Web 1.0 som oriktigt utger sig för att vara Web 
2.0 medier och om man är osäker så kan man se till de tidigare nämnda kriterierna. En 
Web 2.0 sida behöver inte uppfylla alla kriterier. Det kan snarare vara mer avgörande 
att utmärka sig inom något enstaka område. Några exempel på sidor som uppfyller 
flera av Web 2.0 kriterierna är MySpace, Flickr, Google, Ebay och Facebook. Dessa 
sidor använder sig av interaktivitet, hypertexter och användargenererat innehåll etc. 

 

2.2 Facebook 
  Facebook är genom sin interaktivitet och användarvänlighet en av de större 
Web 2.0 sidorna idag. Med ett användarantal som vid årsskiftet 2009/2010 uppskattas 
till ca 300 miljoner och fortfarande ökar är det en av de mest besökta hemsidorna på 
internet4.  The Facebook skapades år 2004 av Mark Zuckerberg då han studerade 
psykologi vid Harvard University och var ursprungligen tänkt som ett slutet socialt 
nätverk för studenter vid universitetet. Idén kom från den redan existerande tryckta 
papperversionen The Facebook som var en katalog över studenterna. Zuckerbergs 
tanke var att skapa en digital version där det underlättade för alla studenter att 
registrera sig i nätverket, detta resulterade i ”The Facebook” som sajten ursprungligen 
hette innan den ändrade namn till ”Facebook”5. Nätverket var ett slutet nätverk som 
bara studenter kunde ansluta sig till fram till år 2005 då nätverket öppnades för 
allmänheten och vem som helst tilläts ansluta sig. Huvudidén eller syftet med 
Facebook är erbjuda användarna ett sätt att hålla kontakten med andra personer. 
Facebook är således ett community eller ett socialt nätverk. 
 
  When a computer network connects people or organizations,     
 it is a social network         
     (Garton et al., 1999:75)6 

  Då en privatperson registrerar sig på Facebook uppger personen information 
om sig själv såsom namn, födelseår och datum osv. Personen kan välja själv vilken 
information man vill dela med sig med andra genom sekretessinställningar. En viktig 
poäng är dock att man registrerar sitt Facebook konto i sitt verkliga namn till skillnad 
från många av de tidigare nätverken där man använder sig av en ”avatar” eller ett 
påhittat användarnamn. På detta sätt kan personer hitta varandra lättare och samtidigt 
                                                        
4 Findahl, Olle, 2009, Svenskarna och internet, World Internet Institute 

5 http://www.facebook-faq.se/facebook_historia/facebook_historia.htm 

6 Murthy, Dhiraj, 2008, An examination of the use of new technologies for social research, Bowdoin 
college, Maine  
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dela information om varandra i form av meddelanden, kommentarer och bilder. 
Utformningen av nätverket såväl funktionellt som grafiskt är pedagogiskt och således 
användarvänligt. Alla profilsidor ser likadana ut och har ungefär samma information 
och funktioner men varje person kan dock välja att ha med eller ta bort delar av 
ordinarie Facebookfunktioner.  
  Den största skillnaden mellan de olika profilsidorna är således den personliga 
informationen såsom de bilder användaren valt att dela med andra. Medan sociala 
nätverk såsom Myspace.com riktar fokus mot sidornas layout då man väljer bakgrund, 
texttypsnitt och färger etc samt medialt innehåll som användaren laddat upp, ofta i 
form av musik eller videos riktar Facebook fokus mot användaren. Huvuddelen av 
innehållet är fakta om användarnas vardagsliv och kontakter genom de bilder av dem 
och delar av information i form av kommentarer om sig själv eller andra. 
  De vanligaste delarna av profilen som används för att visa information om sig 
själv och skapa en identitet är profilbilden, väggen (statusuppdateringar), fotoalbum, 
och en informationsruta där man kan lägga upp utvalda fakta om sig själv som t ex 
födelsedag, bostadsort och relationsstatus. Profilbilden består av en utvald bild. Oftast 
en bild av användarens ansikte. Statusuppdateringar kan laddas upp eller postas på 
profilsidan och dessa består ofta i ett kortfattat meddelande med ett omfång av ca 10 
ord. Statusuppdateringen sparas på personens vägg eller wall som består av ett stort 
fält på profilsidan som uppdateras i kronologisk ordning med det senaste inlägget 
högst upp. När detta meddelande hamnat på väggen kan andra användare kommentera 
inlägget som även kan hamna på startsidan eller newsfeeden, vilket är den sida som 
användarna först ser då de loggar in. 
  Om en person laddar upp foton så hamnar de i ett album som alltså består av 
en samling av bilder. Fotona finns tillgängliga för alla de kontakter som personen 
väljer att dela informationen med och de kan i sin tur kommentera eller taggas i 
bilderna. En tag betyder öronmärkning på svenska och bilar en direktlänk till den 
namngivna personens profilsida. På detta sätt är det lätt att synbart binda andra 
personer till sin profilsida då deras kommentarer alltid åtföljs av en direktlänk i form 
av namnet och en miniatyr av profilbilden, i ett nätverk av kontakter. 

2.3 Svenskarna och sociala internetnätverk 
  I en undersökning som genomfördes år 2009 av World Internet Institute  som 
heter Svenskarna och internet7 framgår det tydligt att de sociala internetnätverken har 
blivit en stor del av den svenska medievardagen.  

 2009 finns communities inriktade på människors specialintressen och hobbies   
 kvar liksom de som har anknytning till arbetslivet, men det slag av communities   
 som dominerar idag är de sociala nätverken, med Facebook i spetsen. 
    ( Findahl, Olle 2009, Svenskarna och Internet, sid 30) 

  Studien består av en panelundersökning där man samlat fakta genom 
telefonintervjuer med 2 000 slumpvis utvalda personer i åldrarna 16 år och uppåt. Den 
visar att 39 % av de svenska internetanvändarna är medlemmar i minst ett 
internetcommunity, vilket är tre gånger så mycket som år 2007. NOT Den vanligaste 
användargruppen är ungdomar i åldern 16-25 där 72 % ingår i ett internetcommunity. 
Av dessa personer besöker 40 % ett internetcommunity dagligen. Den näst största 
användargruppen är i åldrarna 26-35 där 50 % ingår i minst ett internetcommunity och 

                                                        
7 Findahl, 2009, 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den snabbaste växande användargruppen är personer i medelålder, 46-55, som har 
dubblerats sedan år 2007. 
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3. Teori 
3.1 Sociologiska teorier av Erving Goffman 
 Sociologen Erving Goffmans studie Jaget och maskerna – en studie i 
vardagslivets dramatik behandlar människans förmåga att bygga upp och befästa sitt 
jag. Goffman har ur ett dramaturgiskt perspektiv betraktat människan som en 
skådespelare som både medvetet och omedvetet väljer ut den information som hon 
väljer att avslöja för sina betraktare. Denna process då vi formar en uppfattning både 
om oss själva och om de som befinner sig i vår omgivning ingår i vårt sätt att hantera 
den information som omger oss. Genom att avläsa de upplysningar som ges av en 
person kan vi forma en schablonuppfattning om denne. Detta underlättar den sociala 
interaktionen genom att vi kan bilda oss en förväntning på den sociala interaktionen 
grundat på tidigare erfarenhet. 
  Goffman menar att det finns två olika slag av teckenaktiviteter som ingår i 
individens uttrycksförmåga8. Den första kallar han give expression vilket betyder 
sänder ut på svenska. Denna form av uttryck innegriper de verbala symboler som 
individen använder sig av för att sända ut information och som Goffman kallar det 
traditionell kommunikation. Den andra typen heter på engelska give off expression 
och kan kallas överföring på svenska. Denna typ av kommunikation innegriper all den 
typ av kommunikation som kan betraktas som symptomatiska för den agerande 
individen av betraktaren. Den senare är alltså sådan information som betraktaren 
kopplar till den schabloniserade rollen och uppfattar som grundade av skäl som ligger 
utanfor den information som överförs. 

Ibland kommer individen att handla på ett alltigenom beräknande    
 sätt och uttrycka sig på ett visst bestämt sätt enbart för att    
 åstadkomma ett slags intryck som han tror kan framkalla en    
 speciell reaktion hos de andra som han är angelägen om att uppnå.   
   (Goffman, 1959/2000, Jaget och Maskerna, sid 15) 

  Traditionell kommunikationen såsom Goffman beskriver den utgörs av ett 
samspel mellan den agerande och betraktaren. För att en ”roll”, dvs en schabloniserad 
bild av en person med diverse förutfattade karaktärsdrag som ingår, ska uppstå så 
krävs det att de båda delar samma uppfattning om vilken information som ingår i 
denna uppfattning. Alltså deltar betraktaren aktivt genom att projicera en definition av 
situationen som sin respons gentemot individen9. I definitionsprocessen ingår alltså 
både den agerande och betraktaren i ett informationsbyte. Detta byte kan såväl bestå i 
att deltagarna har en samstämmig uppfattning av vilken information som skall ingå 
som i ett förtryck av den information som inte skall ingå. Goffman kallar denna form 
av överenskommelser för Preliminärt fungerande enhet och skriver: 

Det förhåller sig snarare så att varje deltagare förväntas  
 undertrycka sin uppriktiga åsikt och lägga fram en syn på  
 situationen som han tror att de andra kommer att anse vara  
 åtminstone tillfälligt accepterad.      
  (Goffman, 1959/2000, Jaget och Maskerna, sid 18) 

                                                        
8 Goffman, 1959/2000, sid 12 

9 Goffman, 1959/2000, sid 18 
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Om det uppstår avvikelser från de förväntningar som tillhör en roll uppstår så svarar 
de personer som ingår i denna enhet ofta med att korrigera situationer genom att göra 
tillägg och modifikationer under interaktionen. Goffman kallar detta för 
försvarsåtgärder som ofta kan anta formen av beskyddande åtgärder eller taktkänsla 
vilket används av deltagare vid en interaktion för att skydda situationsdefinitionen och 
skydda det intryck som individen ingett. Till detta hör den moraliska principen som 
råder i samhället där vi alla förutsätter att varje individ har de sociala egenskaper som 
den samma utger sig besitta10. Förenklat kan man säga att vi utifrån moraliska 
värderingar antar att en person är den som den utger sig för att vara genom personens 
framträdande. 
 
3.1.1 Framträdanden och tron på rollen 
 Framträdande är en term som Goffman använder för att benämna 
interaktionen där en individ befäster sin roll. En viktig aspekt av dessa framträdanden 
är individens tro på sin egen roll och betraktarens roll. Här kan man särskilja mellan 
två olika typer av extrema individer, den ena som inte bara övertygar sin publik om 
sin rolls genuinitet men även övertalar sig själv att till fullo tro på sin egen rolls 
äkthet.  
  Den andra extremen är den individ som tvivlar på framställningen. Denna 
person är inte övertygad av sin egen framställning och kan benämnas som cynisk 
medan den förre benämns som uppriktig av Goffman. Det finns även olika sätt att 
ställa sig till denna insikt i den cyniskes fall. Medan man kan anse att man duperar 
och bedrar sig själv finns det dem som upplever en upprymdhet över sin egen 
föreställning och förmåga att anta en roll som publiken måste ta på allvar11. 
Vidare definierar Goffman begreppet fasad som den del av individens framträdande 
som fungerar för att definiera situationen för de personer som observerar 
framträdandet. Fasaden är individens expressiva utrustning. Ett element som ingår i 
fasaden är inramningen ”the setting” som innebär ytplanneringen och andra 
platsbundna inslag i bakgrunden och till scenariot. Inom den västerländska traditionen 
har alltid detta inslag i individens framträdande varit väldigt viktigt i form av allt från 
materiella tillhörigheter, rekvisita, till individens utseende. Inslag i den personliga 
fasaden är faktorer som ålder, kön, kläder, raskaraktäristik, storlek, utseende, hållning, 
talmönster, ansiktsuttryck och gester etc12. 
  
3.1.2 Idealisering och att upprätthålla den expressiva kontrollen 
  En betydelsefull aspekt av socialiseringen är tendensen att ge sina 
observatörer ett intryck som är en idealiserad uppfattning av situationen13. 
Idealiseringen kan bestå i att en person omformar en situation för att rätt information 
skall inkluderas eller exkluderas. Individen kan alltså dölja de handlingar som inte 
lever upp till förväntningarna på idealnormen. På så sätt kan betraktaren inges en 

                                                        
10 Goffman, 1959/2000, sid 21 

11 Goffman, 1959/2000, sid 25 

12 Goffman, 1959/2000, sid 30 

13 Goffman, 1959/2000, sid 39 
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uppfattning av en situation som kan tolkas på ett annat sätt än vad som egentligen är 
riktigt. Den idealiserade situationen grundas på den moral och de värden som tillhör 
kulturen genom vedertagna uppfattningar av ideal. På ett liknande sätt kan även en 
individ medvetet förringa sin roll genom en typ av negativ idealisering. Goffman 
använder sig av ett exempel där Shetlandsbor kunde låta bli att upprusta sina stugor 
för att godsägaren inte skulle kunna ta ut en högre arrendeavgift trots att deras 
ekonomi egentligen skulle tillåtit dem denna investering. 
  Ett vanligt sätt för en individ att upprätthålla den idealiserade rollen är att välja 
och att anpassa sig efter den publik som bevittnar framträdandet. Detta kallas 
publiksegregation och kan uppstå på olika sätt. Ett av sätten är att individen väljer ut 
publiken som han spelar upp sin roll för att på så sätt kunna agera på ett mer lämpligt 
sätt i förhållande till den. På så sätt behöver individen inte uppvisa sig i sina olika 
roller för samma publik. Exempelvis kan en läkare inte behandla en patient på samma 
avslappnade sätt som en familjemedlem utan på ett professionellt lämpligt sätt. 
 Det finns grundläggande förutsättningar som både möjliggör och försvårar vår 
förmåga att använda oss av våra roller. För att överhuvudtaget kunna kommunicera 
vår roll krävs en gemensam teckenapparat. Denna får vi genom vårt samhälles eller 
våra personliga kunskaper om de tecken som förknippas med en speciell roll. 
Självklart förenklar detta hela vår kommunikationsprocess då vi med tecken i form av 
”små vinkningar och antydningar” kan ge våra framträdanden en betydelse14. 
Förutsatt att publiken accepterar dessa tecken och tolkar dess betydelse på samma sätt 
är kommunikationsprocessen effektiv. Samtidigt kan komplikationer med den 
gemensamma teckenacceptansen uppstå.  

  När vi vet att publiken innerst inne är skeptiskt inställd till den    
 verklighet som serveras den har vi varit benägna att uppfatta dess   
 tendens att slå ner på bagatellfel som tecken på att hela   
 föreställningen är falsk; men som samhällsforskare har vi varit   
 mindre benägna att anse att också en välvilligt inställd publik kan    
 bli tillfälligt oroad, chockerad och försvagad i sin övertygelse genom  
 upptäckten av en obetydlig avvikelse i de intryck som    
 överförs till den.          
   (Goffman, 1959/2000, Jaget och Maskerna, sid 52) 

  Några typiska misstag som en individ kan göra och där kommunikation 
riskerar misslyckas är t ex om en förlust av kontroll uppstår under kommunikation, 
den kan uppstå i form av som felsägningar eller andra mindre incidenter. Att uppvisa 
ett ointresse för kommunikationen är vidare ett vanligt misstag som kan riskera hela 
interaktionen. Slutligen nämner Goffman bristfälligheten i inramningen som ett 
vanligt misstag, såsom otillräckligt dramaturgiskt regi, detta innebär t ex oförutsedda 
avbrott under ett viktigt tal eller att de expressiva detaljerna inte stämmer överens 
med själva scenariot, fel meddelande vid fel plats eller tidpunkt etc. 
 Samtidigt som denna teckenacceptans kan vara svår för den agerande att 
använda sig av på ett framgångsrikt sätt så finns det även en problematik som 
publiken måste hantera. Under framgångsrik kommunikation så kommer publiken att 
utgå från att det som den agerande uttrycker är sant och kan på så sätt lätt bli 
vilseledda eller duperade. Det som i första hand hindrar oss från att förvränga oss är 
moraliska kval som skamkänslor, skuld och rädsla. Vidare är det ett brott mot 
moraliska värden att spela en roll som vi inte har rätt till. I vårt samhälle är det ofta 
                                                        
14 Goffman, 1959/2000, sid 53 
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oacceptabelt att agera i en roll som vi inte är berättigad att inta. Vi känner oss ofta 
mer hotade av detta brott än av huruvida personen spelade den bra eller inte. Goffman 
påpekar dock att den sociala definitionen av rollframställningen inte är särskilt 
konsekvent15. Det är t ex oförlåtligt av en person att agera i en roll med högre status 
än vad man egentligen har, t ex präst eller läkare. Samtidigt blir vi förtjust under det 
omvända förhållandet där en person av hög status agerat i en roll av lägre status. 

3.2 Att använda sig av etnografisk forskning inom nya medier 
  Artikeln An examination of the use of new technologies för social research 
av Dhiraj Murthy vid Bowdoin College, Maine, USA menar att digital teknologi har 
potential att förändra etnografin och är full av nya möjligheter. Murthy påpekar att 
många forskare har negligerat de nya möjligheterna och att man inte längre har råd att 
frånse den digitala utvecklingens genomslagskraft. Som Murthy skriver så handlar 
etnografi om att berätta historier. 

An ethnography cannot give us a glimpse of realtiy that resides   
beyond the story told within the ethnograpfy; the story is all.     
   (Thomas Kent: 67)16 

 Vi kan genom den nya teknologins påverkan på samhället och utbredning på 
både global, lokal och inte minst personlig nivå förutsätta att de nya 
kommunikationsmöjligheterna och metoderna inte bara förändrar innehållet i våra 
historier utan kanske framförallt det sätt vi berättar dem på. Artikelns främsta syfte är 
dock att belysa avsaknaden av intresse för digital etnografi i metodlitteraturen. Med 
några undantag tenderar litteraturen snarare att avskräcka forskare från 
internetbaserade metoder än att uppmuntra. 
 De fyra nya teknologier som Murthy nämner i sin artikel består av 
internetbaserade enkäter (Online questionnaires), sociala netvärkssajter (Social 
network websites), digital video och bloggar. Framförallt de för- och nackdelar 
gällande etnografiska studier av bloggar och sociala nätverkssajter som har stor 
relevans för den empiriska delen av denna undersökning. 
 Murthys kapitel om sociala nätverk börjar med att definiera sociala nätverk 
som ett verktyg för användarna att uppfylla sina behov av att kartlägga sitt sociala 
nätverk och konversera med dem om sitt vardagsliv. På detta sätt fyller de sociala 
nätverken några värdefulla funktionerna för den etnografiska forskaren. En av 
fördelarna är att man har en konkret karta av en social krets av, i detta fall ”vänner” 
kan nätverket erbjuda respondenter till en undersökning. Ytterligare en fördel med att 
använda sig av nya medier är att de innehåller material om svårtillgängliga 
minoritetsgrupper.  
  En specifik fördel som den etnografiska studien av sociala medier erbjuder är 
att iakttagaren kan förbli ”osynlig” under studien av sociala grupper. Exempelvis kan 
en forskare skapa ett konto och i syftet att studera en grupp eller sprida information 
till andra medlemmar. På detta sätt kan betraktaren eller undersökaren förbli fysiskt 
osynlig och betrakta situationen på ett gynnsamt sätt. Murthy använder sig av 
begreppet ”covert” vilket innebär att forskaren antar en anonym ”webbavatar” inom 

                                                        
15 Goffman, 1959/2000, sid 58 

16 Murthy, Dhiraj, 2008, An examination of the use of new technologies for social research, Bowdoin 
college, Maine 
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en chattsession eller ett forum17 och kan på detta sätt betraktas som en passiv 
betraktare av deltagarna. I vissa sammanhang är inte ens de btraktade medvetna om 
att de blir betraktade. Då nya medier som Murthy påpekar är ett relativt outforskat fält 
inom etnografin så väcks nya frågor rörande forskningsetik.  
  Är det etiskt korrekt att studera personer som inte vet om att de blir 
betraktade? Det finns inget självklart svar på denna fråga men man bör hålla för- och 
nackdelarna med denna typ av ”dolda” studier i åtanke, framförallt då man studerar 
marginaliserade och sårbara grupper. Dilemmat väcker även frågor om vad som kan 
betraktas privat och vad som kan betraktas vara offentligt i olika sammanhang. Kan 
det som skrivs på en blogg betraktas vara mer offentligt än det som skrivs på en social 
nätverkssajt? Murthy anser att det oavsett källan är viktigt att kontextualisera 
materialet på ett korrekt sätt om man använder sig av det. 

3.3 Tidigare etnografisk forskning om det sociala nätverket 
Lunarstorm.se 
 I studien Taking the girls room online har Malin Svenningsson Elm pekat på 
skillnader och likheter mellan det traditionella flickrummet och data-medierade 
utrymmen. Frågeställningen som behandlas är huruvida internetbaserade communities 
kan ses som en förlängning eller en version av flickrummet. Som material för studien 
har Svenningsson studerat 250 profilsidor från nätverket www.lunarstorm.se. Alla 
studiepersonerna var kvinnor i åldrarna mellan 15-20 år. 
  En av de skillnader som Svenningsson Elm pekar på är hur det data-medierade 
rummet till skillnad från det traditionella flickrummet som betraktades som privat blir 
offentligt. Även Svenningson Elm har använt sig sociologen Erving Goffman. 
Goffmans begrepp ”front stage” innebär den främre regionen där framträdandet äger 
rum och där publiken finns18. Samtidigt innegriper begreppet ”backstage” det 
utrymme där förberedelserna äger rum. Det traditionella flickrummet korrelerar på det 
sättet med ”backstage” som fungerar som ett utrymme för förberedelser och övning 
genom t ex att prova kläder eller öva på dialoger med vänner. Backstagebeteendet går 
ut på att individen förebered sig och tar beslut om sin identitet och prövar sitt 
framträdande.  

The way to an independent identity goes through experiments, and trying  
 different roles, sometimes alone, but more often in the interaction with others.   
 It is by mirroring oneself in the gaze of others that one develops a sense of   
 who one is and who one wishes to be (Harris 1998)      
  (Svenningsson Elm, 2007, Taking the girls room online, Karlstad Universitet) 

  Det data-medierade rummet tillåter flickorna att konstruera en identitet och att 
prova den inför andra som fungerar som en spegel. I detta fall blir lunarstorm-
profilsidan en ”front stage” en scen för framträdandet. Följderna av att detta 
backstagebeteende eller ”sovrumskultur” äger rum på Lunarstormasidorna blir att det 
som brukade betraktas som förberedelser blir själva framträdandet i en blandning av 
privat och offentligt. Av denna anledning anser inte Svenningsson att det data-
medierade flickrummet kan jämföras med ett rum utan snarare att blandningen av det 
privata och intima påminner om ett omklädningsrum. Likt ett omklädningsrum är 
Lunarstormsidan sluten och intim men samtidigt befinner det sig utanför hemmets 
                                                        
17 Murthy, 2008, sid 840 

18 Goffman, 1959/2000, sid 97 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väggar i offentlighet, något som ger en spännande frihetskänsla. 
  Svenningssons studie är induktiv kvantitativ innehållsanalys med tematiska 
inslag som undersöker de olika aspekterna av hur studiepersonerna uttryckte sitt jag 
eller sin identitet genom Lunarstormnätverket. Svenningsson Elm har analyserat 
material på de 250 flickornas sidor och sorterat dem inom olika kategorier. Detta är de 
fem mest frekventa kategorierna och hur många procent av flickornas sidor som 
publicerat innehåll som tillfaller kategorin:  

Rang Kategori Procent 

1. Relationer 78.4 % 

2. Kulturella intressen 47.2 % 

3. Känslor 30.4 % 

4. Djur 29.2 % 

5. 

5.  

Party 

Exponering av kropp 

20.8 % 

20.8 % 

 

  Med hjälp av denna undersökning kan man dra slutsatsen att relationer är det 
som flickorna använder sig mest av i sin självpresentation som förekommer på 78.4 % 
av flickornas sidor. Detta uttrycks i form av en betoning på relationen till familj, 
vänner och romantiska relationer. Vidare konstaterar studien att synen på offentligt 
och privat har förändrats som en följd av bruket av nya medier. 
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4. Metod 

4.1 Etnografisk metod  
 Denna studie om konstruktionen av identitet på det sociala nätverket Facebook 
utförs med hjälp av en kvalitativ etnografisk metod. Den etnografiska skolan har 
förgreningar inom utspridda områden såsom etnologi, sociologi, antropologi och 
används allt oftare inom medie- och kommunikationsvetenskap19. Ekström och 
Larsson beskriver etnografi som en forskningstradition som används vid 
observationer för att studera t ex kulturer, sociala organisationer handlingsmönster 
och beskriver användning av denna metod med följande citat: 

Participant observers do ethnography, which is the description, classification, 
and interpretation of a particular group’s way of life (Denzin 1989, s 150). 
 (Ekström & Larsson, Metoder i kommunikationsvetenskap, sid 24) 

Etnografer är ute efter att – genom systematiskt observerande och teoretisk 
analys – upptäcka strukturer, regler, rutiner i sådana situationer. En viktig del i 
detta är också att undersöka hur övergripande samhällsförändringar – t.ex. 
utvecklingen av en ny kommersialiserad informationsteknologi – påverkar 
människors vardagliga sociala relationer och handlingsmönster. 
  (Ekström & Larsson, Metoder i kommunikationsvetenskap, sid 28) 

  Etnografisk metod kan alltså användas för att studera en kultur eller ett 
samhällsfenomen under en viss tidsperiod. Den etnografiska forskaren är ute efter att 
hitta betydelsen i något tillsynes alldagligt eller unikt genom att studera detaljer, tolka 
och analysera. En av utmaningarna är att genom ett ”inifrånperspektiv” förstå det som 
studeras och då krävs det att hålla ett välavvägt avstånd till det som studeras. 
  Observationer är en vanlig del i etnografens arbete som ofta innehåller tre 
olika moment, litteratur, observation och intervju, tre olika former av datainsamling 
som validerar varandra. En av fördelarna med att utföra en observation är att 
forskaren direkt kan analysera en situation och göra ett eget urval av det material som 
är intressant. Observationen är på så sätt ett värdefullt komplement till en intervju där 
en person lämnar en subjektiv redogörelse för t ex ett händelseförlopp. Etnografen 
kan visserligen intressera sig för personens upplevelse men som Ekström och Larsson 
uttrycker det Det människor säger att de gör är inte detsamma som det de faktiskt 
gör20. 
 Den etnografiska observationen utförs vanligtvis antingen i en experimentellt 
konstruerad situation eller i en naturlig situation. Den observation som denna studie 
bedriver sker inom en naturlig situation då fenomenet som studeras observerar i 
samma situation som den vanligtvis hade ägt rum. Vidare kan man särskilja den miljö 
som studien utförs i som offentlig (torg, gatuhörn), semioffentlig (barer, affärer och 
väntrum) eller privat (en arbetsplats, ett hem). Det finns en problematik förknippad 
med den miljö som Facebook utgör då det gäller denna kategorisering. Facebook 
överlappar flera av dessa genom att man får tillträde till personernas profilsidor 
genom ett medvetet tillåtande från personens sida i form av man måste ”accepteras 
som vän” först. Samtidigt finns det vissa delar av en persons profil som man kan få 

                                                        
19 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke Metoder i kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur: Lund, sid 
24 

20 Ekström & Larson, 2000, sid 22 
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tillgång till utan tillåtelse.  
  Det finns en komplexitet gällande de traditionella etnografiska begreppen då 
de används inom forskning om nya medier. Hur ska man beskriva facebook som 
miljö? Man talar om ett digitalt och inte ett fysiskt utrymme, digitala möten sker inte 
på en plats i begreppets traditionella mening. Ytterligare utgör tidsdimensionen en 
skillnad mellan det traditionella miljöbegreppets användning forskningsmiljön 
komplex. Ett samtal som förs över Facebook är på många sätt olikt det fysiska 
samtalet mellan två personer. I det digitala fallet talar man därför om ”asynkron” 
kommunikation och kommunikation i ”realtid” inom internetforskning21. 
Kommunikationen på Facebook sker asynkront vilket innebär att människor kan lägga 
upp information och meddelanden som löses av andra personer vid andra tidpunkter.   
  Fortsättningsvis så kommer Facebook att betraktas som en digital miljö på 
gränsen mellan semioffentlig och privat miljö baserat på en jämförelse med den 
situation som Ekström valt att kalla semioffentlig. Ekström menar att den redaktion 
där han utfört en observation är en offentlig miljö då han kunnat vistas där utan att 
påverka situationen, störa eller upprätthålla relationer med till specifika personer. 
Under observationen av studiepersonernas profilsidor blir personerna inte störda då 
den som betraktar inte finns där i fysisk person eller ens närvarar i realtid. 

4.2 Observation  
 En av metoderna i denna studie är en typ av observation. Forskning inom nya 
medier tillför dock den traditionella metoden en del nya frågor och utmaningar. Inom 
etnografisk forskning t ex där man ofta studerar en främmande eller bekant kultur 
genom att följa den från nära håll och till viss del delta i kulturen. Enligt 
Svenningsson, Lövheim & Bergquist22 kan kultur definieras som de gemensamma 
mönster av beteenden och värderingar som strukturerar gruppmedlemmarnas liv. 
Inom nya medier är miljön på vissa sätt lik den traditionella kulturen men med viss 
modifikation. Observationens syfte är fortfarande att studera människan och hennes 
samhälle samt det tankesätt och de värderingar som finns i den digitala miljön. 
  Den kvalitativa forskningsmetoden som används i denna studie är både en 
form av innehållsanalys och en studie av medieanvändning. Med detta avses det 
innehåll i studiepersonernas profilsidor som innehåll men fokus ligger på personernas 
syfte med. Det är alltså inte kommentarerna eller bilderna i sig som är det viktiga utan 
snarare den funktion som materialet uppfyller för studiepersonen. Kommentarerna 
kommer att användas som ett underlägg för en diskussion med personerna som 
utmynnar i intervjuresultatet och slutligen analyseras. 

4.3 Mediedagboken 
 De tre studiepersonerna som kommer att analyseras kommer att under en två 
veckor lång period föra en loggbok över sin aktivitet på nätverkssidan Facebook. 
Loggboken är en variant av den mediedagbok som Olsson beskriver i 
Medievardagen23. Denna loggbok kan liknas vid den typ av mediedagbok som Olsson 
                                                        
21  Svenningsson Elm, Lövheim & Bergquist, 2003, Att fånga nätet – Kvalitativa metoder för 
internetforskning 

22 Svenningsson Elm, Malin, Lövheim, Mia & Bergquist, Magnus, 2003 Att fånga Nätet – Kvalitativa 
metoder för Internetforskning, Studentlitteratur: Lund 

23 Olsson, Tobias, 2008, Medievardagen – En itroduktion till kvalitativa studier, Malmö: Gleerups 
Utbildning AB, sid 72 
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beskriver där respondenten antecknar funderingar över sin användning av mediet och 
noterar sina reflektioner. Metoden är användbar då man studerar medieanvändning 
under de vardagliga rutinerna och kan fånga in data som annars är svår att insamla de 
spontana tankarna som respondenten får och som annars lätt faller i glömska. 
  Loggboken är utformad som en dagbok där datum är markerat och personen 
fyller i information vid de tillfällen de är aktiva. I respektive finns det redan utsatt ett 
antal rubriker varje dag som personerna kan fylla i kontinuerligt. Det är samma 
rubriker varje dag och deras funktion är att hjälpa och vägleda studiepersonen att 
anteckna information som är relevant för undersökningen. Rubrikerna följer denna 
stencil: 

Ex Loggbok 

Datum: 

Statusuppdatering 
Beskrivning: 
- 
- 
- 

Syfte / kommentar: 

 

Ändring av profilbild 
Beskrivning: 

Syfte / kommentar: 

 

Uppladdning av bilder / album 
Beskrivning: 

Syfte / kommentar: 

 

Övriga ändringar av profil 
Beskrivning: 

Syfte / kommentar: 

Övriga tankar och funderingar 

  Här fyller studiepersonerna i information om aktivitet på Facebook 
tillsammans med egna kommentarer om syfte bakom informationen de valt att 
publicera i nätverket. Den information som personerna fått i uppgift att fylla i handlar 
främst om den egna profilen på Facebook och andra element som alla är förknippade 
med personens självpresentation. De utvalda funktionerna från Facebook är 
statusuppdateringen, profilbilden, bilder/album och profilen. Alla dess är verktyg som 
personerna använder sig av för att framställa sig själva. Det slutliga utrymmet kallas 
Övriga tankar och funderingar som är avsett för personerna att använda till 
minnesnoteringar eller kommentarer om sitt eget beteende på nätverket eller 
eventuellt andras handlande eller självpresentation. 
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4.4 Personlig intervju 
  I Tobias Olssons Medievardagen – en introduktion till kvalitativa studier från 
2008 finns ett kapitel som kallas ”Det är samtalet som är halva poängen”24. I detta 
stycke förklarar Olsson att man i modern medieforskning bör värna om den kreativa 
idéproduktionen. Han menar att man bör undvika den ”typiska 
reklambyråforskningen” vilken han exemplifierar med en annonsbyrå som enbart 
söker ett passande budskap till en specifik målgrupp. Istället bör man ägna sig åt 
forskning om medieanvändning som bidrar till den vetenskapliga diskussionen, eller 
forskningens interna samtal. Denna studie ämnar ta tillvara på denna tanke och 
samtalet om mediet är både en del av metoden och studiens slutgiltiga syfte. I en 
enskild intervju förs därför ett samtal med respondenterna där de kan kommentera den 
aktivitet och de loggböcker de fört under de två veckorna. 
  Urvalet av intervjupersonerna baseras på tre personer av samma kön, i detta 
fall tre kvinnor. Det vore intressant att genomföra en studie med både kvinnor och 
män i vidare forskning vilket sannolikt påverkar undersökningens utfall. I denna 
undersökning avgränsas dock urvalet till enbart kvinnor för att eliminera olika 
genusaspekter som skulle komplicera arbetet ytterligare. Personerna består av 
tillfrågade kontakter som alla är knutna till den intervjuandes Facebookesida. Detta 
för att förenkla arbetets utförande då det är tre pålitliga personer som finns anträffbara 
under studiens utförande. 
  Syftet med intervjun är att utvinna personernas tankar om det sätt de 
framställer sig själva på inom de ramar som ges av det sociala nätverket Facebook. 
Här ges respondenterna en chans att utrycka tankar och åsikter om upplevelsen av 
mediet. Intervjun är semi-strukturerad och kallas även samtalsintervju25 där den 
intervjuande och respondenten möts personligen. Det innebär att intervjun följer ett 
visst tema med föreberedda frågor men att den inte är bunden till de specifika 
frågorna och alltså kommer att bestå tills stor del av unika följdfrågor beroende på 
samtalet. Eftersom loggboken utgör grunden till samtalet och varje loggbok är unik 
varierar frågorna som ställs och innehållet i intervjun. 
  Intervjuerna förbereds med att loggböckerna samlas in och informationen i 
dem renskrivs. Loggböckernas innehåll utgör grunden till intervjuguiden som även 
innehåller följande frågor: 

Intervjuguide 

1. Öppningsfrågor  
• Vad heter du?  
• Hur gamla är du?  
• Vad har du för bakgrund/yrke? 

2. Introduktionsfrågor  
• Hur länge har du haft Facebook? 
• Hur många gånger per dygn loggar du in?  
• Hur många timmar spenderar du som aktiv på facebook.com per dygn?   
 
3. Övergångsfrågor  
• På vilka sätt använder du dig av Facebook.com?  
• Hur många bekanta har du på facebook.com? 

                                                        
24 Olsson, 2008, sid 26 

25 Olsson, 2008, sid 51 
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Vilken typ av bekanta? Familj, jobb, vänner? 
• Hur ofta lägger du till nya kontakter? 

4. Nyckelfrågor  
• Vad brukar du tänka på när du ändrar profilbild?  
• Hur ofta uppdaterar du statusrutan?  
• Vad brukar du skriva i statusrutan?  
• Anser du att din Facebookprofilsida representerar dig själv såsom du vill  
uppfattas?  
 o Om ja - Vad är positivt med det?  
 o Om nej - Vad är negativt med det?  
• Hur ser du på funktionen med bilduppladdning på Facebook?  
• Brukar du censurera eller ”untagga” dig själva på andras bilder?  
- Varför?  
 
5. Avslutande frågor  
• Tycker du att din Facebookprofil representerar er i verkligheten?  
• Tror du att andra personer i verkligheten stämmer överens med hur de kan   
uppfattas genom sin Facebook-sida? 
• Vad är nackdelarna/fördelarna med internetbaserade sociala nätverk 
 
6. Slutfrågor  
Vill ni tillägga något? 

  Ovanstående temafrågor utgör grunden till intervjun och ställs till samtliga 
respondenter. Svaren till dessa frågor utgör grundläggande information om 
respondenternas bild av Facebook och hur de använder sig av nätverket. 
Ordningsföljden sker logiskt enligt ovan med undantag för de följdfrågor som hör 
ihop med personernas loggböcker. Dessa frågor tas upp enligt förutbestämd orning  
men följs även upp av följdfrågor i samtalsordning. Samtalsordningen används för att 
undvika att intervjun låser sig26 då samtalet blir mer flexibelt. Frågorna tjänar även till 
att värma upp respondenten inför de mer djupgående frågorna om hur de använder sig 
av Facebook då de skapar en identitet och presenterar sig själva. Intervjun hålls på 
olika platser bland annat i privata hem eller på café och spelas in med diktafon. 
Intervjuerna skrivs ut och sammanfattas i resultatdelen i foram av referat och citat, 
ljudfiler kan lämnas på begäran.  
  Utskriften kommer att ske så utförligt som tillåts inom ramen för studiens 
ambition. Enligt Ekström & Larsson, 2000, bör den ideala utskriften vara fullständig 
men man kan inom medie- och kommunikationsvetenskap tillåta sig att ”spara på 
resurserna genom att tillåta sig att utesluta sådana delar av intervjun som man från 
början inser saknar betydelse för analysen”. I denna studie kommer intervjuerna 
utskrift följa denna princip med tanke på att råmaterialet finns bevarat och tillgängligt 
i form av mp3-filer. Intervjuerna redovisas därför i form av referat blandat med citat, 
sorterat efter frågekategorierna eller teman. Resultatet är även redovisat på ett sätt där 
det blir tydligt vem som säger vad genom att de olika referaten inleds med namnet på 
personen som svarat på frågorna. Personerna har tilldelats kodnamn för att deras 
integritet ska bevaras då vissa frågor är personliga och känsliga. Även de namn som 
intervjupersonerna nämner har bytts ut. 

 

 
                                                        
26 Ekström & Larsson, 2000, sid 61 
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5. Resultat 

5.1 Öppningsfrågorna samt resultat 

Namn (kodnamn): Amanda 
Ålder: 22 år 
Vad har du för bakgrund/yrke: Student 

1. Öppningsfrågor  
Namn (kodnamn): Karin    
Ålder? 32 
Vad har du för bakgrund/yrke? Hörselingenjör, hörseltekniska hjälpmedel 

Namn (kodnamn): Maria 
ålder: 54 år 
Vad har du för bakgrund/yrke: Maria arbetar ideellt för röda korset och har gjort det i 
snart ett år. Om jag ska se på mig så jobbar jag med organisation och 
ledarskapsfrågor. Det har jag gjort förut och det kommer jag att fortsätta med det har 
jag gjort också på Röda Korset. 

5.2 Tema: Introduktionsfrågor 

Hur länge har du haft Facebook? 
Hur många gånger per dygn loggar du in?  
Hur många timmar spenderar du som aktiv på facebook.com per dygn?   
 
5.2.1 Intervjuresultat 

Amanda 
2 år. Loggar inte in varje dag, kanske, 7 ggr I veckan. Jag är inloggad allt ifrån 30 
sek till flera timmar. Jag kan sitta på facebookachatten ibland och då sitter man ju 
flera timmar. Fast det är ju inte så ofta, det kanske händer tre gånger om året eller 
nåt sånt där. 

Karin 
• Hur länge har du haft Facebook?  
1-2 år 
• Hur många gånger per dygn loggar du in?  
Inte varje dag, när jag började gick jag in när jag fick en kommentar. Nu när jag är 
mammaledig har jag lite mer tid att gå in. Det kan väl hända att man går in i snitt var 
tredje dag kanske, max en halvtimme. 
 
Maria  
Oj, jo det vet jag precis. Jag har haft det sen 2008. Jag har nog bara haft det i ett år 
kanske. Sen Albin åkte till Norge (…) Jag loggar in en gång om dan tror jag. (... ) Det 
kan vara allt från några minuter till kanske tio, femton? (…) Alltså det blir ju längre 
om jag letar efter nån eller så, då låter jag ju det ta tid. Annars kollar jag om jag fått 
nåt meddelande eller om jag vill skriva nånting själv då går det mycket snabbare. 
 

5.2.2 Analys 
  De tre kvinnorna loggar in på Facebook minst tre gånger i veckan och i vissa 
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fall dagligen.  På frågan om hur länge de haft Facebook liknar svaren den bild som 
målad upp i ”Svenskarna och Internet” (se 2.3) som med en statistisk undersökning 
visar att den snabbast ökande användargruppen av internetcommunityn är personer i 
medelålder, vilka har dubblerats sedan 2007. När personerna väl loggat in varierar 
tiden de spenderar där stort men det rör sig oftast om kort tid i syfte att snabbt 
uppdatera sig. 

5.3 Övergångsfrågor 
 
På vilka sätt använder du dig av Facebook.com?  
Hur många bekanta har du på Facebook.com?  
Vilken typ av bekanta? Familj, jobb, vänner? 
Hur ofta lägger du till nya kontakter? 

5.3.1 Intervjuresultat 

Amanda 
Jag har kanske 270 kontakter. Det är allt möjligt. Vissa har jag på limited profile och 
det är oftast mina barn från ridläger i somras. Mitt jobb och sen är det ju kompisar 
man jobbar med. 

- Hur använder du limited profile? 
Dom ser bara mitt namn och så mina album tror jag. 
- Och då år det lättare att lägga till fler personer eller? Om dom ser mindre? 
Ja eller jag måste lägga till dom för annars så anses jag som otrevlig på mitt jobb. På 
mitt jobb iallfall. Då används det ju lite som PR också. Då ser dom ju bara dom 
trevliga bilderna från jobbet när vi var på läger i somras. 
- Brukar du använda dig mycket på det sättet av Facebook? För att visa upp folk på 
jobbet liksom? 
Ja det har ju blivit så. För jag har tyckt att jobbet har varit så himla roligt, de flesta 
som har vart på läger exempelvis och som ”addar” mig på Facebook dom vill ju se 
det roliga liksom. Jag måste ju upprätthålla den profilen som jag har på jobbet 
privat. Skulle dom se några partybilder så skulle ju de inte vara så bra. Dom är 13-16 
och rätt så Facebookanktiva. 
 
Karin 
Jag tittar på bilder och uppdaterar. Hålla kontakt. Jag går in och tittar på bilder som 
kompisar har lagt in och även uppdaterar sig lite vad folk gör. Men sen också lite för 
att hålla kontakten med dem som man inte träffar varje dag. 
På senare tiden uppdaterar jag min profil vad jag gör. I början var jag lite skeptisk 
till facebook faktiskt. Det var väl nån som sa att dom äger bilderna så jag ville inte 
lägga upp bilder. 
-Spelar det stor roll om Facebook äger bilderna? 
Jo, lite så. 
Karin har 89 kontakter på sin Facebooksida. I början sökte hon aktivt efter kontakter 
men på senare tiden lägger hon inte till nya kontakter lika ofta. Däremot nekar hon 
inte personer att bli tillagda som kontakter om de frågar henne. Hennes kontakter 
består tills stor del av barndomsvänner och familj.  
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Maria 
”Ja alltså, jag använder ju Facebook som en informationskälla. Det är ett sätt att följ 
personer, se vad dom gör. Och jag tittar på mina vänner och jag har en väldig 
övervikt.. det skrev jag i loggboken också, mina vänner är mest under trettio. Jag har 
ju några som är äldre men vi har inte samma kontakt på nätet. (…) Det är för att 
hålla kontakt med folk. Eller hålla kontakt med folk utan att prata med dem egentligen 
för man ser ju vad som händer.” 
Maria har ca 50 bekanta på Facebook varav de flesta är under trettio år gamla. På 
frågan om hennes kontaktlista på Facebook motsvarar hennes vänkrets i verkliga livet 
säger hon att den inte gör det eftersom ungdomar är överrepresenterade. De flesta av 
hennes unga kontakter har hon fått genom sina två barn Lina, 23 år gammal och 
Albin, 20 år gammal. 
”Jag har blivit vän med dom när vi har pratat om saker och sen har Lina och Albin 
pratat med dom om mig, att jag är med på Facebook och då har flera utav 
kompisarna frågat om jag vill bli vän med dom. Det är faktiskt väldigt roligt! Och sen 
har jag ju själv aktivt försökt att hitta lite mer vänner i min egen ålder. Inte sådär 
jättehårt men jag har iallafall försökt att jag skulle kunna bygga upp ett eget nätverk. 
Men vi är dåliga på det, jag tycker att vi är sämre på det. Vi lägger till vänner men vi 
använder oss inte av möjligheterna med Facebook.” 
Marias kontaktlista växer enligt henne själv oregelbundet och hon menar att hon inte 
aktivt söker kontakter utan lägger till eller blir tillagd av andra om de har pratat om 
Facebook. 
”Jag söker nästan aldrig folk och det borde jag kanske. Och jag har tänkta att jag 
borde det men samtidigt är det det där att jag inte har bestämt mig än hur jag ska 
använda Facebook. Vad jag ska ha det till.” 

5.3.2 Analys 

  Amanda som är 22 år och studerar har ca 270 kontakter på sin Facebooksida. 
Hon använder Facebook för att dela bilder med sina vänner och hålla kontakten med 
de hon träffar sällan. Hennes kontaktlista består även till stor del av personer som hon 
träffat genom sitt sommarjobb, då hon arbetar som ledare på ett ridläger. Eftersom 
dessa kontakter består av ungdom i åldrarna 13-16 har hon att göra med en Facebook 
aktiv åldersgrupp. Hon säger att dessa ungdomar inte accepterar att nekas tillträde till 
hennes Facebooksida då de skulle ta illa upp personligen och det tillhörd deras moral 
att acceptera alla de personer som ber om tillgång. Som följd till detta känner sig 
Amanda skyldig att upprätthålla en idealiserad fasad inför dessa personer, i form av 
fina bilder från ridlägret och att hon värnar om att bilderna som visar henne är i stil 
med den förebild som hon önskar. På så sätt har denna kontaktgrupp ett stort 
inflytande över Amandas användning av mediet men hon har valt att bara visa upp en 
del av sin profil för denna grupp.  
  Både Karin och Maria använder Facebook till stor del för att titta på andra 
personers aktivitet i form av textinlägg och bilder. De går i första han in på nätverket 
för att uppdatera sig på vad som händer i andra personers liv. Själva lägger de upp 
information om sig med viss försiktighet, Karin för att hon är skeptiskt till 
upphovsrättsliga frågor om Facebook och Maria för att hon inte bestämt sig för hur 
hon vill använda mediet. Bådas kontaktlistor består tills stor del av vänner och familj. 
Maria har aktivt sökt personer i sin egen ålder men upplever att de är svåra att hitta. 
Hon tycker att hennes jämnåriga är dåliga på att använda sig av Facebook och därför 
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är majoriteten av hennes kontakter ungdomar och ofta bekanta till hennes två barn 
Lina och Albin. 

5.4 Nyckelfrågor  
 
Vad brukar du tänka på när du ändrar profilbild?  
Hur ofta uppdaterar du statusrutan?  
Vad brukar du skriva i statusrutan?  
Anser du att din Facebookprofilsida representerar dig själv såsom du vill  
uppfattas?  
 o Om ja - Vad är positivt med det?  
 o Om nej - Vad är negativt med det?  
Hur ser du på funktionen med bilduppladdning på Facebook?  
Brukar du censurera eller ”untagga” dig själva på andras bilder?  
- Varför?  
 
5.4.1 Intervjuresultat 

Amanda 
- Vad brukar du tänka på när du väljer profilbild? 
Att jag ska se snäll och trevlig ut. Jag ska inte ha några hemska partybiler för det blir 
så tråkig image liksom. Jag tänker på min image när jag väljer profilbild. Städad, 
normal, glad, trevlig. Man är inte ute och festar man röker inte, man är en förebild. 

Amanda tänker främst på att se representativ ut på sina profilbilder eftersom hon 
måste ta hänsyn till de yngre personerna hon kommer i kontakt med via sitt jobb. 
Ytterligare en anledning är det faktum att Facebook äger det bildmaterial som läggs ut 
inom nätverket. 
Och sen så kan jag tänka att vadå, ska jag ha en massa partybilder som Facebook 
äger, som dom kan använda som dom vet att det är jag, det är ju dumt. 
Vidare säger hon att hon främst använder statusrutan när det hänt något kul som hon 
vill tala om för sina vänner och det är det ofta något positivt, något för att göra dem 
glada. Ibland använder hon även fältet till att skriva sådant som inte har någon 
betydelse för någon men som hon själv har lust att skriva.  
- Vet inte… Ja men det blir ju lite så att man bara skriver nånting som alla kanske 
kan få veta eller så skriver för att ingen alls behöver få veta det. Bara för att man 
själv vill skriva ner det och låtsas att nån fattar det. 
- Tycker du att din Facebooksida representerar dig såsom du vill att den ska? 
Jo men det gör den ju. Jag är bara medlem i dom grupper som jag tycker är bra. Och 
jag är bara, man kan ju klicka på fanpages och sånt och dom använder jag ju bara 
till det som jag tycker är bra. 
- Du har ganska bra koll och kontroll på det som du lägger upp alltså? 
Ja men precis, jag står för allting som finns med där. 
Amanda använder bildfunktionen ganska sällan, främst eftersom hon inte har tillgång 
till en digitalkamera men även för att hon inte vill lägga upp partybilder. Hon vill inte 
att andra ska se den typen av bilder av henne då de kan ge fel bild av henne till de 
personer på Facebook som hon inte har kontakt med längre och som inte känner 
henne men hon tillägger:  
Om jag inte är jättesnygg förstås! Då kan det vara kul men det är man inte alltid. 

- Känns det tillräckligt att du untaggar dig då? 
Ja! För att det är såna bilder som jag inte tycker att andra behöver se. (…) 
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Men vadå nu är jag mycket mer städad. Man blir ju äldre och mer mogen. Och sen så 
kanske man inser att det är kanske inte är så korrekt bild av mig överhuvudtaget. Så 
varför ska folk se det, det är ju lite förlegat, ska folk se en bild från mellanstadiet, det 
känns ju lite onödigt. Det säger ju inte så mycket om mig nu! Man vill ju vara lite 
uppdaterad liksom. 
 
Karin 
- Vad brukar du tänka på när du ändrar profilbild?  
I början så var det väl efter vilket humör man var på. Men jag har inte lagt upp så 
många bilder, jag kanske har fem bilder på profilbilder. Men nu ha jag ju Hanna, min 
dotter och nu har jag inte tänk ändra heller. Men sen är det väl lite årstidsbilder, t ex 
om det är sommar så har man nån sommarbild. 
- Brukar du själv vara med på bilderna? 
Jo, jag vill nog gärna lägga upp nån bild som jag tycker att jag ser bra ut på själv. 
Ganska neutrala bilder. 
- Hur ofta uppdaterar du statusrutan?  
Det gör jag nog nästan varje gång jag går in… vad sa jag, var tredje dag? Var femte 
eller var fjärde dag då kanske. För att uppdatera.  
-Vad skriver du då i inläggen?  

Om jag har gjort nåt under dan eller att man har bakat julkakor t ex eller om man har 
varit på nåt träningspass kanske. Man försöker väl vara lite neutral och berätta 
någonting vad man har varit med om. 
Anser du att din Facebookprofilsida representerar dig själv såsom du vill  
uppfattas?  
Det är mest Hanna som man ser nu, för att det är Hanna som är i fokus i mitt liv 
- Påverkas du om du vet vilka som läser det? 
Nej, jag skriver nog det som jag känner men ändå rätt så neutralt. 
- Tycker du att det är ett bra medium att visa upp sig själv i med hjälp av de 
funktioner som ges på profilen? 
Ja men det tycker jag! Det kan jag nog hålla med om. 
- Hur ser du på funktionen med bilduppladdning på Facebook?  
Ja, inte så ofta som mina vänner. Men jag har ju laddat upp lite bilder. Men som jag 
sa tidigare så är jag lite kritisk. 
- Påverkar det vilken sort av bilder som du lägger upp isåfall?  
Ja jag tänker väl efter vilka bilder jag lägger upp. Jag lägger mest upp neutrala 
bilder på mig eller Hanna. 
- Brukar du censurera eller ”untagga” dig själva på andras bilder?  
Nej då, det är helt okej. Än så länge har det varit bra bilder 

Maria 
Maria har bara haft två olika profilbilder sedan hon skaffat Facebook. Hon menar 
dock att detta beror till stor del på tekniska problem såsom att hon inte hittar sladden 
till sin kamera. Däremot tycker hon inte att bilden är särskilt viktig men jag frågar vad 
hon skulle tänka på om hon bytte profilbild och hon svarar: 
Profilbild? Att jag skulle se glad ut. Nej nån bild som jag tycker att jag stämmer 
överens med mig som person. Gärna så att det inte bara blir mitt ansikte utan med 
nån bakgrund. Som det här med London. Att det är någonting som visar nånting lite 
försynt. Att jag är i London tex. 
 Maria uppdaterar sin status några gånger i veckan. Hon skulle önska att det var mer 
frekvent eftersom hon är intresserad av att vara mer aktiv med Facebook men vill 
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samtidigt inte utlämna sig själv för mycket.  
Jag har nån slags misstänksamhet som jag inte kan riktigt förklara men jag känner 
mig lite misstänksam, att hur många får reda på det här då? Hur många får reda på 
det här? Och därför så vill jag inte säga för mycket och samtidigt så är det det jag 
själva använder det för att se vad andra gör. Det är det som är roligt, att se vad 
andra gjort utan att man pratar med folk. Och då borde jag ju bjuda lite mer på vad 
jag själv gör så jag känner mig väldigt dum där. 
 
Anser du att din Facebookprofilsida representerar dig själv såsom du vill uppfattas?  
Nej, jag tänker på det men jag tycker inte att den gör det eftersom jag är så pass 
inaktiv. Jag är mycket mer aktiv och jag är mycket mer tyckande och tänkande person 
än vad jag visar på Facebook. Och mycket mer diskussion och debattintresserad än 
vad jag visar på Facebook. 
- Så om du var mer aktiv så skulle den representera dig själv mera? 
Ja det skulle jag. Om jag ville vara mer aktiv. Men då känner jag också att det kanske 
jag blir om jag får mer vänner utav mina egna vänner att vi faktiskt kommer att 
kommunicera med varandra men de gör ju inte det nu. Det är ingen som gör det utav 
mina egna vänner. Det är väl någon enstaka där som faktiskt lägger till nånting eller 
tycker nånting.  
Maria tycker att det finns en negativ sida i att publicera för mycket information av sig 
själv. 
Det står ju mycket i artiklar och alla är inte positiva om.. minsann, om Facebook. Det 
man läser i tidningar och sånt det tar ju upp alla problem. Och all 
överkommunikation som sker som kan skada alla möjliga saker, både den personliga 
individen och kanske ett ärende eller en sak. 
Hon tycker även att det är negativt att personer ägnar alltmer tid åt social kontakt över 
internet istället för i verkligheten. Maria förklarar att man förlorar en del av 
kommunikationen om man t ex chattar istället för att träffas i person. För sin egen del 
är hon dock inte orolig eftersom hon anser sig vara en så social person att hon ser till 
att träffa de hon vill träffa i alla fall. 
Så jag känner inte att jag blir distanserad. Plus att jag känner att jag är en mycket 
mer färdig person för jag är så mycket äldre. Däremot så undrar jag vilken påverkan 
det kommer att ha på yngre personer som föds och lever med det här mer eller 
mindre. Växer upp med det här och formas efter det här sättet att kommunicera. Hur 
kommer det att påverka vår kommunikation i framtiden. Det undrar jag jättemycket 
över. 
Då jag frågar Maria om hon brukar untagga eller ta bort sitt namn från sig själv på 
andras bilder svarar hon att hon inte brukar göra det. Dels så är hon inte med på 
särskilt många bilder överhuvudtaget och dessutom få bilder som hon inte skulle 
kunna stå för. Hon tillägger att hon tror att hon har ett skydd för att hon är en mamma. 
Maria poängterar att hennes roll är en mamma för de flesta av hennes 
Facebookvänner eftersom de är kamrater till hennes barn och att hon tror att de därför 
väljer ut bilder av henne med extra omsorg.  

5.4.2 Analys 

  Alla tre personerna är måna om att se bra ut på sina profilbilder. Det handlar 
om att tänka på sin image och inge ett bra intryck. Gärna vill man ha en ”neutral” 
bild, något som inte väcker för mycket uppmärksamhet men en bild av sig såsom t ex 
en semesterbild eller en säsongsenlig bild som väcker positiva associationer. Karin 
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har valt en bild av sin dotter i 1-årsåldern som visar att hennes dotter är i centrum i 
hennes liv just nu. Även Maria är förälder och är övertygad att den mammaroll som 
hon tilldelats till hög grad påverkar hur hon framställs på Facebook.  
  Framförallt menar hon att den publik som betraktar henne på Facebook aktivt 
bidrar till porträtteringen av henne som en mamma. På konkret nivå innebär detta 
framförallt att en stor del av hennes kontakter, de som är bekanta till hennes barn 
bemöter henne på ett extra positivt sätt och framförallt att de är mer försiktiga om de 
laddar upp bilder av henne. Hon tror att de visar större hänsyn till henne som 
”mamma” än vad de gör till andra kontakter. Detta åsynliggör den process som 
Goffman beskriver som det samarbete där den agerande och publiken samarbetar för 
att befästa en roll (se 3.1). Maria är medveten om detta samarbete och kallar det att 
hon har ett skydd som mamma. Processen består alltså av ett förtryckande av 
information som inte passar in i den kulturella överenskommelsen om rollens 
innebörd.  
  En stor skillnad mellan det befästandet av jaget som Goffman talar om och det 
befästande av jaget som existerar på Facebook är att Goffmans studier behandlar 
vardagslivet och det fysiska mötet mellan två eller flera personer. Den 
kommunikation och det sociala samspelet som försiggår på Facebook är socialt 
intrikat och ur social synvinkel mycket inressant. Dock kan den traditionella 
begreppsapparaten som används inom sociologi vara svår att applicera på en tillsynes 
vardagligt socialt samspel i en digital atmosfär. Redan vid grundläggande begrepp 
som ”mötet” och ”samtalet” stöter man på svårigheter i dubbel mening.  
  Goffman talar om de försvarsåtgärder inom den preliminärt fungerande 
enheten (3.1) som beskrivs som korrigering och modifikation med vilka man befäster 
en roll under interaktionen mellan den agerande och publiken. I ett digitalt 
kommunikationsmedium som Facebook existerar samtalet, dvs en statusuppdatering 
från en person och svaret i form av en bemötande kommentar av en annan varken 
rumsligt eller tidsligt. Kommunikationen blir asynkron (se 4.1) och på så sätt kan det 
vara svårt att jämföra befästandet av rollen som sker på Facebook och inte erbjuder 
den agerande, den som börjar skriva, en chans att korrigera sitt uttalande omedelbart 
såsom i ett verkligt samtal. På Facebook existerar dock detta en liknande typ av detta 
beteende i form av det samspel som Maria beskriver, där de ungdomar som hon talar 
om väljer bort vissa delar av information som de inte tycker passar hennes roll. 
  Alla tre personerna är positiva till bildupladdningsfunktionen på Facebook 
men det största orosmomentet är vem som äger bilderna och vad de potentiellt kunde 
användas till. Ingen kan exakt sätta ord på vad det är de fruktar men att bilderna skulle 
kunna missbrukas är något som avskräcker från att ladda upp bilder. De personer jag 
intervjuat är dock mer rädda för att företaget Facebook ska missbruka bilderna än att 
en bekant skulle göra det.  
  Amanda tar upp en negativ följd av att ha bilder av sig själv på Facebook, det 
faktum att bilderna ligger kvar under lång tid. Hon menar att hon uppfattar att hon 
förändras under ett eller två år och att de bilder som finns kvar då inte känns aktuella 
och visar upp en felaktig bild av henne. Detta är ytterligare en aspekt av en 
tidsrelaterad skillnad mellan social interaktion på Facebook och den i det verkliga 
livet. Det material som läggs upp, såväl i text som bilder, stannar kvar och i ett viralt 
medium där deras intryck kan leva ett långt liv och vår identitet således inte förändras 
eller åldras såsom vi, personligen gör. De tycker dock att profilfunktionerna bjuder till 
goda möjligheter att representera sig själv på Facebook. Alla tre använder ofta 
statusfunktionen till att skriva vad som händer i deras vardagsliv. Den information 
som de laddar upp om sig själva varierar och kan ibland vara att få respons i form av 
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en kommentar från andra kontakter. Eventuellt skriver man dock ett inlägg för enbart 
sin egen del menar Amanda. Hon kallar det ”att skriva” av sig och det har en form av 
terapeutisk funktion som hjälper henne att hantera sådant som hänt henne. 

5.5 Loggboksfrågor  

5.5.1 Amandas loggbok och intervju 

Loggboken den 19:e november 
  Status:  ”Clear” 
  Övriga ändringar av profilen: Tog bort några 2 taggar från newsfeeden 
  Beskrivning: Alla behöver väl inte få de dom bilderna direkt vid första 
 anblicken. ”Diskretion”  

Intervju: 
Ja jag tog bort min status och uppdaterade lite. 
- Du uppdaterade genom att ta bort saker? 
Ja men det hade inte hänt så mycket liksom. För de första bilderna ville jag inte dela 
med mig av liksom. Och dom var inte snygga! (…) Ta bort statusen gjorde jag för att 
det var ju en gammal status. Jag gjorde en ny som var aktuell. 

Loggboken den 29:e november 
  Status: Mitt pepparkakshus blir ett hus för glada pepparkaksgrisar. 
  Kommentar: Sprida uppmärksamhet om ”gristortyren” samt lite julstämning 
 till nära och kära. 

Intervju: 
-Jag antar att det har med Scanskandalen att göra? 
Jag men det där har ju jag vetat hela tiden det är bara det att folk blir så 
uppstressade så fort man ser bilder på det. 
-Då du kommenterar nånting som är aktuellt, förväntar du dig att folk ska skriva 
någonting tillbaka då? 
Nej absolut inte, jag orkar inte engagera mig. Jag använder inte facebook för att 
engagera mig och diskutera en massa saker och bilder liksom! Det har jag inte tid 
med. Det får andra göra. Sen så är det såhär, varför ska dom veta vad jag tycker om 
den här bilden. Det känns onödigt och det kan misstolkas, jag gillar inte sms och msn 
och sånt för allting misstolkas om man bara skriver saker. Det är så kortfattat och 
blir bara ett statement snabbt. Att man inte får skriva en roman om vad man tycker 
om bilden.  

Loggboken den 1:a december 
  Status: anmäl er till hälsodagen! 
  Kommentar: PR för visst projekt ”hälsodagen” 

- Brukar du skriva denna typ av meddelanden: 
  Ja det var vårt nya pilotprojekt. Då använde vi Facebook för att få ut det. Det 
var lite sent också och då är Facebook bra. Det går ju ut till många fort. Själva 
gruppen var det inte jag som gjorde men det är ju kul att man verkligen kan bidra till 
pojektet. 
-Är det bra att man kan göra så som privat person eller kan det innebära att man som 
person blir förknippad med det här eventet.  
 Ja fast det är ju meningen. Projektet är ju till för mina vänner. Annars hade jag ju 
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inte skrivit det. Så då tycker jag att det är, varför inte, såvida jag kan stå för projektet. 
Skulle det vara nåt projekt som inte jag tyckte var kul så skulle jag skämmas. Det 
skulle jag aldrig göra! Jag kan inte uppmuntra folk till att göra något som jag inte 
tyckte var bra! Då skulle jag inte använda min Facebook tror jag. För då kan inte jag 
stå för det. Det är där det ligger lite tror jag, jag som person måste kunna stå för det 
som jag skriver och tycker. Jag skulle inte kunna göra reklam för nåt företag som inte 
jag tycker är ett bra företag. Hade jag jobbat för ett företag som är riktiga miljöbovar 
eller skiter i mänskliga rättigheter djur och natur och samhällsfrågor och sånt då 
hade jag inte använt min egen Facebook till det! 

Loggbok den 8:e december 
  status 1: Hälsodagen är över – tog bort. 
  status 2: Kan det inte bara sluta hoppa grodor ifrån mig. Attans tröttis och 
 sjukis. 
  Kommentar: Dåligt samvete för något jag sa idag… Vill väl få en universell 
 förlåtelse… 

Intervju 

- Vad menar du med detta? 
Jag var både trött och sjuk och så hade jag under dagen där varit lite osmidig. Och 
om man skriver det så kanske dom här personerna fattar att ”Åh hon var inte så 
allvarlig”. En typ av universell förståelse. Man skickar ut det i cyberrymden och så 
kanske dom förlåter mig. Det var inte så farligt egentligen men det känns skönt att 
släppa det. Nu har jag typ bett om ursäkt fast ändå inte… 
- Var det riktat mot en person som du tror läste det här? 
Nej, jag har svårt att tro att nån av dem skulle läsa det… Men det känns ändå bra om 
dom skulle göra det. Då hade det varit bra men det är inte nödvändigt. 
- Det verkar lite som en traditionell dagbok, att man skriver av sig nånting? 
Ja precis, som att man får lite förståelse och lite förlåtelse, att det inte är så 
allvarligt. 
- På vilket sätt försöker du framställa dig själv genom denna kommentar? Är det 
självkritik? 
ja, jag menar att alla kan ju säga lite dumma saker nån gång. Det är inte hela världen 
och jag kan stå för att jag säger lite dumma saker ganska ofta.  
- Kändes det bättre sen, efter att du skrivit så? 
ja men istället för att ringa och be om ursäkt och säga förlåt så blir det så att man 
skriver det här. Då har dom ju iallafall tillgång till att läsa min förlåtelse om dom 
vill. Förstår du? Jag tror att undermedvetet så blir det nog så.. att man i alla fall har 
bett om ursäkt fast man inte har gjort det. 

5.5.2 Analys av Amandas loggbok och intervju 

Amanda använder sin Facebooksida dagligen men skriver inte alltid kommentarer. 
Däremot arbetar hon flitigt med uppdaterande genom att ta bort saker. Det handlar om 
bilder som andra lägger upp eller gamla bilder och kommentarer som hon själv lagt 
upp. En viktig del i konstruerandet upprätthållandet av en identitet och bilden av sig 
själv på Facebook handlar om att underhålla sidan på detta sätt. Det räcker inte med 
att akta sig med vad man själv skriver och laddar upp utan man måste även hålla efter 
andra personers kommentarer och bilder genom att rensa bort den information av sig 
själv som man inte vill att andra ska se. Amanda tycker inte heller om att kommentera 
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andras bilder eftersom hon anser att det utrymme som ges av Facebook för 
kommentarer, avsett att rymmas inom några rader text inte är tillräckligt för att 
framföra ett tillräckligt meddelande och därför lätt kan misstolkas. 
  Ibland använder hon Facebbok för att skriva kommentarer om aktuella 
nyhetsämnen. Intervjun tydliggör att hon gör detta i för att uttrycka sig och 
upprätthålla en image då hon inte vill skapa en direkt debatt. Hon vill väcka intresset 
men vill inte ha några kommentarer eller engagera sig. Hon kan även använda 
Facebook till att sprida meddelanden som fungerar som PR för olika föreningar och 
företag utan ersättning. Då hon gör det, som i detta fall för ”Hälsodagen” ett event 
från en ideell studerandeorganisation, är det viktigt att hon kan stå för och låta sig 
förknippas med organisationen.   
  I Amandas dagbok kan vi se ett exempel på hur hon använt sig av sin 
profilsida för att ”skriva av sig något” såsom hon kallat det då hon svarade på 
nyckelfrågorna. I detta fall den 8:e decemer då hon skriver ” Kan det inte bara sluta 
hoppa grodor ifrån mig. Attans tröttis och sjukis.”. Detta meddelande skrev Amanda 
då hon ansåg att hon gjort bort sig gentemot en annan person under dagen och 
ångrade detta. Hon tror dock inte att denna person kommer att se denna 
statusuppdatering på Facebook men menar att det hjälper henne att bearbeta 
incidenten. För den som inte känner till händelseförloppet däremot så uppvisas både 
en negativ idealisering och en självmedveten bild av Amanda som enligt henne själv 
kan stå för att hon gör bort sig ibland. 

5.5.3 Karins loggbok och intervju 

Loggboken 21:a november: 

Status:  ”Första egna träningspasset avklarat, härligt” 
Beskrivning: ”Ville delge mina tankar till mina vänner. Jag kände mig nöjd.” 
Profilbild: ”Hanna” 
Kommentar: ”Vill visa att Hanna växer och hur hon ser ut.” 
Uppladdning av bilder - beskrivning: Jag laddar helst inte upp bilder eftersom 
jag fått info att Facebook äger bilderna men är osäker om detta stämmer. 
Övriga tankar och funderingar: Jag är med på Facebook för att se mina 
vänners/släktingars bilder och följa vad de gör/skriver på Facebook. Jag 
känner mig inte så aktiv men tittar när jag har tid över just nu är jag 
mammaledig, då finns det mer tid att följa vänner/släkt via Facebook. När jag 
jobbade hade jag inte alls lika mycket tid. Någon gång använder jag chatten, 
men inte så ofta. 

Loggboken 25:e november 
  status: Andra träningspasset med lite mer puls, grymt!!! 
  Kommentar: Meddela/delge vad jag har gjort och känner mig nöjd. 

Loggboken 5:e december 
  Status: Första springturen på ett halvår …  Jag är så nöjd 
  Kommentar: Tala om för mina vänner vad jag gör. Även se vilka som 
 kommenterar det jag skriver. 

- Hur tror du att du representeras genom denna typ av inlägg? 
Jag tycker att det är en del av mig det här med träning. Just att man vill tala om när 
man har gjort nått bra, att man är nöjd och att man mår bra. Sen är ju det en del av 
mig, att jag gillar träning. 
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- Finns det något du inte skulle lägga upp?  
  Det är väl.. det är lättare att berätta nånting när man är glad. Om man är 
ledsen så kanske man inte berättar det i statusraden.  

5.5.4 Analys av Karins loggbok och intervju 

Karin använder sig mest av sin statusuppdateringsfunktion genom att ladda upp 
kommentarer om vad hon nyligen gjort, framförallt om det är något positivt. Alla 
inlägg hon gjort under de tre veckorna jag följt henne handlar om träning. Hon skriver 
på vilken nivå hon tränat, att hon presterat och är stolt över det och att hon mår bra. 
Det är viktigt för henne att ta hand om sig själv och träningen får henne att må bra. 
Eftersom hon vill hålla sin identitet på Facebook ”neutral” så framhäver hon två 
positiva saker, träning och hennes dotter. Hon undviker att skria om saker som gör 
henne ledsen och har således en enbart idealiserad identitet på Facebook.  
  Men träningen är inte bara något som gör henne glad utan det är också något 
som förknippas med hennes personlighet och hon säger att det är en del av henne. 
Hon har alltså valt att visa en del av hennes liv som hon kan stå för till hundra procent 
och som gör henne glad. Enligt Karins värderingar är träningen både väldigt positivt 
men samtidigt neutralt och som passar med den självidentitet som hon är till fulla 
bekväm med. 

5.5.5 Marias Loggbok och intervju 
 
Loggboken den 25:e november 
  Statusuppdatering: ”Mitt nya uppdrag” 
  Kommentar: ”Jag är alltid så hemlig av mig” 
  Övriga tankar och funderingar: Jag tror att min medverkan här kommer att få 
 mig att äntligen fatta beslut runt hur jag vill använda Facebook. 
 
Intervju 
-Vad menar du med att du är hemlig? Är det för att skydda dig själv eller för att väcka 
intresse? 
Uppdraget var att fundera över Facebook och då måste jag ju vara lite aktiv tyckte 
jag själv. Samtidigt, hur är jag aktiv utan att dela med mig så mycket av information 
eftersom jag är hemlig? 

Loggboken den 27:e november    
   Statusuppdatering: ”Letar efter en bra kalkonman” 
  Kommentar:  ”Roligt att förvirra. De som känner mig vet att jag gör kalkon 
 till jul.! 
  Övriga tankar och funderingar: Jag har nästan bara vänner under trettio på 
 Facebook! 

Intervju 
 -Du har skrivit att du tycker att det är roligt att förvirra som kommentar. 
Det kanske inte är roligt att förvirra utan det var mera dom som… de som det var 
roligt att förvirra det var Thomas för han hade t o m frågat Lina.  
 -Det var ett ganska riktat meddelande alltså? Det var tänkt till.. 
Till dom som vet! Det var inte till alla. (…) Jag tycker att det är jätteroligt att känna 
människor i alla åldrar. Det är jätteroligt att känna unga människor som lever ett 
annat liv än jag. Då får jag lära mig en massa saker av dem. Det tycker jag är väldigt 
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roligt. De finns en massa energi som jag tycker är kul plus att jag tycker att det är 
jätteroligt att känna mina barns vänner och deras vänner i sin tur. 

Loggboken den 28:e november 
 Övriga tankar och funderingar: Jag går in på facebook varje dag. Ibland 
 skriver jag privata meddelanden. Ibland skriver jag på någons logg. Jag går in 
 för att titta vad alla gör. Eller vad någon speciell gör vid ett givet tillfälle. 

Intervju 
- Är det någon speciell som du brukar titta på? 
Nej det är det faktiskt inte. Jag skrollar ner där och så ser jag vilka som har gjort 
inlägg och så tittar jag på de senaste händelserna och så är det någonting utav det 
och då kanske jag går in på nån där som jag blir nyfiken på och vill titta mer på. 
 - Vad brukar du titta på? 
Vad dom gör. Ja både bilder.. nej framförallt texten! Om det finns några bilder så 
tittar jag på dem. Men inte regelmässigt utan det är om nåt är speciellt. Det är 
massor med andra bilder som jag inte tittar på som jag tycker att jag kan vara utan. 
 

Loggboken den 29:e november 
  Övriga tankar och funderingar: Jag ändrar sällan bild eller status. Jag är bara 
 en mamma. Bilden är inte så viktig. Min status är inte heller viktig. Det här är 
 mitt sätt att hålla kontakt med yngre personer. De intresserar sig nog inte så 
 mycket för min status. 

Intervju 
- Är en mamma inte intressant att titta på? Av vilken anledning, är det åldern eller 
rollen som mamma? 
Jag har absolut en roll som mamma! Att vara en mamma är en roll och jag tilldelas 
den rollen också av mina barn och av deras kamrater. 
- Men om du hade fler kontakter sin egen ålder skulle du ändå vara en mamma då?  
På facebook menar du? Nja det tror jag är för att jag har mest ungdomar. Och att 
dom är så himla mycket mer aktiva dom här ungdomarna så att det är dom jag tittar 
på och det är dom det snurrar runt för det här är ett ungdomsmedium känner jag. (…) 
Jag har ganska så omfattande kontakt med jämnåriga via mail. Det är därför jag inte 
vill lägga ner så himla mycket tid på facebook. 
- Du använder facebook mer för att titta på andra?  
Ja, vad det gäller just det här med kamrater och så.. att jag inte orkar titta på alla 
bilder. Det är deras liv och bilder och jag tror inte de lägger upp de för att jag ska 
titta. Man måste faktiskt vara lite finkänslig eller vad man ska säga.  
- Gör du inte det? Är inte det jättespännande för dig? 
Nej, tvärtom, jag tycker att det … det är deras liv och dom talar om för mig det dom 
vill. Och dom här lägger dom inte ut för att just jag ska läsa det. 
 
Loggboken den 30:e november  
  Statusuppdatering: I trädgården blommar två rosor och en pensé. I morgon är 
 det 1:a december. Vi ska leta svamp. Vad är det för årstid? 

Kommentar: Funderar över klimatförändringarna och hur vi kan se det. 
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Loggboken den 1:a december 
  Statusuppdatering: Nu är säsongens absolut sista svamp bärgad och vi 
 upptinade. Glögg är bästa medicinen. 

Loggboken den 2:a december 
  Statusuppdatering : Sliter mitt hår. Hur ska jag få ihop material som hjälper 
 Claras C-uppsats?” 
  Kommentar: Svårt att delta. Jag är ju inte aktiv. 
  Övriga tankar: Undrar var alla grupper på Facebook finns? Jag ser dem så 
 sällan. Behöver utbildning! 

Intervju 
- Hur känns det att bli övervakad på Facebook. Hur har det påverkat dina inlägg? 
Nej det är definitivt bekvämt och jag har inte tänkt på det. Utan jag har snarare tänkt 
på vad jag själv vill ha för ambitionsnivå på Facebook. Jag har inte tänkt att det har 
varit besvärande. Jag är en ganska socialt öppen person och det jag gör det finns där. 
Sen är frågan om man vill delge alla människor, socialt i ett möte då är jag en social 
person men då väljer jag. Men när jag lägger upp på Facebook då har jag inte det 
valet längre då lämnar det mina händer och går över i nån annans. Precis som Lina 
och Albin när jag tittar på om. Jag tycker att man ska ha ett privatliv. Och jag tror att 
jag har en högre etikgräns än den normale Facebookanvändaren. (skratt) 
- Än de som är yngre eller de som har haft Facebook längre? 
Ja, jag menar både och, det finns ju jättemånga äldre personer som har Facebook 
också. 
- Varför tror du att du har en högre etisk gräns? Är du sån som person? 
Ja jag tror det. Jag är ingen nyfiken person. Jag är oerhört socialt intresserad av 
människor. Jag är intresserad av processen i människan, vad som händer med 
människan.  

Loggboken den 8:e december 
  Statusuppdatering: ”Tar bort alla tecken på att jag är med i  Farmville och 
 väntar på att brödet är färdigjäst” 
  Syfte/kommentar: Delge alla hur generad jag är över Farmville. Visar mina 
 dubbla känslor för Facebook också. 
 
Loggboken den 9:e december 
  Statusuppdatering: Klart att allt jag gör är resultat en undersökning men jag 
 vill inte ge det förväntade resultatet!!! Jag vill förvåna men har försuttit 
 chansen. 
  kommentar: En paradox att vilja ha en egen personlighet utan att berätta 
 vem man är. 
  Övriga tankar: Nu på kvällen kom Facebooks nya inställningar där man kan 
 ändra vilka som får se bilden mm och bli mer restriktiv än tidigare. Nu vill jag 
 börja lägga ut lite mer, när jag känner att jag själv styr över vilka som får ta 
 del av vad jag visar. SÅ BRA!! 

5.5.6 Analys av Marias loggbok och intervju 
  Maria anser att hon måste använda sig av Facebook på ett genomtänkt sätt och 
säger vid flera tillfällen att hon ska bestämma sig för hur hon ska använda sig av 
Facebook. Hon är medveten om att ett agerande på Facebook kan få konsekvenser 
och oroar sig smått över detta. Hennes inlägg handlar om hushållssysslor såsom 
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trädgård och matlagning men även funderingar om både privata saker och allmänna 
frågor såsom klimatförändringar. Med hjälp av Goffmans begrepp give off expression 
(se 3.1) etablera dessa kommentarer den mammaroll som hon menar att hon har på 
Facebook genom att de kommunicerar den traditionella modersrollen då både 
matlagning och trädgårdsarbete i den västerländska kulturen är en syssla som hör till 
modersgestalten.  
  Hon vill likt Karin vara försiktig med att avslöja för mycket privata saker om 
sig själv men känner sig samtidigt skyldig till att göra det då hon kan ta del av andras 
inlägg. Hon talar även om sig själv som finkänslig och att hon har en högre etisk 
gräns än hennes övriga och framförallt yngre kontakter. På detta sätt gör hon skillnad 
mellan sin egen roll och övriga Facebookanvändare som är yngre. 

5.6 Avslutande frågor 

4. Avslutande frågor  
Tycker du att din Facebookprofil representerar er i verkligheten?  
Tror du att andra personer i verkligheten stämmer överens med hur de kan   
uppfattas genom sin Facebook-sida? 
Vad är nackdelarna/fördelarna med internetbaserade sociala nätverk 
 

5.6.1 Intervjuresultat 

Amanda 
- Tror du att andra personer i verkligheten stämmer överens med hur de kan  uppfattas 
genom sin Facebook-sida? 
 Mer än vad man tror faktiskt, det säger nog ganska mycket om mångas personlighet. 
Vad man lägger upp, för antingen är man ju medveten om hur man vill bli uppfattad. 
Och på nått sätt så stämmer det ju överens genom att man vill ljuga ihop en profil. 
Och gör man alltihopa omedvetet så säger det ju en del om sig själv också. Och dom 
som fuskar brukar det genomlysas nån gång genom att de är med i felgrupper eller 
”fanpagar” fel sida. Det är genomskinligt. Men jag tror faktiskt att det säger ganska 
mycket om hur man är. Kanske inte fullständigt såklart men det säger nått om vissa 
sidor hos en människa. Inte alla sidor kanske men vissa.  

- Vilka andra brukar du kolla upp på Facebook och vad tittar du på då? 
 Vissa som är utomlands, om de har uppdaterat sig. Men annars så kollar jag inte upp 
folk… Jo, det gör man ju! Om man är förtjust i nån så kollar man ju hela tiden… Det 
kanske är en kvinnosjukdom! Man kollar deras newsfeed såklart, deras wall liksom. 
Vad händer? Vad gör dom? Fast det händer ju jättesällan. Senaste året har det hänt 
en gång. 
- kollar du bilder då? 
 Jo, för att kolla om han är så snygg som man tror. Eller om nån har blivit taggad i 
ett album.  
- Har du några problem med att kolla upp nån? 
  Nej jag har inga hämningar! Lägger dom upp det där då får dom fan stå för 
det också!  

Karin 
- Tror du att andra personer i verkligheten stämmer överens med hur de framstår på 
sin Facebooksida?   
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Det tror jag nog. Vissa är ju väldigt pratiga in the real life, eller när man träffar dem 
och dom skriver väldigt mycket vad dom gör där också. Så det kan nog stämma.  
- Litar du på hur folk framställer sig själv eller är du kritisk mot deras profiler? 
Nej, det är jag inte, oftast så har man träffat dem så man vet hur de är. Men jag har 
nog inte varit inne på allas profilbilder och tittat på hur de lagt upp kommentarer. 
Men det har jag nog inte tänkt på. Det är klart man kan säkert utnyttja det på fel sätt 
men det är inget jag har tänkt på. Det är mest positivt. 
- Vad är nackdelarna/fördelarna med internetbaserade sociala nätverk 
Jag tycker nog det är en positiv del, man håller sig uppdaterad på sina vänner på ett 
annat sätt som inte skulle kunna göra annars. Facebook har ju många och då har 
man ett gemensamt medium som passar alla också.  
- Kan du se det som att det konkurerar med nån annan form av kommunikation med 
dina vänner? 
Nej, jag är ganska dålig på att ringa… just det är positivt att de vänner jag inte 
pratar med så många andra gånger om året kan man få mer information om. Om man 
tänker barndomsvänner kanske man bara träffar en gång om året. Men här kan man 
ju följa dem och vad som händer. Om man bygger nytt kök och sånna där saker. Den 
negativa sidan kanske är att man blir alltid lite beroende av ett sånt här medium. Att 
man alltid ska gå in och titta. 
- När du kollar andra vad kollar du på andras Facebook? 
Det som jag kollar är startsidan, alltså vad folk skriver… Sen får man ju alltid 
meddelande på mailen också så att man kan gå in och kommentera folk den vägen 
också. I början var det väl mycket bilder när man uppdaterade barndomskompisarnas 
kompisar och barn och sådär. Nej det är nog bilder mest som är roligt att titta på. 
 

Maria 
- Tror du att andra personer i verkligheten stämmer överens med hur de kan  uppfattas 
genom sin Facebook-sida? 
Nej jag tror inte att dom försöker förvränga men jag tror att dom kanske riktar fokus. 
Att dom fokuserar på vissa grejer och glömmer andra för att dom vill… jag tror inte 
att dom ljuger. Det är klart att det finna säkert sånna men inte dom här som jag 
känner. Däremot så tror jag att dom kanske försöker bygga en profil genom att 
framhäva vissa saker, vissa aktiviteter visst umgänge mer än andra. Det är jag säker 
på.  
-Vad är nackdelarna/fördelarna med internetbaserade sociala nätverk ? 
Ja om jag tittar på det stort.. jag tycker en sak i stort och en sak för mig själv. Jag 
tycker att i stort så kan det vara ganska negativt att man, att alla går hem till sig och 
så kommunicerar man via nätet och det är ju inte bara Facebook så gör man ju när 
man chattar överlag och kommer i kontakt med varandra. Man behöver inte mötas 
och jag tycker att man förlorar så mycket i kommunikation genom att man inte ses. 

5.6.2 Analys 

Alla tre intervjupersonerna anser att Facebookprofiler ofta representerar användaren 
på ett trovärdigt sätt. Samtidigt tror både Amanda och Maria att det finns de som 
försöker att påverka framställningen av sig själva på olika sätt. Maria tror inte att 
personer avsiktligt vill förvränga sig själva men att de likväl kan försöka rikta fokus 
mot vissa saker och förstärka deras betydelse, som exempel nämner hon hur personer 
kan försöka belys visst umgänge. Att framhäva ett visst umgänge eller sociala 
kontakter är på Facebook precis som i undersökningen av Lunarstorm (se 3.3) ett 
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verktyg att framhäva sig själv på olika sätt. Även Amanda anser att det finns de som 
försöker förställa sig men att de går att avslöja genom detaljer på deras profil. En av 
de funktioner som Amanda själv använder är ”fanpages” som består av en 
Facebookprofilsida som inte tillhör en person men är tillägnad ett ämna, det kan vara t 
ex en politisk åsikt eller en karaktär från en TV-serie.  
  Amanda menar att en persons urval av fanpages avslöjar mycket om en 
persons identitet. Att vara med i en grupp eller fanpage som inte passar ihop med 
personens övriga profil kan rasera deras fasad som utgör individens expressiva 
utrustning (se 3.1.1).  

 

5.7 Slutfrågor 
 
5.7.1 Resultatet av slutfrågor 
 
5. Slutfrågor  
Vill ni tillägga något? 

Amanda 
Nej. 

Karin 
Nej jag tror att jag har sagt det jag vill. 

Maria 
Nej.. jag vet inte, Jag tror… jag tycker att du har ställt frågor som också är 
övergripande och som täcker användningen av det mesta. 
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6. Slutsats 
  Resultatet i denna undersökning visar att de tre personerna är medvetna om 
flera risker med användningen av Facebook men trots detta tycker att det sociala 
nätverksmediet är positivt. Det är främst positivt genom att det tillåter dem att samla 
information om andra personer. De anser att mediet tilltalar många, är lättanvänt och 
därför effektivt. Några av de risker som nämns är att det är beroendeframkallande och 
att det skulle kunna ersätta verklig kommunikation mellan människor. En av de 
största nackdelarna som framhävs i intervjuerna är en oro för att materialet ska 
missbrukas. Denna oro är svår att definiera för användarna men grundas i oklarheter 
runt Facebooks upphovsrätt och ägandeskapet av bilderna. Man kan inte förklara vad 
man är rädd att de ska användas till men denna oro är bland dessa tre personer större 
än den inför de egna kontakternas användning av bilder och texterna som laddas upp.  
 Själva använder de det material som laddas upp av andra privatpersoner. 
Meningarna går dock isär mellan personerna gällande det etiska förfarandet på 
Facebook. Den yngsta av personerna kallar sig hämningslös då hon medger att hon 
obehindrat av moraliska spärrar tittar på andras material. Samtidigt anser den äldsta 
av personerna att hon har en högre etisk gräns än hennes yngre Facebookkontakter då 
hon avhåller sig från att titta på andras material som hon inte anser är avsedda för 
henne. Alla personerna är dock medvetna om att det finns ett moraliskt dilemma som 
omger Facebook och att man dagligen, eller så fort man använder Facebook, ställs 
inför en moralisk balansgång där gränserna mellan det offentliga och det privata är 
svåra att urskönja.  
  Svenningsson Elm diskuterar även skillnaderna mellan privat och offentligt i 
sin undersökning om det sociala nätverket Lunarstrom, även hon genom en 
etnografisk studie (se 3.3). Med de möjligheter som Web 2.0 medier erbjuder oss blir 
det allt mer aktuellt att diskutera dessa frågor. Framförallt de sociala nätverkssajternas 
etablerande, som nu knyts mer och mer till andra Web 2.0 sajter ökar våra möjligheter 
att kommunicera och interagera digitalt men får oss att ifrågasätta och eventuellt 
omvärdera begrepps om anonymitet och identitet. Flickorna i Svenningsson Elms 
undersökning använde det datamedierade rummet som en scen där de tillät sig 
experimentera med sin identitet i en miljö hon kallar både intim och offentlig. Dessa 
flickor beskrev processen som spännande. 
  I denna undersökning visar resultatet att de personers som deltagit inte sätt på 
bruket av sin Facebooksida och konstruktionen av sin identitet som varken 
spännande, frigörande eller experimenterande. Användandet av de tre personerna 
varierar men de använder nätverket mer till att titta på andra än att ändra sina egna 
profiler. De använder sig av startsidan som en löpsedel där de väljer mellan de olika 
inläggen likt rubriker och kan klicka sig till personers profilsida om de vill läsa mera. 
  Då de själva ändrar sina profiler består ändringarna ofta av att de tar bort 
inlägg om sig själva som de inte anser aktuella och det går åt mycket energi för att 
upprätthålla en Facebookprofil. Konstruktionen av identitet på Facebook bland dessa 
personer är präglad av stor försiktighet av hänsyn till bekanta och för att skydda sitt 
eget privatliv. Beteende och identitet konstrueras till stor del grundat på kontaktlistan. 
Alla tre personerna vill ge ett intrycka att de är glada och välmående men samtidigt 
inte sticka ut för mycket. Detta försöker de uppnår genom att hålla sig så kallat 
”neutrala”.  
  Att vara neutral verkar enligt dessa personer vara synonymt till att leva upp till 
den förväntade bilden av dem själva. Även om det inte råder en direkt ett fysisk möte 
eller samtal ur Goffmans mening där en agerande och en publik utbyter information 
och feedback är en del av processen så kan man se manifesterandet av personernas 



41 

sociala roller genom de uppdateringar de gör. Majoritet av de inlägg de gör är direkt 
kopplade till de karaktäristika som hör samman med olika sociala roller, sprungna ur 
vår gemensamma kultur. I detta fall består de tydligaste rollerna av mammarollen, en 
motionär och en student. Däremot kan resultatet av denna uppsats inte med säkerhet 
avgöra om denna process sker avsiktligt eller om det tillhör en omedveten process. 
Det är dock möjligt att med säkerhet säga ett den största influensen till den roll 
personerna i detta fall väljer att anta är grundad på en publiksegregation där de 
anpassar sig efter de vänner de har i kontaktlistan. 
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