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Abstract 
Sociala nätverk har länge varit ett viktigt forum för Internetanvändare över hela världen, och 
det nätverk som växer fortast heter Facebook och hade i mars 2009 över 200 miljoner aktiva 
användare. På Facebook publiceras dagligen mängder av information i form av bilder, filmer 
och konversationer som visar upp för omvärlden vilka vi är och vilka relationer vi har till 
andra människor. Jag har i min uppsats talat med sex unga vuxna, tre killar och tre tjejer om 
hur de upplever och brukar Facebook. Uppsatsen behandlar hur identitet skapas och 
upprätthålls samt lyfter fram de problem som kan uppstå när bilder och information publiceras 
offentligt. Jag tittar även på om det framkommer några skillnader i hur de medverkande ser på 
Facebook och dess funktioner beroende av kön. Genomgående anser intervjupersonerna att 
det är viktigt att framstå som en person som är utåtriktad och har ett stort socialt liv, något 
som de tycker att man kan visa upp på Facebook till en viss grad. Det framkommer att 
bildfunktionen där man kan tagga sig själv och sina vänner är det verktyg som är viktigast för 
användarna och det är också här som det visar sig att de medverkande kan välja att ”redigera” 
sin sida genom att ta bort oönskade bilder som publicerats. Killarna och tjejernas åsikter och 
tankar skiljer sig inte speciellt mycket generellt sett, men det finns ämnen såsom ”vad är en 
snygg bild” där det framkommer en betydande skillnad i resonemanget som kan härledas till 
genustillhörighet.  
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Inledning 
I dagens samhälle har kommunikation via Internet stor betydelse för människors sociala, 

ekonomiska och kulturella aktiviteter. Dagens Internetkultur innefattar allt ifrån att inhämta 

information, betala räkningar, shoppa, dejta och skapa samt upprätthålla sociala relationer. 

2000-talet har karaktäriserats av ett mediesamhälle i ständig förändring. Där människor 

tidigare kunde tilldelas information via exempelvis TV och radio präglas dagens medieutbud 

allt mer av Internet och att den enskilde individen kan vara med och producera och styra över 

den information som publiceras. 

 

Sociala nätverk har länge varit en viktig del för användare över hela världen, och det nätverk 

som växer fortast heter Facebook och hade i mars 2009 över 200 miljoner aktiva användare.1 

På Facebook publiceras dagligen mängder av information i form av bilder, filmer och 

konversationer som visar upp för omvärlden vilka vi är och vilka relationer vi har till andra 

människor. Genom ett enkelt klick kan vi skicka virtuella kramar till vänner och familj, hålla 

oss uppdaterade om när personer i vår närhet fyller år och spana in vad som händer i helgen 

genom att kolla upp olika event som publicerats av andra användare. 

 

På Facebook väljer vi vilka grupper som vi vill tillhöra och vilka som är våra vänner, precis 

som i vardagen och livet utanför Internet. Jag är en 24-årig student i Kultur och 

Mediegestaltning som själv är aktiv användare av Facebook. Jag bestämde mig för att forska i 

hur identitet skapas och upprätthålls på det sociala nätverket Facebook genom att göra 

intervjuer med människor i min egen ålder för att se hur de resonerar kring- och förhåller sig 

till sitt medlemskap på världens nuvarande största sociala nätverk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Chaaban, Sebastian, ”Facebook större än hela Brasilien”, Aftonbladet, (2009-05-04) 
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Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sex unga vuxna personer väljer att framställa sig 

själva på det populära webbcommunityt Facebook. Jag har valt att intervjua tre tjejer och tre 

killar för att också försöka urskilja om upplevelsen av identitet och identitetsskapande på 

Facebook skiljer sig något beroende på kön. Avsikten med min uppsats är således att studera 

hur intervjupersonerna använder och upplever Facebook och vad de har för åsikter om dess 

funktioner. 

 

Frågeställningar 

• Hur skapas identitet på Facebook? 

• Redigeras människors framställning av sig själva på Facebook? I så fall, på vilket sätt? 

• Hur påverkas sociala relationer av Facebook? Vilka konsekvenser kan medlemskap på 

Facebook få? 

• Framkommer det några skillnader mellan killarnas och tjejernas sätt att använda och 

uppleva Facebook? 
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Disposition 
Uppsatsen börjar med en genomgång av mitt urval och fortsätter med att kort presentera den 

kvalitativa intervjutekniken. Sedan följer ett avsnitt om hermeneutik som är den metod som 

jag valt att använda mig av då jag tolkar mina intervjuer. Vidare följer en presentation av 

bakgrund och tidigare forskning som går in närmre på ämnet sociala nätverk och går igenom 

viktiga grundfunktioner på Facebook. Sedan följer ett stycke kring upphovsrätt och 

mediepanik som följs av en teoridel. I teoriavsnittet lyfter jag fram identitetsbegreppet med 

huvudsaklig grund i Anthony Giddens och Kathryn Woodwards resonemang kring identitet 

och identitetsskapande . Jag går igenom för uppsatsen viktiga delar såsom Identitet och 

kroppen, Social dynamik och statustänk samt Genus och identitet. Efter detta följer en 

presentation av mitt resultat och en analys av intervjupersonernas tankar och åsikter. Här finns 

flera underrubriker som i huvudsak behandlar ämnena medlemskap på Facebook, relationer 

och civilstånd, vänskapsrelationer, bilder, ett ökat fotograferande samt vilka konsekvenser det 

kan få att förekomma i bilder på Facebook och ett avsnitt som behandlar bilder, kommentarer 

och statustänk. Detta följs av respondenternas tankar kring att lämna ut privat information 

som blir synlig för en stor publik och avslutas med en slutdiskussion där jag sammanfattar vad 

som framkommit i min studie samt diskuterar frågor kring framtida konsekvenser av 

Facebook. 
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Urval 
Jag har valt att intervjua sex personer i åldrarna 23 till 27 år som alla är aktiva användare på 

Facebook. Anledningen till att jag valt att prata med unga vuxna är dels att medelåldern av 

användare på Facebook är 24 år samt att jag tror att denna åldersgrupp reflekterar lite mer 

över sitt eget användande än en yngre målgrupp.2  Utöver detta finns det möjlighet att väva in 

utbildning och karriär på Facebook, något som en yngre målgrupp inte haft möjlighet att ta 

del av ännu. Jag har valt att träffa tre tjejer och tre killar då jag vill få en inblick i om deras 

inställning till och brukandet av Facebook ser annorlunda ut beroende på om användaren är en 

kvinna eller en man. Informanterna kommer alla från likartade sociala förhållanden och alla 

har minst gymnasial utbildning. De är alla uppväxta under en period som starkt har präglats 

av Internets framväxt. Jag känner inte informanterna personligen men de är ej heller helt 

obekanta för mig vilket jag tror kan påverka kvaliteten på intervjuerna positivt. 

 

Jag är medveten om att det inte går att göra några större generaliseringar med min studie då 

det är en mindre kvalitativ undersökning med ett fåtal individer och har ett begränsat urval. 

Om jag exempelvis istället valt att intervjua ett större antal personer som dessutom haft olika 

socioekonomisk bakgrund hade studien fått en ökad generaliserbarhet. Det jag dock hoppas 

åstadkomma är en något sånär tydlig bild av hur några unga vuxna ser på den Internetkultur 

som de är en del av och hur de väljer att förhålla sig till denna. Genom att göra detta hoppas 

jag kunna peka på trender som kan tänkas återfinnas även hos andra användare av Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Mindpark.se. ”Unga dominerar fortfarande sociala nätverk” (2009-04-23) 
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Metod 

Kvalitativa intervjuer 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning som bygger på ett mindre antal intervjuer. 

Anledningen till att jag valt att göra djupintervjuer är att mitt forskningsområde rymmer så 

mycket attityder, åsikter och frågeställningar som är öppna för diskussion. Det område som 

jag valt att undersöka syftar mer till att fråga hur och varför, till skillnad från en kvantitativ 

undersökning som snarare syftar till att uppvisa mätbara resultat såsom ”hur många”. Detta 

forskningsområde skulle således vara svårt att få ett grepp om genom en mer kvantitativ 

metod som inte är lämplig att använda när man undersöker känslor och beteenden.3 

 

Intervjuerna har genomförts i en miljö där intervjupersonen känner sig trygg för att skapa en 

så avslappnad miljö som möjligt då detta bör leda till ett förtroligare samtal. Intervjufrågorna 

är öppna och inbjuder till ett samtal kring ämnet Facebook. Jag hade en frågemall med mig 

vid intervjuerna och ställde samma frågor till alla respondenter. På grund av frågornas öppna 

karaktär kom dock svaren att variera och de intervjuade hade olika mycket att säga om de 

huvudteman som togs upp. Samtalen spelades in med bandspelare varpå jag sedan 

transkriberade intervjuerna ordagrant. Innan intervjuerna påbörjades informerades 

respondenterna om syftet med undersökningen samt att de när som helst har möjlighet att 

avbryta sin medverkan. För att skydda respondenternas identitet från olämplig insyn i deras 

tankar kring ämnet används fingerade namn i texten. De har också blivit informerade om att 

uppsatsen enbart är till för forskningssyfte och att de efter färdigställandet av denna gärna får 

en egen kopia.  

 

Jag är följaktligen intresserad av intervjupersonernas unika upplevelser av Facebook vilket 

gör att det blir ett högst subjektivt perspektiv. Frågorna som tidigare nämnts inte alltför 

specifika utan av en mer öppen karaktär som öppnar upp för en djupare kunskap där svaren 

inte är givna.4 

 

                                                 
3 Kvale, Steinar (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 68f  
4 Ibid., s. 121 
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Hermeneutik 

För att söka svar på studiens syfte och försöka besvara mina frågeställningar har jag valt att 

använda mig av tolkningslära, hermeneutik. Denna metod användes ursprungligen till att tolka 

bibeltexter och kom sedan att utvecklas till en existentiell filosofi vars syfte var att skapa en 

förståelse för människans grundläggande villkor. Man menade att det går att inhämta kunskap 

om människans tillvaro genom att tolka dennes språk. Jag kommer således att använda mig av 

hermeneutik för att tolka intervjuerna och intervjupersonernas sidor på Facebook. Jag är 

medveten om att detta kan komma att innebära vissa problem då tolkning aldrig sker 

förutsättningslöst utan alltid bygger på tolkarens förförståelse.5 

 

I dagens hermeneutiklära menar man att det går att tolka texter, språkliga uttalande och 

människors handlingar samt de spår som lämnas efter dessa. Utgångspunkten är att människan 

har avsikter med allting som hon gör och att dessa avsikter visar sig och kan tolkas i hennes 

språk och handlingar.6 Tolkning bygger på att vi anger betydelser, att vi ser en handling som 

någonting. Det är nödvändigt att använda sig av tolkning då vår förförståelse inte räcker till 

för att ge en direkt förståelse.7 Vår förförståelse är de känslor, tankar, intryck samt kunskap 

som vi bär inom oss. Förförståelsen hjälper oss att förstå vardagliga händelser runt omkring 

oss utan att behöva tolka dessa.8 Att tolka innebär att man frilägger enskilda företeelser och 

tillskriver dessa en mening. Kort sagt kan man säga att när man frilägger en händelse sker en 

återblick mot det som redan är känt och när vi tillskriver någonting mening sker det i riktning 

mot framtiden.9 Hermeneutiker har myntat begreppet den hermeneutiska cirkeln vilket syftar 

till att konkretisera själva tolknings- och förståelseprocessen. Tolkning och förståelse sker i ett 

komplext samspel där tolkarens förförståelse vävs samman med den information som är 

given. Om informationen exempelvis är en text så svänger tolkaren mellan de enskilda 

delarna i texten och ställer dessa i relation till helheten. Genom denna process kan man 

åstadkomma en godtagbar förståelse. 

 

Däremot kan den hermeneutiska cirkeln ibland inte riktigt räcka till för hela förståelse-

processen då cirkeln är relativt statisk. Tolkning kan ske i flera led och tydas från olika 

synvinklar och relateras till skilda livsstilar och världsbilder och på så sätt blir det inte någon 

                                                 
5 Ödman, Per-Johan (2003), Tolkning, förståelse, vetande, s. 71f  
6 Patel & Davidsson (2003), Forskningsmetodikens grunder, s. 28f 
7 Ödman (2003), s. 71  
8 Patel & Davidsson (2003), s. 30 
9 Ödman (2003),  s. 71f 
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sluten cirkel utan snarare något som kan liknas vid en tolkningsspiral.10 Den hermenuetiska 

spiralen visar att förståelse är i ständig förändring och aldrig går tillbaka till en utgångspunkt 

utan kan ändras och blir djupare ju mer vi tolkar skeenden.11 Spiralen kan ses som en öppen 

cirkel där vår förståelse hela tiden ändrar sig i samklang med förändringar som sker i 

kunskapsprocessen.12  

 

Det är viktigt att kontakten mellan forskare och respondent är avslappnad och sker på lika 

villkor inom den här typen av forskning. Det är bara genom en öppen dialog som ökad 

förståelse kan uppstå och de mönster och bakomliggande orsaker som leder till en viss typ av 

handlande kan synliggöras. Jag kommer att titta på hur respondenterna uttrycker sig och vad 

de väljer att lyfta fram för olika perspektiv kring sitt Facebook-användande och sedan tolka de 

tecken som framkommer för att uppnå en större förståelse. 

 

Förförståelse 

Min egen förförståelse grundar sig i att jag själv är i samma ålder som mina respondenter och 

att jag själv haft ett konto på Facebook under cirka två års tid. Jag är en del av nätverket och 

håller mig uppdaterad på vad som händer på sidan i stort sett varje dag. Dessutom är jag, 

precis som mina respondenter, uppvuxen i ett samhälle som starkt har präglats av media och 

Internets alla möjligheter vilket har skapat en ram av grundförståelse för den tid vi lever i. 

Genom att jag också själv deltar i communitys såsom Facebook har jag gjort ett 

ställningstagande som visar att jag till övervägande del är positiv till dessa nätverk. Jag vet 

själv att jag analyserar och tolkar både det som jag själv skriver ut och förmedlar till andra 

inom ramen för Facebook såväl som vad andra skriver. I och med att jag valt att arbeta 

hermeneutiskt kan detta också vara en fördel eftersom mina egna erfarenheter kan, och får, 

spela in i förståelseprocessen.   

 

 

 

 

 

                                                 
10 Ödman (2003), s. 104 
11 Ibid. 
12 Ibid.,  s. 105 
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Bakgrund och tidigare forskning 
Sociala nätverk på Internet är en trend som växer sig allt starkare. I Sverige var Lunarstorm 

länge det största communityt för ungdomar, 2001 hade sidan 600 000 medlemmar och i mars 

2008 lika många unika besökare per vecka samt 1,2 miljoner medlemmar totalt. Medelåldern 

på detta community är dock lägre13 än Facebook som jag kommer att undersöka. 

 

Sociala nätverk 

I grund och botten är sociala nätverk på Internet sidor som syftar till att människor med 

liknande intressen ska kunna hitta varandra och på så vis få kontakt med likasinnade. I de 

flesta fall ligger dessa sociala nätverk, även kallade webbcommunitys, på en webbplats vilket 

innebär att användaren inte behöver ladda ner något program för att komma åt tjänsten och 

därmed också kan ha tillgång till den på alla datorer med Internetuppkoppling. De sociala 

nätverken ser annorlunda ut beroende på vilken grupp de riktar in sig mot. Somliga 

communitys är delar av regelrätta subkulturer, till exempel Emocore.se14 som riktar sig till 

ungdomar vilka är en del av den populära subkulturen Emo, en musikgenre som härstammar 

från punk och hardcore. Idag syftar Emo också till en speciell klädstil som även den har sitt 

ursprung i punken. På communityt samlas ungdomar för att prata om musik, kläder och andra 

ämnen som rör den specifika kulturen. 

 

Ett socialt nätverk kan vara stort eller litet, vara öppet för användare över hela världen eller 

vara högst lokalt. De flesta stora nätverken är gratis att gå med i, som exempelvis globala 

MySpace, Facebook och svenska Lunarstorm. Det finns dock communitys som tar ut en avgift 

för medlemskap. I de flesta fall måste man själv vara medlem på en sida för att få ta del av 

sajtens hela innehåll, att kunna se andra användares profiler och komma med egna 

kommentarer. Danah Boyd skriver i sin artikel ”Why youth ♥ social network sites” om hur 

sociala närverk i grund och botten är platser på Internet vars sidor innehåller kategorierna 

vänner, profiler och kommentarer.15 Dessa tre funktioner kan alltså ses som grunden till att en 

sida är ett community men sedan kan de givetvis skilja sig oändligt mycket när det kommer 

till övrigt innehåll. Användarens profil är den sida som han eller hon presenterar sig själv på. 

Profilen är den sida man först kommer till om man klickar på en användare. Här presenterar 

                                                 
13 Mindpark.se, ”Unga dominerar fortfarande sociala nätverk” (2009-04-23) 
14 EmoCore, www.emocore.se (2008-11-14) 
15 Boyd, Danah (2008), Why Youth ♥ Social Network Sites, s. 123 
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sig ofta personen lite kort med exempelvis födelsedatum, hemort, intressen m.m. Dessutom 

finns det på de allra flesta profiler plats för en presentationsbild. Om man är vän med en 

person som man hittat i ett socialt nätverk kan man lägga till henne eller honom som vän. De 

flesta communitys har en funktion som gör att man måste godkänna en vänförfrågan så att 

båda parter är överens om att de faktiskt är vänner. Det är också möjligt att lägga till någon 

som man inte känner om den andra parten godkänner det. Jag kommer att gå in närmare på 

hur detta fungerar under avsnittet Facebook som är det sociala nätverk som jag valt att 

undersöka.  

 

Facebook 

Facebook är det sociala nätverk som växer snabbast av alla communitys runt om i världen.16 

Sidan grundades i februari 2004 av en Harvardstudent vid namn Mark Zuckerberg. Då var 

sajten endast tänkt vara tillgänglig för studenter vid Harvard University men Facebook växte 

snabbt och innefattade snart också Boston University och Boston College. I slutet av 2006 

blev sidan tillgänglig för alla som har en giltig e-postadress.17 

 

En sak som skiljer Facebook betydligt från andra stora sociala nätverk såsom till exempel 

MySpace är att man som användare inte ”gömmer” sig bakom något smeknamn. På Facebook 

listas man med sitt eget för- och efternamn och det är också via detta som kollegor, vänner 

och familj kan hitta användare. Här finns också möjlighet att fylla i information om utbildning 

och karriär och att ansluta sig till specifika nätverk som rör detta. Det ska dock tilläggas att 

det förekommer att människor skapar konton under felaktiga namn och att användare ibland 

utger sig för att vara någon känd person, trots att det inte är tillåtet enligt nätverkets regler.  

 

Jag studerade Facebook under slutet av år 2008 och de första månaderna av år 2009. 

Facebook är ett nätverk i ständig förändring och bara under den tid som har gått när denna 

uppsats skrivits har sidan hunnit ändra sin layout mer än en gång. Det ska därför lyftas fram 

att min förklaring av nätverkets funktioner som följer nedan troligtvis inte är helt kompatibla 

med hur sidan ser ut idag, men det är såhär Facebook var uppbyggt vid tiden för mina 

intervjuer.  

 

                                                 
16 Chaaban, Sebastian, ”Facebook större än hela Brasilien”, Aftonbladet (2009-05-04) 
17 Lignell, Anders, ”Facebook ger livet ett ansikte” Nerikes Allehanda  (2009-05-04) 
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Funktioner och applikationer 

Den första sidan man kommer in på när man loggar in på sitt konto är ”home” eller ”hem-

sidan”. Här presenteras de senaste uppdateringarna som vännerna gjort på Facebook, 

exempelvis om någon har blivit taggad i ett album eller fyllt i sitt statusuppdateringsfält. 

Sedan utgår Facebook från en profilsida där all information om personen som brukar sidan 

samlas. På denna sida visas en profilbild som användaren själv fått välja längst upp i det 

vänstra hörnet. Under bilden finns det möjlighet att skriva några rader om sig själv. Facebook 

har till skillnad från andra stora webbcommunitys som MySpace en specifik mall, alla profiler 

ser ut på samma sätt, man kan alltså inte redigera sidan i HTML. Som användare kan man 

välja hur mycket information man vill lägga ut om sig själv, men fullständigt namn och e-

postadress är obligatorisk information för att berättigas ett medlemskap. Övrig frivillig 

information som kan stå med i informationsrutan under profilbilden är födelsedatum, år, 

månad och dag eller enbart månad och dag. Här finns också utrymme att fylla i civilstånd, 

religiös åsikt och politiskt synsätt. Profilsidan upptas till större delen av någonting som kallas 

för ”wall”, som på svenska översätts till vägg. Här visas allting som användaren har postat på 

Facebook i datumordning. Om personen till exempel skrivit ett inlägg på en annan användares 

vägg visas detta på dennes sida i form av en notis, till exempel att Anna Andersson skrev på 

Eva Erikssons vägg med tid och datum. Här kommer dock det som är något komplicerat i 

sammanhanget in – om Anna har skrivit på Evas vägg och Eva har satt sina inställningar till 

att enbart vänner kan se hennes sida kommer det för en tredje person inte att stå på Annas 

vägg att hon skrev på Evas, då Eva genom sina inställningar har valt att göra sig mer anonym. 

 

Förutom väggen som ligger på profilens förstasida kan man också klicka sig vidare på 

användarens profil. Som bas har alla användarna länkar till information och foton. Under 

information kan man, om användaren valt att fylla i fälten, få reda på mer personlig 

information, såsom intressen, favoritmusik, favoritböcker och liknande samt hitta 

kontaktinformation och uppgifter om utbildning och arbete. Efter informationssidan kommer 

fotosidan. Mer information om denna följer i stycket nedan. Förutom dessa basapplikationer 

kan man också som användare söka och hitta applikationer som tilltalar en. Exempel på 

sådana applikationer är att man på sin sida kan visa vilken musik man lyssnar på för tillfället, 

smeknamn postade av andra användare eller ikoner som visar vilket humör man är på. Dessa 

applikationer ligger under en kategori som kallas rutor och kan vara skapade av Facebook-
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teamet eller enskilda användare. Rutorna och de applikationer som de innehåller kan ses som 

ett sätt att göra sin profil lite mer personlig.  

 

Om man vill kontakta en vän kan man göra det genom att skriva på personens vägg eller 

genom att skicka ett meddelande till dennes inkorg. Skriver personen på väggen blir inlägget 

synligt för alla som har tillträde till den tillskrivna personens profil men om man skriver ett 

meddelande är det bara tillgängligt för personen som det skickas till. Detta kan jämföras med 

att skriva i en gästbok eller att skicka e-post. Jag kommer i min studie att försöka se om det 

finns tankegångar hos intervjupersonerna när det gäller att skriva på väggen eller ett privat 

mail, om man funderar över vilka som kan se inläggen och vad det i ett vidare perspektiv kan 

innebära för den sociala dynamiken. 

 

Taggad i ett album 

På Facebook kan alla användare lägga upp bilder på sig själva och andra. Bilderna placeras i 

album som sedan är tillgängliga via användarens profil, men det som är den listigaste 

funktionen är att man kan ”tagga” sina vänner i bilder. Det går till på följande vis: Om jag har 

tagit en bild på exempelvis en grupp människor som jag är vän med på Facebook kan jag 

tagga dem genom att klicka på deras ansikten och lägga in en länk till deras profil. På så vis 

dyker det upp ett meddelande på den taggade personens vägg som länkar till bilden. Där 

hamnar också en lite miniversion av bilden som man kan klicka på. Genom denna funktion 

samlas alla bilder som taggats av en specifik person under kategorin ”se bilder av”. Här kan 

det med andra ord samlas hundra eller tusentals bilder av en och samma person. Utöver 

”bilder av” kan man också skapa egna album som kan innehålla allt mellan himmel och jord, 

det är inte ett måste att tagga personer i sina bilder. Om man blir taggad i ett album och av 

någon anledning inte gillar bilden kan man också ”avtagga” sig så att namnet och länken 

försvinner. Fotot ligger dock kvar på Facebook, men utan en länk från användarens sida och 

inte under ”bilder av”.  

 

Själva taggningsfunktionen är givetvis mångbottnad. Å ena sidan är den ett genialiskt verktyg 

för att länka samman människor, att ge människor som kanske annars inte haft tillgång till ett 

foto möjlighet att dela minnen. Å andra sidan kan möjligheten att fritt tagga människor leda 

till oönskade konsekvenser vilket jag kommer att återkomma till senare i uppsatsen. 
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Statusuppdatering 

På Facebook finns en funktion där man som användare kan skriva in sin ”status”. Statusen 

börjar alltid med användarens namn, exempelvis: Anna är trött. Detta är ett snabbt och enkelt 

sätt att genom Facebook berätta för sina vänner vilket humör man är på, vad man funderar 

över eller var man befinner sig. Det är kort sagt möjligt att skriva vad som helst under dessa 

statusuppdateringar och dessa hamnar också högst upp på profilsidan samt på användarens 

vägg. Statusuppdateringarna dyker också upp på användarens vänners sidor på 

informationssidan, slumpmässigt utvalda. Statusuppdateringarna är således den funktion som 

är mest synlig för andra användare och ett effektivt sätt att meddela hur man tänker och 

känner. Dessutom kan man skriva kommentarer under sin egen och andras status. 

 

Inställningar 

Facebook har ett antal inställningar som ger användaren möjlighet att begränsa vem som har 

tillgång till profilsidan. Man kan välja om profilen ska vara publik och öppen att titta på för 

alla användare som har en Facebook eller om den ska vara sluten och enbart vara tillgänglig 

för vänner som användaren har godkänt som just vänner. Man kan också välja att göra 

profilen tillgänglig för alla användare som befinner sig inom samma nätverk som en själv. Det 

finns med andra ord nätverk inom nätverket Facebook. När en användare ansluter sig till ett 

nätverk kommer det att stå under personens namn när man söker på denna. Man kan vara 

medlem i flera nätverk samtidigt och dessa nätverk kan vara stora och små. Exempelvis finns 

det ett nätverk som heter ”Sweden” där många har möjlighet att ansluta medan nätverket 

”Linköpings universitet” enbart är öppet för studenter med en giltig e-postadress.  

 

Upphovsrätt och mediepanik 

I slutet av oktober 2007 höjdes många upprörda röster kring Facebook. Anledningen till detta 

var att Enisa, som är det europeiska organet för nätverkssäkerhet, gick ut med en varning för 

sidan.18 Det framkom hur oskyddade privatpersoners bilder är när de väl ligger ute på sidan. 

Bilder som publicerats är allas egendom på Facebook och genom att man publicerat bilder har 

man också godkänt att de får användas utanför nätverket utan att man som upphovsman 

krediteras. En bild som en användare fotograferat skulle med andra ord kunna dyka upp i en 

                                                 
18 Wirén, Arne, “Facebook äger dig”, Metro (2009-01-25) 
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reklam utan att detta är någonting olagligt.19 Utöver detta meddelades det att man genom att 

skicka applikationer till sina vänner också ger de som skapat applikationerna tillåtelse att 

inhämta information om människorna som de skickats till och att Facebook själva kan ändra 

reglerna för medlemskap utan att användaren accepterat eller är medveten om det.20 

Dessutom kan man aldrig helt gå ur Facebook, man kan radera sin profil och ta bort innehållet 

på sidan men de avtryck man tidigare gjort genom inlägg på vänners sidor, eller taggningar i 

foton kommer alltid att ligga kvar så länge användaren själv inte raderar ut precis varje litet 

spår av vad han eller hon gjort under sitt medlemskap.21 

                                                

 

Däremot tonades detta ner senare då flera ledande svenska jurister gick ut och meddelade att 

svensk upphovsrättslag i flera fall står över Facebooks användaravtal och på så sätt begränsas 

Facebooks rätt att använda material kraftigt.22 

 

I början av 2009 började media också uppmärksamma att många arbetsgivare går in på 

Facebook innan de anställer på företaget. Rekryteringsföretaget Manpower gjorde en 

undersökning för att kartlägga hur många chefer som kollade på de arbetssökandes profiler på 

exempelvis MySpace och Facebook och det visade sig att nästan en femtedel av de 

medverkande sökte på nätverken för att se om de sökandes personligheter verkade passa in på 

företaget. Genom detta har sökanden sållats bort, antingen på grund av foton som publicerats 

på den sökande eller på grund av skriftliga formuleringar.23 Det är dock relevant att påpeka att 

det finns olika typer av inställningar på Facebook som reglerar hur privat och svåråtkomlig en 

profil blir. Om en profil är helt ”stängd” kan inte några arbetsgivare komma in på profilen så 

länge de inte är vän med användaren. På så sätt blir personens information på Facebook och 

de bilder han eller hon förekommer på osynliga för utomstående. 

 

 

 

 

 

 

 
19 Johansson, Anna-Karin, ”Varning idag: Facebook äger dina uppgifter” Helsingborgs dagblad (2009-01-25) 
20 Brodda, Hanna. ”Festen som aldrig slutar”, E24 (2009-01-26) 
21 Ibid. 
22Goldberg, Daniel och  Larsson, Linus. ”Svenska lagar gör Facebook tryggare” Computor Sweden (2007-10-26)  
23 Manpowers undersökning Work Life  (2009-02-12) 
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Teori 
När vi hör ordet identitet är det lätt att tänka på en människas personlighet, vad en människa 

har för särdrag och utmärkande egenskaper. Detta är dock bara en del av det som skapar en 

identitet. Vi kan ha samma personlighetsdrag som andra människor, men för att dela en 

identitet måste vi aktivt engagera oss genom att identifiera oss med en grupp eller identitet. 

 

Identitet 

Hur skapar vi då en identitet? Kathryn Woodward tar upp ett målande exempel i boken 

Questioning identity: Class, gender nation. Om en person går på fotboll på lördagar för nöjes 

skull är det en sak, men om denna person varje vecka går och hejar på samma lag, har på sig 

en tröja med lagets färger och så vidare väljer personen att göra en markering, att han eller 

hon tillhör denna grupp. Personen identifierar sig alltså med detta lag och på så sätt plockar 

han eller hon också upp en identitet.24 

 

I boken Modernitet och självidentitet beskriver Anthony Giddens de processer som formar 

människors identitet i dagens samhälle. Identitet skapas i komplex interaktion mellan 

psykologiska faktorer och den miljö som människan lever i.25 Tidigare präglades vi i 

västvärlden av traditioner som formade identitet, men i dagens alltmer individualiserade 

samhälle finns en mängd alternativ till hur vi kan välja att leva våra liv. Med detta kommer 

också frågan om den egna identiteten och hur man ska välja att uttrycka denna. Detta sker 

genom att det egna jaget blir reflexivt, vi granskar vårt jag utifrån oss själva. Med andra ord 

blir människan inte det hon är utan det som hon gör sig till i det reflexiva projektet genom 

vilket hon skapar en sammanhållen berättelse om det egna jaget.26 Vi stöter hela tiden på 

valmöjligheter i det moderna samhället där vi förväntas besluta oss för hur vi ska framställa 

oss själva och därigenom har en mängd olika livsstilar vuxit fram. Livsstilar kan i korthet 

beskrivas som vanor som blivit rutiner, exempelvis när det gäller hur personer klär sig, vilken 

typ av musik de lyssnar på, vilka matvanor individen har samt vilken umgängeskrets som man 

vistas i och identifierar sig med. På så sätt väljer man aktivt vilken livsstil och därigenom 

också vilken identitet som antas.27 Vår interaktion med andra människor är avgörande i 

                                                 
24 Woodward, Kathryn (2000), Questioning identity: Gender, class, nation, s. 6 
25 Giddens, Anthony (1991), Modernitet och självidentitet, s. 89ff 
26 Ibid., s. 89ff  
27 Ibid., s. 101f, 275 
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identitetsskapande eftersom identitet är något som kombinerar hur en individ ser sig själv och 

hur andra ser på henne. Människan är bra på att tolka och läsa andra människor signaler, vi 

kan snabbt läsa av om vår identitet är lik en annan människas när vi träffar denna för första 

gången. Exempelvis reagerar inte vi som bor i Norrköping på att människor pratar östgötska 

här, men om vi åkte till Skåne och började prata med en människa som har denna dialekt 

skulle vi direkt finna att vi har en likhet i identitet vilket också kan leda till att personer börjar 

prata och se om de har annat gemensamt eller inte. Det vi inte har gemensamt är nämligen 

också lika viktigt när vi läser av en annan människas identitet.28 Ett annat exempel på hur vi 

snabbt kan avgöra vilken identitet en person har är genom symboler. Om en person har på sig 

en pin med ett budskap kan vi snabbt se vilken grupp av människor denna valt att identifiera 

sig med, och om vi tillhör samma grupp eller inte.29 

 

Människans förmåga att föreställa sig hur andra ser på oss genom att visualisera spelar också 

roll i identitetsskapandet. Vi kan medvetet välja vad vi vill uttrycka samtidigt som vi i förväg 

kan föreställa oss vilken reaktion vi kommer att få från människor runt omkring oss. Detta 

sker genom olika symboler och symboliska handlingar.30 Det kan enklast förklaras genom 

klädval; om vi exempelvis ska gå på en fin middag så vet vi att det förväntas att vi klär upp 

oss och ser välvårdade ut, och att det skulle bli en stark reaktion om vi kom dit med trasiga 

jeans och smutsigt hår. Woodward menar att vi på detta sätt föreställer oss själva genom 

symboliskt tänkande.31 

 

Danah Boyd skriver i en artikel om varför ungdomar älskar sociala communitys. Hennes 

artikel inriktar sig på det sociala nätverket MySpace men de perspektiv som hon pekar på när 

det gäller identitet och social dynamik kan med fördel också ligga till grund då man 

analyserar Facebook. Boyd menar att sociala nätverk är en social arena dit människor vänder 

sig av olika anledningar men i grund och botten för att vara sociala med människor som de 

känner eller inte känner eller för att se vad andra människor har för förhållanden till varandra, 

något som kan ses som social voyeurism.32 Jag vill i min uppsats titta på om det förhåller sig 

så att respondenterna i huvudsak är sociala med de människor som de redan känner utanför 

                                                 
28 Woodward (2000), s. 7 
29 Ibid. 
30 Ibid., s. 12f  
31 Ibid., s. 13 
32 Boyd (2008), s. 127 
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Internet på Facebook och om de också tittar runt på andra människors sidor för att bilda sig en 

uppfattning om hur sociala grupperingar ser ut. 

 

Sonia Livingstone skriver i en artikel i New media and society hur de sociala nätverken 

öppnar upp nya möjligheter att uttrycka sin identitet på ett kreativt och positivt sätt men att 

det också finns risker som att informationen som publiceras kan hamna i fel händer och kan 

komma att skada den enskilda användaren. Livingstone talar också om att den generation som 

växer upp med dessa nätverk, här med MySpace som exempel, inte har någon känsla för vad 

som är privat och att profiler lätt kan bli narcissistiska i sin karaktär då de enbart handlar om 

att presentera det egna jaget.33 Det faktum att det egna jaget står i centrum konstaterar även 

Paul Hodkinson och Sian Lincoln i en artikel i tidskriften Young rörande identitet och 

personligt utrymme för unga människor. Författarna konstaterar här att de mest populära 

nätverken lyfter fram personligt utrymme framför kollektivt sådant.34 

 

Identitet och kroppen 

Utanför Internet spelar den fysiska kroppen stor roll för hur vi uppfattas i vardagen. 

Människan är ett med sin kropp och måste i vardagen förhålla sig till detta faktum. Man kan 

dock se kroppen på olika sätt, antingen som något som är skiljt från jaget eller som någonting 

som hänger ihop.35 Vi kan också jobba tillsammans med vår kropp för att uttrycka vår 

identitet, exempelvis genom extrem kroppsuppbyggnad, tatueringar, piercing och liknande. 

Med vår kropp visar vi vilka vi är för människor runt omkring oss, genom klädval, 

ansiktsuttryck, talet och hur vi rör oss. Ibland uppfattas inte våra intentioner på det sätt som vi 

hade avsett men det är något som vi hela tiden lär oss att undvika genom att se hur andra 

människor reagerar på hur vi beter oss. Denna process, att lära sig de sociala koderna och att 

bete sig som det förväntas av oss, är grunden för socialisering i vårt samhälle.36 Faktum är 

dock att vår kapacitet att förändra kroppen är begränsad, alla människokroppar åldras och dör 

slutligen.37 På Internet är dock inte den fysiska kroppen det första vi ser och det är också här 

vi märker att det är lätt att ta den för givet. Det finns således både för- och nackdelar med att 

skapa en identitet online. Vi kan hemma framför datorn i mycket stor utsträckning bestämma 
                                                 
33 Livingstone, Sonia (2008), “Taking risky opportunities in youthful content creation” New Media & Society, 
Vol. 10, No. 3 
34 Hodkinson, Paul & Lincoln, Sian, “Online journals as virtual bedrooms?” s. 30 Young, volym 16 
35 Woodward (2000) s. 122 
36 Boyd (2008) s. 128f 
37 Woodward (2000), s. 125 
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vad vi vill att folk ska se och inte. På Internet kan vi publicera bilder, filmer, ljud och text som 

visar vilken identitet vi har, eller åtminstone vill visa upp på ett kontrollerat sätt. Genom att 

publicera bilder och film på Internet kan dock kroppen komma att spela en viktig roll. 

Däremot finns det möjlighet att visa upp just de delar av kroppen som vi själva gillar; om man 

är nöjd med sitt ansikte men inte sin kropp kan man välja att enbart publicera ansiktsbilder 

och tvärtom, något som inte är möjligt på samma sätt i livet utanför Internet. 

 

Samtidigt som vi kan kontrollera information som förmedlas är det också lätt att denna 

misstolkas på Internet. Det kan också, som jag senare kommer att diskutera i anslutning till 

Facebook, hända att människor publicerar oönskade bilder och videoklipp på en person som 

sedan kan vara svåra att radera och därigenom skada en identitet genom att en oönskad bild 

visas upp. Genom erfarenhet vet vi också vilka sociala koder som gäller i samhället, vilket gör 

att om vi exempelvis pratar med en tjej som utger sig för att vara 14 år i många fall kan 

avgöra om så faktiskt är fallet eller om vi pratar med någon som utger sig för att vara någon 

annan.38 Mycket av den kontakt som sker på communitys är med människor som vi också 

känner offline. Det kan med andra ord vara viktigt att skapa en identitet on- och offline som 

inte skiljer sig alltför mycket från varandra. 

 

Social dynamik och statustänk 

Genom dessa sociala communitys visar vi också upp för omvärlden vilka som är våra vänner, 

något som är mycket viktigt i identitetsprocessen. Boyd talar i sin artikel om hur man kan 

välja ut sina ”Top Friends” på MySpace så att länkar till deras profiler syns tydligt på vännens 

profil.39 Det finns också en liknande applikation på Facebook som är populär. Genom att lyfta 

fram sina bästa vänner säger användaren också mycket om sin egen identitet, ”man är vem 

man känner”. Detta kan i sin tur leda till konsekvenser i livet offline då känslor kan bli sårade. 

Om en person till exempel anser att han eller hon är nära vän med någon och placerar denna 

bland sina ”bästisar” och sedan ser på den andres sida att han eller hon inte anser att de är 

bästa vänner kan det leda till konflikter utanför communityt.40 

 

                                                 
38 Boyd (2008) s. 129 
39 Ibid., s. 130 
40 Ibid. 
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Ett problem som kan uppkomma med online communitys är att det inte alltid går att 

kontrollera vem som har tillgång till användarens profil. Detta är något som Danah Boyd tittar 

närmare på i sin artikel då tonåringar på MySpace balanserar mellan vad de vill uppvisa för 

att vara ”coola” gentemot sina kamrater men samtidigt acceptabla om deras föräldrar skulle få 

tillträde till profilen.41 Det är inte obligatoriskt att uppge sitt riktiga namn på MySpace utan 

användare kan, om de vill, ”gömma sig” bakom ett påhittat namn, något som underlättar något 

för de ungdomar som inte vill att deras föräldrar ska se deras profil. Det är också vanligt 

förekommande att ungdomar uppger att de bor i andra städer än de verkligen gör för att 

undvika att deras identitet avslöjas för ”fel” ögon. Å andra sidan faller detta om de är vänner 

med folk som uppgivit sin riktiga hemstad på communityt eftersom de som angivit felaktiga 

uppgifter då lätt kan spåras.42 

 

Genus och identitet 

I min uppsats känns det relevant att diskutera skillnader och likheter i tjejer och killars 

upplevelser av Facebook då en mycket viktig sida av identitet och identitetsskapande är 

genusfrågan. Genus konstrueras i ett komplext samspel mellan individen, kollektivet, 

biologiska förutsättningar och sociala sammansättningar och är därmed en mångbottnad 

dimension som spelar stor roll i skapandet av identitet.43 För det första skiljer sig genus och 

vad som anses vara manligt och kvinnligt lite från kultur till kultur men västvärlden har en 

någorlunda samstämmig distinktion. 

 

När man talar om manliga respektive kvinnliga drag måste man alltid ha i åtanke att det rör 

sig om stereotypa bilder, med andra ord karaktäristiska drag som vi ofta associerar med män 

eller kvinnor. Vi är kollektivt överens om att det finns två kön på människor i världen och 

dessa två skapar direkt en uppdelning, om man inte är en man så är man en kvinna och 

beskrivs också som en sådan. Med andra ord spelar genus alltid en nyckelroll när det gäller att 

beskriva någons identitet, även om alla individer alltid är mycket mer än bara ”en man” eller 

”en kvinna”. Klassiskt feminina karaktärsdrag är att vara mild, vårdande och ansvarstagande, 

att vara lugn, vacker och timid medan stereotypa manliga drag mer gäller att vara stark, 

                                                 
41 Boyd (2008) s. 133 
42 Ibid., s. 131f 
43 Woodward (2000), s. 44 
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atletisk, aktiv och inte vara särskilt känslosam.44 Jag anar att dessa stereotypa drag är högst 

intressanta att hålla utkik efter då man tittar på identitet på Internet. 

 

Lena Gemzöe skriver i boken Feminism om idén att kvinnor och män som motsatser och 

framhåller att det finns en hierarki mellan könen som grundar sig i våra föreställningar om 

vad som är manliga respektive kvinnliga egenskaper.45 Vad som är manligt och vad som är 

kvinnligt skapas genom dualistiskt tänkande, med andra ord är kvinnor det som inte män är 

och tvärtom.46 Om vi utgår från motsatserna man/kvinna kan vi direkt fortsätta att titta på 

hur vi i tankevärlden kategoriserar egenskaper i förhållande till kön; 

                                                

 

Förnuft/känsla 

Intellekt/kropp 

Aktiv/passiv 

Oberoende/beroende 
 

Gemzöe menar att vi lever i en kultur där arbetsfördelningen i samhället grundar sig i de 

stereotypa karaktärsdragen för män och kvinnor och att våra drömmar och förhoppningar 

anpassar sig efter genussystemet.47 Ordningen mellan könen visar sig överallt i samhället, inte 

minst i arbetslivet. När könen ordnas hierarkiskt är det alltid så att det manliga tillskrivs ett 

högre värde vilket därmed innebär en överordnad maktposition.48 På så sätt kommer de 

feminina egenskaperna automatiskt alltid att hamna i underläge jämfört med de manliga.  

 

David Gauntlett skriver i sin bok Media, gender and identity om hur media är en central del i 

våra moderna liv samtidigt som genus och sexualitet är själva kärnan i hur vi ser på 

identitet.49 Således bör genus spela en betydande roll även när det gäller att skapa och 

upprätthålla identitet på Internet. Han belyser hur mycket information vi får från media som vi 

inte reflekterar över men som trots detta påverkar hur tolkar och skapar identitet och lär oss 

hur olika situationer kan se ut och hur vi kan förhålla oss till dessa. Denna information präglas 

också av de uppfattningar som finns i samhället gällande genus och sexualitet.50 

 

 
44 Woodward (2000), s. 46 
45 Gemzöe, Lena (2002), Feminism, s. 81 
46 Ibid., s. 83 
47 Ibid., s. 81 
48 Ibid., 93 
49 Gauntlett, David (2008). Media, gender and identity s. 1 
50 Ibid., s. 4 
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Malin Svenningsson Elm skriver i en artikel i tidskriften Young om unga killar och tjejers sätt 

att framställa sig själva och sina sociala relationer på det svenska communityt Lunarstorm. 

Svenningsson Elm valde slumpmässigt ut 500 ungdomar mellan 15 och 19 år, hälften tjejer 

och hälften killar med 50 ungdomar från varje åldersgrupp.51 Hennes undersökning har en 

mer kvantitativ inriktning med procentsatser och tabeller som markerar hur ungdomarna 

väljer att uttrycka sig. Materialet uppvisar att det är centralt för ungdomarna att påvisa olika 

former av relationer till andra människor på deras sidor. Detta kan ske på olika sätt; genom att 

skriva ut riktiga namn på personerna i fråga, deras påhittade namn på Lunarstorm eller genom 

bilder och collage i anslutning till profilsidan. Det är tre olika förhållanden som står i fokus 

här; vänskap, familjerelationer och romantiska förhållanden.52 Av dessa tre kategorier är 

vänskap den vanligast förekommande, följt av romantiska förhållanden och slutligen familjen. 

I Svenningsson Elms undersökning lyfter hela 62,8% av användarna fram sina vänner när de 

presenterar sig själva på Lunarstorm. Om man delar upp detta mellan könen visar det sig att 

74,4% av flickorna lyfter fram sina vänner medan siffran för pojkarna är 51,2%. I de 

resterande två kategorierna går samma mönster igen i undersökningen. Totalt 32,4% av alla 

medverkande i undersökningen skriver ut sina romantiska förhållanden på Lunarstorm men 

fördelningen mellan könen visar 42% för tjejerna och 22,8% för killarna. När det gäller 

familjerelationer är siffran 21,4% för hela gruppen med fördelningen 28% för tjejerna och 

14,8% för killarna.53 Redan här kan vi alltså se en skillnad mellan könen när det gäller att 

bygga upp en profilsida och därigenom också säga något om sin identitet. Tjejerna väljer i 

större utsträckning än killarna att visa upp sina förhållanden till andra i samtliga av de tre 

stora kategorierna vänner, romantiska partners och familjemedlemmar.54 

 

Svenningsson Elm skiljer också på hur ungdomarna uttrycker sig om sina sociala relationer. 

Av de tjejer som på något sätt pratar om sina förhållanden på Lunarstorm uttrycker 85,4% 

starka känslor jämfört med killarna där siffran ligger på 60,4%.55  

 

                                                 
51 Elm Svenningsson, Malin (2007), “Young people’s presentations of relationships” s. 149 Young, volym 15 
52 Ibid., s. 151 
53 Ibid. 
54 Ibid., s. 151ff 
55 Ibid., s. 154 
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Resultat och analys 
Intervjupersonerna är bosatta i två olika städer, en småstad och en storstad som båda är 

lokaliserade i mellersta Sverige. De medverkande är tjejerna Sofia, 24 år, som jobbar som 

kassörska, Lotta och Emma, 24- respektive 25 år gamla som båda studerar på universitetet. 

Killarna som medverkar är Niklas 27 år som jobbar på en webbyrå samt Erik 23 år och 

Tommy 24 år som studerar på universitetet.   

 

Om medlemskap på Facebook 

De intervjuer som jag gjort visar att fem av sex intervjupersoner gick med i Facebook ungefär 

samtidigt, under en period som sträcker sig från sommaren 2007 och några månader framåt. 

Således har intervjupersonerna varit med i nätverket under ungefär 1½.-års tid och hunnit 

bilda sig en bred uppfattning om dess funktioner. Merparten av intervjupersonerna har 

därigenom också varit med om att Facebook har hunnit byta struktur på sitt gränssnitt flera 

gånger. En av intervjupersonerna, Sofia, har bara varit med i nätverket i några månader då 

hon först var tveksam till att skaffa ett Facebook-konto alls. 

 

Ingen av de medverkande läste Facebooks avtal noggrant innan de valde att bli medlemmar 

utan bläddrade bara förbi. En av tjejerna sa att hon bara kollade så att det var gratis att vara 

med. Ingen av intervjupersonerna verkar däremot vara förvånad över att Facebooks avtal gör 

att den personliga informationen är relativt oskyddad på Internet och att bilderna som laddas 

upp också kan dyka upp lite var som helst. 

 

Samtliga personer som jag intervjuat säger att den viktigaste orsaken till att de är med i 

nätverket är för att hålla kontakt med vänner och bekanta. Det är också genom vänner som de 

fått upp ögonen för Facebook och många nämner att de fick flera inbjudningar till mailen om 

att gå med. Några valde att gå med direkt med den främsta orsaken att vännerna redan var 

medlemmar, andra funderade över saken en kortare period för att sedan går med. En av 

tjejerna som har varit medlem längst säger att hon fick flera inbjudningar innan hon valde att 

skapa ett konto. ”Jag visste inte så många andra som hade det, jag förstod inte vad det 

handlade om egentligen”,56 säger hon och fortsätter att berätta om hur hon vid ungefär 

samma tidpunkt fick mail från flera olika Internetsidor som exempelvis Stay Friends. En av 

                                                 
56 Intervju med Lotta (2008-12-19) 
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killarna, Erik, var också skeptisk till en början och funderade någon vecka innan han skapade 

ett konto. ”/…/ Jag brukar kunna tycka att communitys, äh, man är på dem ett litet tag och de 

börjar bli tråkiga efter ett tag och väldigt ytligt och så vidare.”57 Här var det alltså tidigare 

erfarenheter av communitys som gjorde att han tvivlade på att gå med, men han bestämde sig 

för att testa då han resonerade så att han alltid kunde avsluta sitt medlemskap om han ångrade 

sig. Eriks avslutade aldrig sitt medlemskap och beskriver idag sin grundinställning som 

ganska god. Han uppskattar att man inte gömmer sig bakom något användarnamn som man 

har möjlighet att göra på många andra sociala nätverk och att man därigenom är en öppen 

person så långt man vill. Han tillägger att man får ta möjliga konsekvenser av detta men 

verkar inte anse att det är något större problem. 

                                                

 

Sofia är den av de medverkande som haft sin Facebookprofil kortast tid, uppskattningsvis 

max i ett halvår. Hon hade dock hört talas om det långt tidigare, i den period då nätverket 

började bli stort och uppmärksammades i media. Anledningen till att hon valde att inte gå 

med då var att hon kände att hon bara orkade engagera sig i ett nätverk åt gången och att hon 

fick lite vibbar om att Facebook var ganska nördigt. ”/…/ såhär massa grupper och vuxna 

som sitter och försöker vara ungdomar.”58 Under den här tiden var Sofia kristen och var 

medlem på ett nätverk som liknar Facebook, Crossnet; ”som Facebook fast för 

kristna,”59förklarar hon. Här blir det tydligt att Sofias liv utanför Internet går hand i hand 

med hennes liv online. När hon valde att gå ur kyrkan blev det också naturligt för henne att 

avsluta sitt medlemskap på det kristna nätverket och istället söka sig till något annat forum, 

vilket blev Facebook då hennes vänner fanns där. Idag är Sofia mestadels positiv till 

Facebook men menar att hon fortfarande är lite skeptisk till grupper och applikationer och 

främst använder nätverket på grund av sitt intresse för människor och för att ta kontakt med 

folk. Att gå in och titta på Facebook har inte blivit en del av Sofias vardagliga rutin och hon 

uppskattar att hon spenderar maximalt en timme i veckan på nätverket.60 

 

Niklas gick med i Facebook ungefär när det började bli stort, men han startade sitt 

medlemskap på ett lite annorlunda sätt. En vän till honom skapade helt enkelt ett konto i hans 

namn; ”Det var så att hon var hemma hos mig och sa, ’Niklas, du måste faktiskt ha 

Facebook’ och så registrerade hon ett konto åt mig och gav mig lösenordet. Och så var det 
 

57 Intervju med Erik (2009-01-09) 
58 Intervju med Sofia (2009-01-21) 
59 Ibid. 
60 Ibid. 

22 



med det, eller, jag satt ju bredvid men jag hade ju ingenting att säga till om.”61 Niklas hade 

med andra ord inte riktigt tänkt igenom sitt medlemskap innan han fick en Facebookprofil 

men har haft kvar den alltsedan dess. Han ser Facebook som en kanal bland många och hans 

uppfattning är varken positiv eller negativ. Niklas ser nätverket som ett annat sätt att 

kommunicera med folk och gör ingen skillnad mellan Facebook, e-post eller telefon. Han 

spenderar i snitt cirka 10 minuter per dag på Facebook och ser det delvis som en vardaglig 

rutin, men främst som något han ägnar sig åt då han har tråkigt eller några minuter över på 

jobbet.62 

 

Om relationer 

Som tidigare nämnts är samtliga intervjupersoner främst medlemmar på Facebook för att hålla 

kontakt med sina vänner utanför Internet och större delen av alla de medverkandes vänner är 

med i nätverket. Emma berättar att hon fått upp kontakten med vänner från förr genom att de 

fått kontakt på Facebook, det har inte lett till att de talar i telefon eller träffas, men de kan 

hålla varandra uppdaterade via nätverket.63 Lotta är inne på samma spår, hon har dock ingen 

direkt kontakt med dessa vänner utan ser Facebook mer som ett sätt att få reda på vad dessa 

gamla vänner gör och var de bor.64 De flesta nämner dock att den huvudsakliga kontakten på 

Facebook är med de vänner som de umgås relativt regelbundet med också utanför nätverket. 

Erik tycker att Facebook kan fungera bra som ett sätt att bryta isen med nya bekantskaper och 

Lotta tycker också att det är ett sätt när man träffar nya kompisar, att man kan bli vän på 

Facebook.  

 

Civilstånd på Facebook 

Fyra av de medverkande har fasta relationer, vilket de har valt att skriva ut på Facebook. De 

resterande två är singlar men alla tror att de skulle skriva ut på sin profilsida om de hade en 

relation. Erik säger att han absolut skulle göra det om han kände sig säker på förhållandet. 

Han menar att eftersom han då skulle ha ett förhållande är det någonting som han 

förhoppningsvis ska kunna stå för och på samma sätt har han ingenting att dölja, och skulle 

                                                 
61 Intervju med Niklas (2008-12-08) 
62 Ibid. 
63 Intervju med Emma (2008-12-15) 
64 Intervju med Lotta (2008-12-19) 
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därmed skriva ut det på Facebook.65 Lotta är singel men skulle skriva ut på Facebook om hon 

var i en relation. ”/…/det har nog att göra med att man är glad och stolt över att man har ett 

förhållande så liksom, det är nog på det sättet, varför inte, när de frågar, har du ett 

förhållande?”66 säger hon. Emma har ett förhållande som hon haft sedan hon skaffade 

Facebook och har skrivit ut det på sin profilsida. Detta var däremot inte självklart för henne 

till en början. Hon berättar att hon är en tjej som tycker om att få bekräftelse och innan hon 

visste hur Facebook fungerade tänkte hon att det skulle vara många som skulle se hennes 

profil och att det nästan skulle vara lite roligt att se vilka som valde att ta kontakt med henne. 

När hon däremot insåg att hon mest har kontakt med sina vänner som hon redan känner på 

Facebook valde hon att skriva ut sitt förhållande och menar att det skulle kännas jättekonstigt 

annars.67  

 

Niklas skrev ganska direkt att han har en relation med sin flickvän, han funderade inte 

speciellt mycket över det utan menar att det ändå förmodligen skulle framgå ganska tydligt på 

hans bilder att de är tillsammans.68 Sofia är gift och har valt att skriva ut det på Facebook, hon 

säger att det inte är för att hon vill visa att hon är i ett förhållande på så sätt, utan att det är 

något som ska hålla hela livet och då är det bra att det står; ”jag är gift’, så ni vet” 69, säger 

hon. 

 

Tommy har ett förhållande och han upplever att människor runt omkring tycker att 

förhållandet börjar bli seriöst när man skriver ut det på Facebook; ”Då kommer alla kompisar 

och kommenterar hela tiden”,70 säger han. Här framkommer en direkt koppling mellan livet 

online och offline. Tommy upplever att hans vänner började ta hans förhållande mer på allvar 

när han publicerade det på Facebook vilket jag genom hermeneutisk tolkning uppfattar som 

att nätverket är en arena för att offentliggöra sådan privat information. Här blir det också 

tydligt att vänner ”håller koll” på varandra och kommenterar när det framkommer ny 

information, som att någon har inlett ett nytt förhållande.  

 

Det visar sig alltså att alla medverkande är positiva till att offentliggöra en romantisk relation 

på Facebook. Detta kan tolkas som att det är viktigt för respondenterna att framhålla vem de 
                                                 
65 Intervju med Erik (2009-01-09) 
66 Intervju med Lotta (2008-12-19) 
67 Intervju med Emma (2008-12-15) 
68 Intervju med Niklas (2008-12-08) 
69 Intervju med Sofia (2009-01-21) 
70 Intervju med Tommy (2009-01-15) 
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är i en parrelation med och Lottas resonemang kring att man är stolt över att ha ett förhållande 

verkar stämma genomgående för alla sex respondenter. Emma är dock inne på att hon kanske 

inte skulle ha skrivit ut det direkt om Facebook hade varit ett forum där hon inte enbart är vän 

med människor hon känner utanför Internet. Då hade hon kanske valt att se vilken typ av 

kommentarer som hon hade fått om hon inte officiellt hade varit i ett förhållande. 

 

Här framkommer en skillnad jämfört med Svenningsson Elms studie Young people’s 

presentations of relationships där tjejerna var mer benägna att skriva ut förhållanderelationer 

jämfört med killarna.71 Någon sådan skillnad kan inte återfinnas i min studie, de manliga 

medverkande var i lika hög grad positiva till att skriva ut detta som de kvinnliga. Detta kan 

dock bero på olika faktorer såsom att nätverket Facebook mer specifikt ställer en fråga om 

relationer jämfört med Lunarstorm samt att respondenterna här är äldre och därmed kan antas 

ha mer fasta relationer. 

 

Vänner på Facebook 

Överlag anser de medverkande att det inte är av speciellt stor vikt hur många vänner man har 

på sin vänlista. Lotta säger att hon kanske tyckte det i början, att det var roligt att se att ’nu 

har jag 20 – 30 – 100 vänner’ men att hon idag inte har någon aning om hur många vänner 

hon har. Hon tycker varken att det är positivt eller negativt att ha få eller många vänner på 

Facebook och hon reflekterar inte över hur många vänner en person har om hon går in på 

någons profil. Erik tycker att det är fint och bra om folk vill vara vän med honom, men ser det 

inte som någon merit, att det skulle vara ”bättre” att ha många vänner.72 Emma säger att hon 

funderar en del kring hur många vänner hon själv har och att hon även brukar kolla hur många 

vänner andra har. Hon tycker att det känns ganska viktigt att ha många vänner, dels för sin 

egen självkänsla, här kan hon se svart på vitt att hon inte är ensam i världen utan har rätt så 

många vänner, och dels för att hon tycker att det känns roligt att visa upp för andra att hon är 

en populär person. Däremot tycker hon också att det finns en övre gräns för hur många vänner 

som är ”bra” att ha. Emma tycker att det kan vara negativt om en person har väldigt många 

vänner; ”Då känns personen oseriös,”73 säger hon. Emma tycker att en normal och bra nivå 

                                                 
71 Elm Svenningsson, s. 151ff 
72 Intervju med Erik (2009-01-09) 
73 Intervju med Emma (2008-12-15) 
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ligger kring 150-200 personer på en vänlista; ”För jag tror att de flesta tar med vänner som 

de inte är så jättenära men ändå vill ha lite kontakt med.”74 

 

Niklas berättar också om att han kan reagera när någon har väldigt många vänner. Han menar 

att om någon har 500-600 vänner så tänker man att personen bara har lagt till människor som 

han eller hon inte känner egentligen. Han anser att en siffra på omkring 100 vänner är 

”normalt”, han tror att han har ungefär så många på sin lista. Han tror däremot att det finns en 

hets för en del att ha många vänner, men han känner inte att det är något som han själv 

påverkas av.  

 

Tommy tycker inte heller att det är viktigt att ha många vänner på sin lista och även han 

menar att det kan ge ett oseriöst intryck att ha väldigt många vänner och beskriver det som; 

”såna som lägger till såna som dom kanske har träffat på krogen en gång eller någonting, 

som ser det som status att jag har jättemycket kompisar, ’kolla på mig, kolla på mig’”.75 

 

Man bör ha kännedom om en person innan man blir vän på Facebook, menar alla de 

intervjuade. Ingen av dem är intresserade av att lägga till okända människor för att det ska se 

ut som att de har väldigt många vänner. Erik säger att han skulle bli ganska förvånad om 

någon som han bara har sett, exempelvis på skolan, skulle lägga till honom som vän. Däremot 

menar han att det skulle vara annorlunda om det var någon som gick i hans klass, även om de 

inte pratat så mycket. ”Jag skulle väl kanske bli lite förvånad men ja, det skulle väl ändå vara 

okej eftersom man har kännedom om personen”.76 Emma säger att hon förstår att folk kan 

börja prata över Facebook och lära känna varandra på så sätt, men att hon inte är den typen av 

person och därför vill känna de personer som ligger på hennes vänlista även utanför 

Facebook.77 

 

Endast en av de intervjuade har en person på sin vänlista som hon inte hade någon kontakt 

med innan hon gick med i nätverket. Det är Lotta, som berättar om en annorlunda upplevelse: 

”Det var faktiskt så att jag råkade stöta på en tjej som heter samma sak som jag och är född 

samma årtal och samma dag och så var det massa andra saker som också var gemensamt 

                                                 
74 Intervju med Emma (2008-12-15) 
75 Intervju med Tommy (2009-01-15) 
76 Intervju med Erik (2009-01-09) 
77 Intervju med Emma (2008-12-15) 
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/…/”78 Det här ledde till att de började prata över Facebook och blev vänner där, men de har 

aldrig träffats utanför Internet. 

 

Niklas och Tommy har båda vänner på sin lista som de inte har träffat utanför Internet, men 

dessa har de haft kontakt med innan och därmed varit vänner eller bekanta med innan de blev 

vänner på Facebook.  

 

Då och då kan det hända att man får en vänförfrågan från en person som man aldrig har träffat 

eller ens vet vem det är. Intervjupersonerna anser att det går bra att neka en vänförfrågan om 

den kommer från någon som de inte känner alls. Om de däremot får en förfrågan från en 

person som de känner lite, men inte direkt gillar och helst inte vill vara vän med på Facebook 

blir situationen lite svårare. Emma säger; ”För då vet ju den personen vem jag är och om jag 

ignorerar en vänförfrågan då blir det jättejobbigt. Det känns pinsamt.”79 Hon menar att det 

kan leda till konflikt eller obehag utanför Internet. Erik kopplar tillbaka till vad han sagt 

angående att skriva ut sitt förhållande på Facebook, om det är någonting som man öppet kan 

stå för. Därmed tycker han att det hypotetiskt sett är okej att neka att bli vän med en person 

som man inte gillar, men det är ingenting som han själv har gjort. Han inser att det kan få 

personen som blir nekad att må dåligt, men menar att om han verkligen inte vill vara vän med 

honom eller henne så skulle han inte bekymra sig så mycket över den saken.80 Niklas och 

Tommy tycker också att det beror på hur starkt han ogillar personen och att det är avgörande 

om han kan stå för det utanför Internet eller inte.81 Lotta skulle också hon acceptera att bli vän 

med en person som hon känner lite ytligt, men inte gillar riktigt, så länge det inte var 

någonting uttalat. Hon menar att om det inte finns någon anledning som hon skulle kunna 

säga rakt ut till personen, så skulle hon acceptera; ”För att egentligen krävs det inte så 

jättemycket för att bli vän på Facebook,”82 säger hon. Däremot skulle Lotta inte acceptera att 

bli vän med någon som hon inte känner alls då hon inte vill att vem som helst ska kunna gå in 

och titta på hennes profil. 

 

Sofia berättar att hon har varit med om en situation där hon fick en vänförfrågan från en 

person som hon är bekant med utanför Internet, men inte riktigt kommer så bra överens med. 

                                                 
78 Intervju med Lotta (2008-12-19) 
79 Intervju med Emma (2008-12-15) 
80 Intervju med Erik (2009-01-09) 
81 Intervju med Niklas (2008-12-08) 
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Här valde hon att acceptera förfrågan eftersom det hade blivit för personligt mot den andra 

personen om hon sagt nej och det hade kunnat leda till obehag utanför Internet då de träffas då 

och då. Hon vill inte att den personen ska gå och undra vad Sofia har emot henne. Vidare 

berättar Sofia att hon brukar utgå från sig själv och fundera över hur hon reagerat om hon var 

i den motsatta situationen.83 

 

Niklas lägger inte någon värdering i vilka han själv eller andra är vän med på Facebook. 

Därför kan han acceptera att bli vän med vem som helst, just eftersom han inte anser att det 

betyder någonting. 

 

Att ingen av de medverkande känner en speciellt stor stress över att visa upp att de har många 

vänner på Facebook kan bero på att de befinner sig i en fas i livet där de förmodligen har 

börjat hitta sig själva och inte söker efter bekräftelse på det sättet. Troligtvis hade resultatet 

och resonemanget sett annorlunda ut om man talat med yngre personer. Samtidigt säger några 

av de medverkande att det har en viss betydelse och det kan vara så att det är av större vikt än 

uttalat hos några, men att de intervjuade känner sig nöjda med det antal vänner de har och 

därför inte reflekterat över det som något problem. Det kan också vara så att de medverkande 

tycker att det är ”töntigt” att bry sig om hur många vänner man har, men att de i hemlighet 

tycker att det finns en viss press att ha ett lagom antal vänner på sin lista. Just ett lagom antal 

är något som förekommer flitigt i flera av respondenternas resonemang. Det framkommer att 

det kan vara negativt att ha ”för många” vänner då det kan förknippas med att vara oseriös 

och lägga till vem som helst bara för att det ska se ut som om man är populär och har mycket 

vänner. Detta är en intressant aspekt som talar om vikten att passa in i en mall som troligtvis 

kan vara en del av vår nationella identitet som svenskar, Sverige har länge varit ett land som 

förespråkar just ordet lagom och ser det som något positivt att inte ”vara för mycket”.  

 

Det framkommer ingen större skillnad i hur tjejerna och killarna förhåller sig till antalet 

vänner på Facebook men när det gäller en vänförfrågan från en person som han eller hon inte 

riktigt gillar skiljer sig respondenternas resonemang något. Generellt sett tycker alla de 

medverkande att det är avgörande om man kan stå för vad man tycker även utanför Internet 

om man skulle neka en förfrågan men tjejerna reflekterar betydligt mer kring frågan än 

killarna. Det visar sig att tjejerna är mer uttalat måna om att inte stöta sig med någon, även om 
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de inte gillar personen i fråga. De lyfter fram oro för hur det skulle kunna kännas om de 

träffar personen i fråga utanför Internet och Emma menar att det kan bli jättejobbigt om hon 

ignorerar någon som hon vet vem det är. Sofia säger också att hon inte vill att någon ska 

behöva gå och undra vad hon har emot honom/henne vilket kan jämföras med Erik som menar 

att om denna person mår dåligt så bekymrar han sig inte speciellt mycket över det då han 

ogillar personen. Att tjejerna reflekterar mer kring denna fråga är intressant då stereotypt 

feminina drag är att vara vårdande och mild och på så sätt inte hamna i öppen konflikt med 

andra människor.84  

 

Om bilder 

Det råder många olika meningar om möjligheten att publicera bilder på Facebook. Lotta 

berättar att hon tycker att det är roligt att kolla på andras bilder och att det också är kul att visa 

upp för andra att hon gör skojiga saker, så hon laddar regelbundet upp bilder på Facebook. 

Emma har inte laddat upp en enda bild, men det beror på att hon har ett så långsamt Internet. 

Hon vill däremot lägga upp bilder och har många gånger tänkt att hon ska göra det från någon 

annan dator, men hittills har det inte blivit av. Erik berättar att det kan gå alltifrån en vecka till 

tre månader mellan att han lägger upp bilder, men att han ändå gör det då och då. Både Lotta 

och Erik lägger mest upp festbilder då det naturligt blir så att det tas mycket kort i dessa 

sammanhang. Erik säger att han tycker att det är ganska tråkigt att det är så och att han 

egentligen skulle vilja lägga upp bilder som inte bara visade han och hans kompisar. ”Jag 

skulle vilja ha det där konstnärliga ögat, att kunna gå och fota på fina miljöer /…/,” säger 

han och tillägger att han kan gå och titta på sådana miljöer och tycka att de är häftiga, men att 

han inte fotograferar dem.85 Erik menar att han tycker att det skulle vara roligt att uppfattas 

som en duktig fotograf eller en person med konstnärligt sinne och att han på så sätt skulle 

kunna framhäva sig själv lite på det sättet.86 

 

Sofia och Lotta tycker att det känns kul när de blir taggade i bilder; ”Jaha, är det någon som 

har bilder från när man har gjort någonting”87, tänker Lotta. Sofia menar att man får tillfälle 

att se in i andra människors fotoalbum på ett helt nytt sätt, och där kan man hitta en bild på sig 
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85 Intervju med Erik (2009-01-09) 
86 Ibid. 
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själv och att det känns roligt. Niklas blir också nyfiken när han ser att någon har taggat honom 

och berättar att han genast måste kolla upp bilden, delvis för att den inte ska vara ”hemsk”. 

 

De flesta säger att de tycker att det är roligt och spännande när någon de känner har taggat 

dem i en bild men de kan också uppleva blandade känslor. Emma tycker att det beror helt på 

hur bilden ser ut. Om det är en, i hennes ögon, harmlös bild så tycker hon att det är jätteroligt 

och gläds åt att någon har brytt sig om att tagga henne. Det finns hela tiden en tydlig konflikt 

när respondenterna talar om bilder. Å ena sidan tycker de att det är positivt att någon 

uppmärksammat dem i en bild och å andra sidan kan bilderna leda till känslor av obehag om 

de själva är fotade i en osmickrande vinkel eller miljö. 

 

Att avtagga bilder 

Emma tycker att det kan kännas jobbigt om hon är taggad i en bild där hon gör knäppa 

grimaser eller ser väldigt full ut. I den typen av bilder händer det att hon använder funktionen 

som gör att man avtaggar sig och bilden inte länkas till profilen. Emma berättar att hon inte 

brukade gör det tidigare i sitt Facebook-användande men att hon på senare tid varit på praktik 

och blivit medveten om att många arbetsgivare går in på Facebook och kollar upp en person 

innan de väljer att anställa. Sedan dess tar hon bort bilder på sig själv där hon antingen ser 

väldigt full ut eller om det finns mycket flaskor och alkohol med i bilden. Emma poängterar 

dock att det är helt okej att vara med på en bild där hon sitter med en cider i handen eftersom 

hon känner att det är rätt normalt att göra i dagens samhälle, men de bilder där hon tycker att 

det är för mycket alkohol med väljer hon att ta bort då hon vill framstå som en seriös person. 

Däremot kan hon ha kvar bilder där hon gör grimaser och inte ser helt seriös ut, då det speglar 

en annan sida av henne, men hon är noga med att poängtera att hon vill att bilderna på 

Facebook ska spegla vem hon är som person.88 

 

Lotta berättar att det händer att hon väljer att avtagga sig i bilder, då främst av två olika 

orsaker. Antingen att hon gör någonting på bilden som hon inte känner att hon kan stå för. 

Hon framhåller att alla har olika gränser för när en bild blir pinsam; ”/…/ Så det finns väl 

vissa som vill typ ligga däckade på en fest eller vara allmänt smetfulla liksom.”89 Det är 

något som Lotta själv inte skulle vilja visa upp, delvis på grund av att hon läst att arbetsgivare 
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går in på Facebook och tittar på bilder. Den andra orsaken till att hon kan välja att avtagga sig 

i en bild är att hon tycker att hon inte göra sig så bra på bilden, att hon tycker att hon ser ful 

ut. Hon menar att hon har en uppfattning om i vilka lägen hon ser bra ut och inte och om det 

blir en dålig vinkel med en dubbelhaka eller så, kan det vara en anledning till att avtagga sig. 

                                                

 

Erik har aldrig avtaggat sig i någon bild hittills då han inte har sett någon riktig anledning. 

Han berättar att han nästan blir lite förvånad då någon har taggat honom i ett album eftersom 

han inte umgås med människor som tar bilder särskilt ofta och att han inte har för vana att dra 

sig mot kameran om det väl är någon som tar kort. Erik säger att han är medveten om hur han 

själv ser ut från olika vinklar så han skulle till skillnad från Lotta inte avtagga sig i en bild på 

grund av en dålig vinkel. Däremot menar han att det kan finnas anledning att avtagga sig om 

han gör någon handling som han inte vill visa upp. Han tycker att alla bilder som visar 

människor tillsammans i socialt samspel är fina bilder. Erik menar att det krävs mycket för att 

få relationer mellan människor att fungera och att det är fint att visa upp när det gör det. Han 

säger också att sådana bilder visar att man har närstående personer som man tycker om och att 

det inte spelar någon roll vilket humör man är på bilden eller liknande, just på grund av detta. 

På samma sätt resonerar han kring vad som kan tänkas vara en ”ful” bild. Även om det skulle 

vara en dålig vinkel eller att han inte är beredd på att kortet tas, så är han ofta i sådana fall 

tillsammans med andra och säger att; ”/…/ då tycker jag fortfarande att det finns någonting 

fint i det också”.90 

 

Sofia har inte heller hon avtaggat sig i någon bild hittills. Är det en ful bild så tänker hon att 

alla kan se illa ut på bild och hon anser att hon har ganska mycket självdistans och bara kan 

skratta åt ett dåligt kort men hon reflekterar helt klart över om ett kort på henne är bra eller 

dåligt. Hon tycker att en bild är bra när den är långt ifrån hur hon egentligen tycker hur att hon 

ser ut, en alldaglig bild känns oftast jobbigare att titta på. Sedan tycker hon också att bilder 

där hon ser samlad ut är bättre än bilder när hon pratar eller skrattar just för att man inte ser 

sig själv när man skrattar i vanliga fall och därför reagerar över hur man ser ut då, till skillnad 

från liknande bilder på andra; ”/…/ man kan se det i rörelsen när den andra skrattar för man 

har sett det så många gånger, man ser inte den där frysta bilden när man tittar på någon 

annan.”91 Hon berättar också att hon är långt mer tolerant för vad som är en ful bild på andra 

 
90 Intervju med Erik (2009-01-09) 
91 Intervju med Sofia (2009-01-21) 
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än på sig själv och att hon känt ”ta bort den där bilden på mig” på andra nätverk då hon tyckt 

att hon sett ful eller tjock ut men att det inte känts så någon gång på Facebook ännu. 

 

Niklas har avtaggat sig i bilder ibland, inte för att han inte kan stå för dem utan för att han 

tycker att de varit fula. Han säger att det var mer noga i början när det fanns så få bilder på 

honom men att nu när det finns betydligt fler så är det mer okej att se konstig ut på någon 

bild; ”det är ju inte som att alla ser den och tänker att ’oj, ser han ut sådär’ det är ju en av 

många så då tycker jag inte att det spelar lika stor roll på något sätt.”92 

 

Tommy går alltid in och tittar på bilden om han ser att han har blivit taggad. Han blir nyfiken, 

men påpekar att han kanske tar bort taggen det första han gör, om bilden inte är bra. Han 

tycker om ärliga bilder men tycker inte det är roligt om någon har tagit en bild när han inte 

varit medveten om det. Det är också sådana bilder som han kan välja att ta bort, då han ser 

”konstig” ut rent utseendemässigt, han har aldrig valt att redigera bort exempelvis en fyllebild. 

Han tycker däremot inte det gör något om han exempelvis har en dubbelhaka, eftersom han 

menar att folk vet att han inte har det i verkligheten. Precis som Niklas tycker han också att 

det blir mindre känsligt ju fler bilder som finns taggade på honom.93 

 

Alla de medverkande reflekterar över vilka bilder som ligger ute på Internet och de är alla 

medvetna om att det är många som kan ta del av dessa. Såväl killarna som tjejerna pratar om 

att de kan bli ”fula” på bilder och därför välja att ta bort dem, men tjejerna är mer specifika i 

sitt resonemang när det handlar om vad som är en ful bild. Lotta och Tommy talar exempelvis 

båda om dubbelhakor, men medan Tommy tycker att det kan vara okej att en sådan bild ligger 

kvar så kan Lotta tycka att det är en anledning att ta bort bilden. ”Konstig” är ett ord som 

Tommy och Niklas använder sig av när de talar om att avtagga bilder, ”ful” är mer 

förekommande hos Lotta och Sofia. Generellt sett är tjejerna mer detaljerade när de pratar om 

varför en bild inte är önskvärd, att se ful, tjock eller full ut är de huvudsakliga anledningarna 

för tjejerna att avtagga en bild. Även detta kan ledas tillbaka till stereotyper kring hur man ska 

vara som tjej respektive kille; tjejer har traditionellt sett utåt varit måna om hur de ser ut och 

att hålla vikten och att inte bli ”för fulla”, medan mannen ska vara stark, rationell och inte visa 

känslor.94 Det kan också vara så att killarna väljer att inte prata speciellt mycket om varför en 
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bild är ful eller inte av rädsla för att framstå som ”omanliga”. Erik framhåller dock att bilder 

som visar sociala situationer sällan eller aldrig kan bli dåliga eftersom de visar mänskliga 

relationer och att det finns någonting fint i det oavsett om bilden är bra eller inte, något som 

talar emot den stereotypa bilden av mannen som inte visar känslor eller djupgående analyserar 

relationer.  

 

När jag talar med respondenterna framkommer det tydligt att bildverktyget är det som väcker 

mest reaktioner, såväl negativa som positiva. Det är också genom bilderna som den mest 

framträdande formen av redigering sker. Om det finns en bild som personerna inte kan stå för 

på grund av att den är ful, konstig eller innehåller någon uppseendeväckande handling är alla 

överens om att de kan avtagga denna. Här sker en tydlig redigering av ”verkligheten” då 

respondenterna väljer att plocka bort de delar som de inte tycker stämmer överens med sin 

identitet.  

 

Ett ökat fotograferande 

Flera av intervjupersonerna nämner att de uppskattar att få ta del av sina vänners bilder och 

Erik pratar om hur det har förändrat hans rutiner även utanför Internet; ”/…/använder 

kameran mer och i så fall fjantar sig runt med kameran, eller vad man ska säga, lite mer än 

vad man annars gjorde tidigare, att man spenderar lite mer tid på att se bra ut tillsammans 

eller så.”95 Erik tillstår att han tar fler kort på sig själv och sina kompisar sedan han gick med 

i Facebook. 

 

Sofia har upplevt en liknande utveckling i hennes bekantskapskrets. ”Alltså, jag har kompisar 

som är extrema som använder Facebook, dom kan inte umgås utan dom måste ta kort på 

allting och det tycker jag nästan är lite tragiskt, det blir såhär; men hallå, du har ett liv även 

om du inte visar det för alla andra, allt du har gjort.”96 Hon fortsätter med att berätta om hur 

hon upplevde att det här fenomenet exploderade då folk började skaffa Bilddagboken97 och 

Facebook. Tidigare tog man mer kort då man åkte iväg på speciella saker eller liknande, 

menar hon. Niklas är inne på samma spår, han tar mest bilder vid speciella händelser såsom 

resor och högtider och har inte börjat använda kameran mer sedan han gick med på Facebook, 
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men han har sett att andra gör det, speciellt i festsammanhang98. Även Tommy har noterat att 

människor runt omkring honom tar mer kort i festsammanhang, troligtvis med tanken att 

bilderna sedan ska publiceras men han berättar att hans eget fotograferande inte har ökat 

sedan han gick med i Facebook. När han lägger upp bilder är det mest om det har hänt 

någonting speciellt som om någon fyllt år, haft en jättestor fest eller bilder från en resa eller 

festival.  

 

Niklas påpekar dock att det kan innebära ett problem att det är så mycket festbilder som 

taggas på Facebook; ”om man skulle gå runt på alla mina vänners sidor och titta på deras 

bilder bara, så skulle man ju komma fram till att alla var alkisar, för det är ju sådana bilder 

som man lägger upp, till största delen så att, nej, egentligen så är det väl ingen vidare bild av 

vem man är,”99 säger han. 

 

Det har förekommit mycket resonemang kring hur dagens ungdomar väljer att publicera sitt 

liv på Internet och den största vågen av användare är personer födda på 80- och 90-talet. Det 

finns flera teorier som lyfter fram att ungdomarna har ett stort behov att synas och höras i ett 

samhälle som snurrar i allt snabbare takt och där man måste synas för att existera. 

Ungdomarna vuxit upp med Internet som en del i vardagen och därigenom har nätet blivit en 

utmärkt kanal för att utrycka sig och visa upp sitt liv. Att det fotograferas- och publiceras 

mycket festbilder är sannolikt en naturlig utveckling då det i många fall är något som man vill 

visa upp; man har vänner, är delaktig i ett socialt sammanhang och har dessutom roligt 

tillsammans. Alkohol kan sannolikt också göra att hämningarna i dessa sammanhang släpper 

och människor vågar ta mer kort på både vänner och nya bekanta samt själva ställa upp på 

foton på ett mer naturligt och avslappnat sätt. 

 

Konsekvenser av taggningar 

Ingen av respondenterna har upplevt att det någon gång fått några allvarligare konsekvenser 

att de taggats i en bild som var olämplig men Emma berättar att hon har mått dåligt av att 

bilder publicerats på Internet, både bilder av henne själv och på människor som hon känner. 

Hon säger att just känslan av att veta att det finns bilder av henne på Internet som vem som 

helst kan få tag på inte är rolig. Hon berättar också att hon sett pinsamma och fula bilder på 
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sina vänner och mått dåligt över det. Emma kan också fundera över om arbetsgivare på 

företag som hon sökt jobb hos gått in på hennes Facebook och inte hört av sig på grund av 

detta, men det är ingenting som hon vet någonting om. Dessutom menar hon att kompisar kan 

ha sett bilder på hennes sida och fått en annan bild av henne och därmed inte hör av sig lika 

ofta100, men detta är också enbart spekulationer.  

 

Tommy tycker att det har känts jobbigt att se vissa bilder publicerade på Internet, såväl på sig 

själv som på andra och förklarar det som; ”/…/självklart är det något som man kopplar till 

några dåliga känslor, utanför nätet”.101 Han säger också att det finns bilder på Facebook som 

han inte vill att eventuella arbetsgivare ska se, såsom ”lite pinsammare festbilder”, men han 

har inte valt att redigera sin Facebookprofil med tanke på detta.   

 

Sofia berättar om en vän som blev taggad i en bild vilket gav upphov till problem utanför 

Facebook. Vännen sitter nämligen med en tjej i sitt knä och tjejen råkar vara hans bästa 

kompis före detta flickvän. Kompisen ser bilden och börjar ringa runt till sina vänner och 

frågar vad det är som pågår. Det visar sig att hans bästa kompis och hans före detta tjej håller 

på att inleda ett förhållande utan att ha pratat med honom. Sofia säger att de två killarna inte 

är vänner idag och hon tror att vännen egentligen hade velat tala med den andra killen innan 

bilden dök upp på Facebook och avslöjade hur det låg till.102 

 

I fallet med Sofias kompis fick det en tydlig konsekvens att en enda bild publicerades på 

Facebook. Bilden ledde till att en relation med en vän avslutades och kanske hade det inte 

blivit så drastiskt om inte bilden publicerats på Internet innan de hade möjlighet att hinna 

prata med varandra. Generellt sett är det lättare att tolka vad människor säger ansikte mot 

ansikte då kroppsspråk, uttryck och tonlägen spelar stor roll, över Internet kan exempelvis 

ironi falla bort och leda till att människor missuppfattar varandra och i värsta fall blir ovänner 

trots att det aldrig var meningen.  

 

När det gäller bilder som publiceras och konsekvenser så ser de medverkande ett starkt 

samband mellan hur de framställs på Internet och hur de sedan kan komma att uppfattas 

utanför nätet i såväl yrkespositioner som sociala sammanhang. Ingen känner att det är 
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speciellt trevligt att somliga arbetsgivare går in och kollar på Facebook innan de väljer att 

anställa utan upplever att det är en obehaglig form av kontroll. Aftonbladet publicerade en 

artikel i februari 2009 som visade att en brittisk tonåring hade förlorat sitt arbete just för att 

hon skrev negativa saker om sina arbetsuppgifter på Facebook.103 

 

Bilder och kommentarer 

Samtliga respondenter brukar då och då kommentera på sina egna och andras bilder. Emma 

gör det sällan då hon för det mesta är inne så pass kort tid på Facebook att det inte hinns med. 

Hon kan också tänka att det kan vara jobbigt för människor som är med på kort att bli 

kommenterade, om det står någonting dumt.104 Lotta kommenterar bilder ibland beroende på 

om hon har någonting skojigt att säga eller inte. Hon kan också skriva en kommentar på en 

bild med en baktanke - att de personer som är med på bilden ska se det. Erik kommenterar 

också han då och då, om han tycker att någonting är extra kul eller fint. Han kommenterar för 

det mesta sina närmsta vänners bilder, men kan ibland också skriva på någon bekants bilder. 

Även Tommy skriver kommentarer då han tycker att en bild är fin, något utöver det vanliga. 

Han skulle däremot inte kommentera på en bild där han inte känner personen som publicerat 

fotot, även om han tyckte om bilden.105 

 

Samtliga är medvetna om att det finns en osynlig publik som kan ta del av alla dessa 

bildkommentarer. Lotta säger att hon inte skulle skriva vad som helst, hon förstår ju att andra 

kan se det och att det är hela grejen med verktyget. Eftersom hon vet det kan det också hända 

att hon skojar till sina kommentarer lite extra. Erik är inne på samma spår, han säger att han 

kan anstränga sig lite extra för att han vet att det syns, men aldrig på något kontroversiellt sätt 

genom att skriva dumma eller elaka saker, utan han försöker att skapa uppmärksamhet på ett 

positivt sätt. Genom att kommentera på bilderna menar han också att dessa lyfts fram och 

därigenom gör att fler personer kan få se hur cool eller häftig någon är. 

 

Sofia och Niklas tror att de redigerar sina kommentarer på Facebook ganska omedvetet, 

eftersom de vet att det är ett öppet nätverk och Niklas påpekar att man kan redigera sitt språk 

när man skriver till någon på Internet, just eftersom det finns så många som kan tolka vad som 
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sägs. Tommy säger att han inte funderar speciellt mycket över detta, men att han ändå är 

ganska medveten om att det han skriver kan läsas av många.106 

 

Bilder som publiceras på Facebook kan alltså skapa diskussioner där de som skriver 

kommentarer i de flesta fall är högst medvetna om att det finns en osynlig publik som läser 

vad som publiceras. Somliga väljer att skriva kommentarer just av den anledningen att han 

eller hon vill att någon speciell person ska se det eller för att befästa sin tillhörighet med en 

grupp. Det förekommer också att man vill visa upp att man har varit på någon speciell fest 

eller liknande. Detta, menar jag, görs för att stärka sin egen position i en grupp som har sin 

främsta bas utanför Internet. Facebook blir ett verktyg för att visa sin tillhörighet, och detta 

sker inte bara genom bilder och kommentarer, vilket vi kommer till senare.  Det framkommer 

ingen specifik skillnad mellan könen när det gäller att kommentera bilder, samtliga 

respondenter är medvetna om att det finns en osynlig publik och alla förhåller sig till detta 

mer eller mindre medvetet, oberoende av genustillhörighet.   

 

Bilder och status 

Emma tycker att det kan vara ett plus att vara taggad i många bilder men samtidigt gillar hon 

inte att bilderna ligger ute på Internet. Hon tycker i likhet med att ha många personer på 

vänlistan, att det är en bekräftelse att visa upp att man har många vänner och är med på 

mycket olika saker. Det är inte särskilt viktigt att bilderna är uppladdade av olika personer, 

utan mer att de kommer från olika tillfällen. ”Just för att då framstår man som en intressant 

person som är med på mycket”,107 säger hon. Samtidigt har hon känt att hon övervägt att 

avsluta sitt medlemskap på Facebook, just på grund av dessa bilder som alla kan se. Hon har 

dock valt att ha kvar sin profil, främst för att hon känner att hon skulle ställa sig utanför 

gemenskapen om hon avslutade sitt konto. 

 

Lotta tycker inte att det spelar någon roll hur många bilder som man är taggad i. Hon tror att 

allting hänger ihop med vilken aktivitet man själv har på Facebook. Om hon går in på någons 

profil och någon bara är taggad i fem bilder så drar hon slutsatsen att personen i fråga inte är 

en speciellt aktiv Facebook-användare och att han eller hon därför inte förekommer på så 

många bilder, alternativt att personen just har gått med i nätverket. Om det tvärtom är någon 
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som har väldigt många bilder blir tanken att personen nog lägger upp mycket bilder själv och 

inte; ”Oj, vad populär den här personen är eller något sånt.”108 Erik tycker däremot att det 

kan vara en statusgrej att vara taggad i foton. Han menar att om man har många taggningar så 

har man troligtvis många vänner och att det alltid är en positiv sak. Däremot är inte en mängd 

taggningar någonting som han eftersträvar, men om han inte blir taggad alls kan han känna sig 

förbisedd. Som exempel säger han att det inte är så stor skillnad om man är taggad i 100, 200 

eller 1000 bilder men att han; ”/…/ hellre är taggad i 40 än 0, det kan jag väl absolut säga. 

Viss status är väl ändå roligt att ha.”109 Erik brukar också kunna titta på hur många 

taggningar personer som han inte känner så bra har och därigenom skapa sig en ungefärlig 

uppfattning om hur de är som personer. ”Det påverkar ju såklart ens syn på den människan 

också, att den har blivit taggad av 40 olika människor i 500 bilder, så är det väl såklart att 

den verkar utåtriktad och därför kanske är en rolig person”110, säger han. Erik menar också 

att det kan vara så att om någon inte är taggad alls kan det tyda på att personen vill vara lite 

annorlunda och speciell, det likställs alltså inte direkt med att han eller hon inte har några 

vänner. 

 

Niklas tycker att man visar upp sitt liv på Facebook och att det kan vara ett plus att vara 

taggad i många bilder, just för att visa upp att man har ett roligt liv. Han säger dock, som 

tidigare nämnts, att det är mycket festbilder på Facebook och att han kan titta på sina vänners 

sidor och tycka att det inte är representativt för hur de är, just på grund av att det ofta eller 

alltid är alkohol med i bilden.111 

 

Sofia tycker att det är ett plus att vara taggad i många bilder av den anledningen att hon gillar 

att vara med på bild och se en händelse ur andra människors synvinkel. Däremot ser hon inget 

samband mellan att vara taggad i många bilder och på så sätt visa på hög social status.112 

 

Lotta gör en direkt uppdelning och tycker inte antalet bilder som en person är taggad i säger 

speciellt mycket. Hon tror snarare att personen inte är speciellt engagerad i Facebook och om 

någon tvärtom är taggad i väldigt många bilder så utgår hon från att användaren själv 

publicerar mycket bilder; /…/ då skulle jag inte tänka, oj vad populär den här personen är 
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eller något sånt’, säger hon.113 Tommy lägger inte heller någon värdering i hur många bilder 

en person är taggad i och anser överlag att det är svårt att skaffa sig en uppfattning om en 

person på Internet.114 

 

När det gäller bilder och statustänkande skiljer sig intervjupersonernas åsikter och 

upplevelser. Niklas, Erik och Emma tycker att det är positivt att vara taggad i många bilder då 

de anser att det avspeglar att man är en person med ett intressant socialt liv utanför Facebook. 

Alla tre är eniga om att det är just att man framstår som en utåtriktad person som lever ett 

intressant liv då andra har taggat bilder från olika tillfällen. I detta sammanhang blir det 

tydligt att bilder och status hänger ihop och att antalet bilder som en okänd person är med på 

kan påverka hur en användare som inte känner personen i fråga kommer att uppfatta honom 

eller henne. Niklas, Erik och Emma är därmed i det här avseendet de som sammankopplar 

livet on- och offline på ett tydligt sätt. Emma påpekar till och med att hon funderat på att 

avsluta sitt konto på Facebook men att hon är rädd att hamna utanför gemenskapen om hon 

skulle göra det. Emma kopplar med andra ord ihop sin online- och offline-identitet på ett 

mycket tydligt sätt och tror att det kan få större sociala konsekvenser att inte vara medlem på 

Facebook än om hon råkar förekomma i bilder eller sammanhang som är oönskade. 

 

Tommy, Sofia och Lotta tycker inte att det säger speciellt mycket om en persons sociala status 

hur många bilder han eller hon är taggad i utan att förekomma i få eller många bilder på 

Facebook kan förklaras med andra faktorer än att användaren har många vänner utanför 

nätverket. Det visar sig här att det inte förekommer någon tydlig uppdelning mellan könen när 

det gäller bilder och statustänk.  

 

Om statusuppdateringar 

De flesta medverkande brukar skriva i sina statusuppdateringar då och då. Emma berättar att 

hon brukar göra det varje gång hon är inne på Facebook, om hon har något att skriva. Hon 

säger att hon skriver det lika mycket för sin egen skull som för andras och att det kan kännas 

skönt att bara skriva av sig lite. Däremot väljer hon att hålla informationen väldigt allmän, 

som att hon är trött eller har huvudvärk. Emma kan skriva att hon känner sig lite ledsen i 

statusuppdateringen, men hon skriver sällan ner varför då hon aldrig skulle dela med sig av 
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114 Intervju med Tommy (2009-01-15) 
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sina innersta känslor på det sättet.115 Emma skriver inte i sitt statusuppdateringsfält för att 

andra ska kommentera det hon delat med sig av, det är ingenting som hon tycker känns 

viktigt. Däremot kan det vara kul om någon skriver en snäll eller rolig kommentar, säger hon. 

Lotta brukar skriva i sin statusuppdatering minst en gång i veckan. Hon berättar att 

informationen kan vara blandad men att hon för det mesta berättar om något roligt som har 

hänt eller om hon tycker något särskilt. Hon tittar också på vad andra skriver i sina 

statusuppdateringar, men inte på så sätt att hon söker upp informationen utan mer när den 

syns på ”home”-sidan. Lotta tycker, precis som Emma, att det inte känns speciellt viktigt att 

folk kommenterar på hennes status, men menar att det också beror på lite vad man skriver för 

något.116 Erik fyller också i statusuppdateringen då och då. Han skriver framförallt om 

någonting speciellt har hänt eller är på väg att hända. Ett exempel på en sådan sak är om han 

är på väg till någon tillställning och skriver ut det för att locka till sig lite uppmärksamhet; 

”/…/ man sätter upp en liten annons, ’titta jag är på väg dit, nu vet ni det där’”117, förklarar 

han. Inte heller Erik lämnar ut någon riktigt personlig information i statusuppdateringsfältet 

utan väljer att dela sådan information med sina vänner utanför Internet istället.118 

 

Tommy kan tycka att det är roligt att skriva ut saker som att han fyller år eller ska åka på 

någon festival. Han vill inte att det ska vara alltför allmänt utan mer om det händer någonting 

speciellt men samtidigt tänker han på att det kan vara konstiga och onödiga saker som han 

skriver ut.119  

 

Privat information 

Både Emma och Lotta kan tycka att en del människor väljer att dela med sig av lite väl privat 

information i sina statusuppdateringar. ”Jag kan tycka att en del skriver väldigt konstiga 

saker, väldigt personliga saker, vilket jag tycker är ganska konstigt”120, säger Lotta. Emma är 

inne på samma spår och säger att hon kan reflektera över att vissa lämnar ut sig väldigt 

mycket. Båda tjejerna tror att det kan vara ett rop på hjälp, att man vill att folk ska se att man 

mår dåligt och att man söker tröst på detta sätt. Emma menar också att det kan vara så att de 
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som skriver inte förstår vidden av Facebook, att de inte inser hur många som faktiskt kan ta 

del av informationen som publiceras.121 

 

Sofia säger att hon reagerar över att människor skriver av sig ganska offentligt ibland men 

berättar också att hon själv kan göra det; ”/…/ alltså på något konstigt sätt så känns det bra 

att lämna över någonting, det känns som att man måste lämna ut det för att man ska släppa 

det själv, alltså det är jättekonstigt… men jag kan lägga upp saker som bara jag själv fattar 

men det känns bra att ha liksom, det är jätteskumt, varför ska man lägga ut det officiellt, 

varför kan man inte bara skriva det för sig själv?”122 

 

Niklas skriver i statusuppdateringarna då och då, mest om det har hänt någonting roligt, som 

att han köpt en ny dator. Han väljer att aldrig bli personlig i statusuppdateringarna och tror att 

de som gör det vill förmedla en bild av sig själva, snarare än att vara personliga, och på så sätt 

få någon slags respons på sina känslor från andra, eftersom de vet om att uppdateringarna är 

synliga för många.123 

 

Statusuppdateringarna kan ses som en scen där användaren väljer att skriva ut precis hur han 

eller hon tänker och känner. Informationen blir synlig för alla som har tillgång till 

användarens profil och kan därmed bli högst officiell väldigt snabbt. Den visar sig vara ett 

starkt och användbart socialt verktyg som alla i studien använder sig av i varierande grad. 

Erik är den som främst talar om att han använder funktionen som ett sätt att annonsera vad 

han gör i vardagen, om han ska iväg på någonting roligt eller liknande. På så sätt skapar han 

en bild av sig själv som en person som är ute på intressanta och roliga saker. Genom detta 

visar han upp att han är en del av ett socialt sammanhang utanför Facebook och stärker sin 

identitet såväl på Internet som utanför. Lotta, Niklas och Tommy skriver också främst när det 

inträffat något roligt eller intressant. Genom att fylla i statusuppdateringarna på detta sätt 

väljer de att redigera sin person och lyfta fram en yta som de vill att andra ska se. 

Informationen är sedan upp till andra att tolka men genom att skriva ut positiva och roliga 

saker ökar chansen att framstå som intressant. 
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Sofia kan ibland skriva ut privat information officiellt och funderar själv över varför hon 

väljer att göra så. Hon menar att det kan kännas bra att skriva ner det för att släppa det. Detta 

tror jag kan länkas tillbaka till någon form av osäkerhet, att det är någonting djupt mänskligt 

att vilja ha bekräftelse på eller för hur man känner av andra individer och att det finns en 

direkt möjlighet att dela med sig av sina tankar och planer gör det lätt att skriva ut information 

snabbt, utan att kanske ha tänkt igenom det innan. Detta kan leda till oönskade konsekvenser, 

men också till stöd och positiv feedback för personen som publicerat informationen.   

  

Om information 

En Facebookprofil kan innehålla mängder av information om kontots innehavare i såväl bilder 

som text. Alla respondenter kikar runt på andras profiler, mer eller mindre, och tycker att man 

kan säga en del om en person bara genom att titta på hans eller hennes Facebook. Erik menar 

att man inte kan utläsa en hel identitet hos en person genom dennes profil, men att det kan ge 

drag av personligheter.124 Lotta säger också att hon tycker att man kan säga en hel del om en 

person genom att se vad de gillar, exempelvis musik, och genom att titta på vilka bilder som 

de lägger ut på sig själva. Hon tycker också att man kan säga en del om en persons identitet 

genom att titta på en Facebookprofil och om hon inte känner en person så bra kan hon gå in på 

dennes profil för att bilda sig en ungefärlig uppfattning.125 Här tittar Lotta alltså på vad en 

användare väljer att identifiera sig med för musik och vilka bilder hon eller han förekommer 

på och tycker på så sätt att hon kan skapa sig en uppfattning om hur personen är.126 

 

Tommy tycker överlag att det är svårt att skapa sig en uppfattning om en persons identitet på 

Internet och poängterar att han tycker att det är ännu svårare på Facebook än liknande sidor då 

allting är sterilt och ser likadant ut på alla presentationssidor.127 

 

Emma berättar att hon själv inte tittar speciellt mycket på andras profiler, men om hon är 

nyfiken på någon speciell så söker hon gärna på det namnet. Däremot var det annorlunda för 

länge sedan då hon och hennes pojkvän inte hade varit tillsammans speciellt länge. Hon 

berättar att hon var väldigt svartsjuk i början av deras förhållande och då använde hon 

Facebook för att snoka efter information om vad han gjorde. Hon kollade på alla bilder som 
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fanns på honom och om hon var orolig över en speciell tjej så var hon inne på den tjejens 

sidor och även hennes kompisars sidor, allt för att försöka hitta så mycket information som 

möjligt. Vid den här tiden var Emma inne på Facebook mycket oftare, och längre tid, än vad 

hon är idag. Snokandet efter information om vad hennes pojkvän hade för sig la sig ju 

tryggare Emma blev i förhållandet och idag snokar hon inte längre; ”/.../ det var väldigt länge 

sedan jag gjorde det”. Hon berättar att hennes vänner också letar information om andra på 

Facebook. Emma tror att tjejer är mer benägna att använda Facebook som ett ställe där man 

kan snoka reda på information om andra människor medan killar mer ser det som en rolig grej 

att sitta och snacka lite med kompisarna. Hon tror att hon egentligen har fördomar om att 

kvinnor är väldigt analyserande medan killar kanske inte går lika djupt i sina tankar, generellt 

sett. 

 

Lotta menar att alla användare är lika medvetna om att Facebook är en offentlig plats och att 

alla mer eller mindre utnyttjar detta faktum genom att välja vad de skriver och inte skriver. 

Hon tror att det är lätt att man tror att tjejer kollar runt mer på Facebook än vad killar gör, men 

att det i realiteten är så att killar letar lika mycket information som tjejer, bara att de gör det 

mer i smyg eftersom det känns lite mer legitimt för tjejer att kika runt och skvallra.128 

 

Sofia berättar att hon också har hört att det är många som sitter och letar efter information på 

Facebook och säger att hon själv tittar runt lite, om hon ser något som hon blir intresserad av 

och undrar vad det är som har hänt. Hon tror att både killar och tjejer sitter och letar efter 

information och tittar på andras bilder men att tjejer i större utsträckning inte har några 

problem att erkänna det öppet. Hon tycker att man kan få reda på så mycket på Internet och 

berättar; ”Det är helt sjukt jag fick reda på att en bekant var gravid för att hon lägger upp det 

på sin Bilddagbok, man bara ’what’, vad är det som händer. Sånt säger man väl privat till 

folk och sen när alla vet så lägger man väl ut det sen, i så fall.” 

 

Erik använder dock inte Facebook för att kolla runt på nya människor speciellt mycket. Han 

tittar mest på de personer som han redan känner, som en liten uppdatering om vad som händer 

i deras liv. Han tror generellt sett att tjejer kanske kollar runt mer och analyserar andras sidor 

än vad killar gör. ”Jag tror att tjejer bryr sig mer om vad folk gör eller inte, har mer känslor 

för saker och ting129”, säger han. Detta är intressant, då två av tjejerna tenderar att prata om 
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att killar förmodligen snokar runt utan att ”erkänna” detta. Emma och Erik verkar dock vara 

inne i ett mer klassiskt genustänk där tjejer ”skvallrar” med sina kompisar och spanar på killar 

och Erik säger dessutom att han tror att tjejer har mer ”känslor för saker och ting”, något som 

stämmer väl överens med Gemzöes dualistiska modell med motsatserna förnuft och känsla.130 

Sofia och Lotta tror däremot att det är så att killar kollar runt på Facebook minst lika mycket 

som tjejer gör men att det är lite tabu och något som förknippas med tjejigt beteende - med 

andra ord tror de att killar är rädda för att framstå som omanliga om de erkänner att de 

”spanar” och letar information på Facebook.  

 

Anledningen till att människor redigerar sin profil så att den visar upp en bild av vem man är 

eller vill framstå som, är givetvis att andra människor kan se profilen. Precis som Boyd 

skriver visar användaren vad han eller hon har valt att identifiera sig med och visar på så sätt 

upp en identitet. Min studie visar också i likhet med Boyds att sociala nätverk i allmänhet och 

Facebook i synnerhet, är en social arena där människor i grund och botten vill vara sociala 

och även se vad andra människor har för förhållanden till varandra. Då man inte kan se vem 

som har besökt en profil på Facebook är det ett utmärkt forum för social voyeurism, något 

som alla de intervjuade ägnar sig åt i varierande grad. 131 Det är också möjligt att se vem som 

är vän med vem på Facebook och här kan grupperingar visa sig starkt. Det kan vara intressant 

att veta vilka som är vänner och på detta sätt bidrar det till social dynamik och status, inte 

nödvändigtvis beroende av hur många människor man är vän med utan snarare vilka som man 

känner och vilka som de i sin tur är vänner med. Det finns en funktion på Facebook där 

användaren kan välja ut sina ”Top-Friends”, dock använder ingen av intervjupersonerna 

denna applikation varpå en diskussion kring innebörden av vikten av att känna ”rätt” 

människor tyvärr inte går att genomföra. 

 

Danah Boyd talar om hur sociala närverk i grund och botten är platser på Internet vars sidor 

innehåller kategorierna vänner, profiler och kommentarer132 och min studie visar att dessa tre 

kategorier tillsammans med bilder är framträdande när det gäller att skapa identitet på 

Facebook. Jag anser att Giddens teori om hur vi blir vad vi gör oss till i ett reflexivt projekt 

kan tillämpas även när det gäller att skapa en identitet online. På sociala communitys såsom 

Facebook sker detta genom att man skapar en profil där man presenterar sig själv på olika sätt 
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och som sedan andra användare kan se och tolka. Här skapas en berättelse om det egna jaget 

som kan redigeras av användaren till perfektion då det går att utläsa vilka reaktioner som vi 

får grundat på vårt sätt att framställa oss, precis som i livet utanför Internet. På så vis sker ett 

identitetsskapande i och med att vi visar upp någonting och förväntar oss en reaktion. Vi kan 

välja vilka bilder vi tycker är bra att ha på Facebook och vilka som ska avtaggas och 

respondenterna talar om hur de väljer att skriva ut vissa saker just för att de vet att andra kan 

se och därigenom förväntar sig en reaktion. Denna reaktion kan vi ofta förutse, med andra 

ord; vi skapar berättelsen om det egna jaget i det reflexiva projektet som Giddens talar om.133  

 

De medverkande i studien är alla medvetna om att de sänder ut signaler om sig själva som 

tolkas av andra användare när de är aktiva på Facebook. Samtliga säger att de vill försöka visa 

upp en bild som ligger så nära hur de är i vardagen utanför Internet som möjligt. Däremot 

visar min studie att denna bild alltid konstrueras mer eller mindre och är beroende av fler 

aktörer än den enskilde användaren. Emma berättar att hennes vardagsliv går lite hand i hand 

med hennes Facebook-användande . I skrivandets stund är det viktigaste för henne att söka 

jobb och därmed lägger hon ner tid på att redigera sin Facebooksida så att den inte innehåller 

information som hon inte vill ska synas för eventuella arbetsgivare.134 
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Slutdiskussion 
Att skapa en identitet på Facebook sker genom en serie medvetna val; vilka foton som man 

väljer att lägga upp, foton som man väljer att ha kvar eller att avtagga, vilka vänner man har 

på sin lista, grupper man går med i och applikationer man tar till sig. Utöver detta är språket 

som används när det gäller att skriva på andras väggar och i bildkommentarer något som är 

synligt för andra. På så sätt skapas en berättelse om det egna jaget som sedan är upp till 

betraktaren att tolka. Denna tolkning sker hela tiden mer eller mindre medvetet och flera av 

respondenterna tycker sig få en ganska bra bild av hur en persons identitet ser ut genom att 

tolka den information som publiceras på Facebook. Den information som främst tenderar att 

rama in vem en person är visade sig vara bilderna som publicerats/tillåtits ligga uppe, vilka 

event som besöks, statusuppdateringar och användarens vänlista. 

 

 I det senare fallet visade det sig att övervägande delen av respondenterna inte tyckte att det 

var någonting negativt att ha få vänner men däremot att det kan framstå som oseriöst att ha för 

många vänner då det tydligt skulle peka på att personen i fråga bara ”addat vem som helst”, 

för att det ska se ut som att hon eller han har många vänner. Några intervjupersoner nämnde 

att cirka 100-200 vänner kan ses som en normal siffra, något som också visar sig vara snittet 

på de medverkandes vänlistor. Som tidigare nämnts kanske rädslan för att ha ”för många” 

vänner och därigenom framstå som oseriös kan härledas till vi i Sverige har en tradition som 

förespråkar att saker och ting ska vara lagom och att det bästa är att smälta in i mängden.  

 

De medverkande vill i varierande grad visa vilka de själva är genom diverse applikationer, 

vilka event de går på och vilka foton de medverkar på. De redigerar sin sida så att bilden som 

visas upp av dem ska stämma så väl in som möjligt på hur de är i sitt vardagliga liv utanför 

nätet. De medverkande vill med andra ord inte försöka vara någon annan än de är utanför 

Internet, men samtidigt väljer de att framhäva det som visar upp deras bästa sidor.  

 

Respondenterna är måna om vilken typ av bilder som de förekommer på och såväl killarna 

som tjejerna tycker det är viktigt att kunna stå för den bild som visas upp. De tittar alla runt på 

andras profiler i varierande grad och just att kunna visa upp sina egna och titta på andras 

bilder är en av de viktigaste anledningarna till att de är medlemmar på Facebook, talspråket 

”en bild säger mer än 1000 ord” verkar komma väl till pass på nätverket. Bilder är också det 

som visar sig ha lett till bekymmer för deltagarna och flera av dem berättar att de känt obehag 
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i varierande grad då de sett bilder som de inte riktigt kan stå för, såväl på sig själva som på 

vänner och bekanta.  

 

Genomgående anser intervjupersonerna att det är viktigt att framstå som en person som är 

utåtriktad och har ett stort socialt liv. Tjejerna tenderade att oroa sig mer över ”fula” bilder på 

Facebook, i huvudsak där de ser tjocka eller väldigt onyktra ut, men killarna kunde också 

tänka sig att avtagga bilder om de såg konstiga ut eller utförde någon konstig handling. Det 

faktum att tjejerna oroade sig mer över bilderna kan tolkas som att tjejer fortfarande är starkt 

influerade av det strikta skönhetsideal som media förmedlat i många år påverkar tjejerna mer 

än de själva reflekterar över. När det gäller åsikter om potentiella statusmarkeringar, som att 

ha många vänner och vara taggad i många bilder, framkommer ingen direkt skillnad i tjejernas 

och killarnas sätt att resonera. Samma sak gäller när det handlar om information och vad som 

skrivs på Facebook. Det är när det kommer till tankar och åsikter om hur en viss bild ser ut 

eller om att aktivt söka information och spana runt på Facebook som den tydligaste skillnaden 

mellan tjejerna och killarna i min undersökning framkommer. Dessa två ämnen rör frågor som 

killarna inte riktigt ville tala så mycket om, detta kan tolkas som att de ansåg att det kändes 

omanligt att diskutera sådana frågor ingående.  

 

Det råder många delade åsikter om Facebook i samhället i stort. En del hävdar att nätverket 

hjälper till att urholka den personliga kontakten med vänner och familj medan andra hävdar 

att Facebook fungerar utmärkt som ett komplement som underlättar att hålla kontakten med 

personer som exempelvis flyttat och som det inte finns möjlighet att träffa så ofta. De 

personer som jag talade med till denna uppsats var alla överens om att de i första hand har 

kontakt med människor som de umgås med regelbundet även utanför Facebook. De har alla 

vänner på sin lista som de känner från förr men de har inte någon direkt kontakt med dessa 

utan de ligger mest enbart som vänner på Facebook och finns där om de skulle vilja ta 

kontakt. 

 

Att chefer och arbetsgivare i större utsträckning besöker nätverk som Facebook ser 

intervjupersonerna genomgående som någonting negativt. I ett samhälle där vi redan infört en 

FRA-lag och oron för ett övervakningssamhälle breder ut sig ses det inte som något positivt 

att myndighetspersoner kan besöka den privata Facebookprofilen. Med denna ökade 

tillgänglighet till privat information dyker också en klassfråga upp, det blir helt enkelt viktigt 
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att vara duktig på att framställa sig själv på ett positivt sätt, något som kräver en viss 

kompetens. 

 

Det finns med andra ord olika typer av moraliska frågor som kan uppstå när man är medlem 

på Facebook. Hur förhåller man sig om man ser en bild som man egentligen inte borde ha 

sett? Kan man ha sin chef med på vänlistan? Och om man istället ställer frågan åt andra hållet, 

kan man neka en vänförfrågan från sin arbetsgivare? För bara några år sedan kanske anställda 

gick ut och diskuterade sitt jobb över en öl, idag förekommer det att anställda skriver ut sitt 

missnöje på Facebook – med resultatet att de blir av med jobbet. Handlar det bara om att 

använda Internet och de sociala nätverken på ett smart sätt, eller börjar vi gå mot en obehaglig 

framtid där kontroll av våra privata förehavanden genom nätverk som Facebook blir vardag? 

Oavsett svaret på dessa frågor talar allt för att Facebook, och liknande sociala nätverk, är här 

för att stanna.  
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