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Sammanfattning
Uppkomsten till denna uppsats grundar sig i ett samarbete med Luleå kommun. Då tekniken 
ständigt utvecklas och nya medier skapas sker förändringar i samhället. Idag är 
Internettjänsten Facebook vida populär i världen. Denna Internetsida är ett resultat av ändrade 
sätt att kommunicera och umgås för människor. Förutsättningar för marknadsföring och 
informationsspridning förändras också med tiden. Då Facebook är ett stort forum vill Luleå 
kommun veta vilket klimat som råder där samt om de på något vis kan nyttja tjänsten när det 
gäller att hålla och skapa kontakt med människor. Denna undersökning grundar sig alltså i 
denna tanke. Uppsatsens syfte berör varför Facebook används samt hur det används. 
Undersökningen baserar sig på fem intervjuer, gjorda med personer som använder sig av 
Facebook. De faktorer som ligger bakom deras användande visar sig vara flera. De största 
faktorerna som väger tyngst berör begrepp som kommunikation, identitet, kontroll, 
samhällsförändring och tillhörighet. Sättet de använder sig av Facebook visar sig också i flera 
skepnader. Genom att publicera bilder, text, videos och Internetlänkar kan en bild av deras 
identitet upprättas på Facebook. Användandet sker också av rent praktiska skäl då funktioner 
som mail och korta textmeddelanden finns att tillgå. Användandet av Facebook handlar också 
mycket om att vara uppdaterad och veta vad vännerna i ens nätverk gör. 

Nyckelord: Facebook, sociologi, kommunikation, identitet och samhälle.



Abstract
This essay is based on a collaboration with Luleå municipality. As time goes technology 
evolves and creates new media which can change some conditions in the society. Today is the 
website Facebook world famous and very popular among people. This website or service is a 
result of new ways to communicate and associate for people. Things like marketing and 
dissemination of information also changes with time. Since Facebook is a big forum Luleå 
municipality wants to know what climate that prevails there. The reason why they want to 
know this, is becuase they see Facebook as a new way to keep and create contacts with 
people. This essay is based upon this idea. The purpose of this study concerns why people are 
using Facebook and how they use this service. The study is based on five interviews, made 
with people which are using Facebook. Factors which seems to have the most importance 
concerns concpets like as communication, identity, control, societal change and association. 
The way they use Facebook is also described in several factors. By publishing photos, text, 
videos and websitelinks they can constitute their identity. The use of Facebook is also a result 
of practical possibilities, e-mail and conversations with short textmessages, are functions 
which are available.  The use of Facebook is also about to be updated what your friends in
your network is up to. 

Keywords: Facebook, sociology, communication, identity and society.
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1. Inledning
Det finns många sätt att kommunicera i dagens samhälle. Internet är ett av de verktyg som är 
mycket populärt när det gäller just kommunikation. Här sker kommunikation interaktivt, reellt 
och gränsöverskridande. Tjänsten eller Internetsidan Facebook är ett praktexempel på detta. 
Här kommunicerar människor världen över med varandra och det är just detta som denna 
uppsats kommer att handla om. 

Idén eller uppkomsten till denna undersökning kom efter en konversation med Luleå 
kommun. Via mail-kontakt med kommunen utbyttes tankar och idéer angående ett 
uppsatsämne. Luleå kommun var intresserade av att se hur de ska förhålla sig till tjänster som 
Facebook. Detta för att även de lagt märke till dess popularitet och genomslagsförmåga. 
Deras tanke var att undersöka huruvida Facebook går att använda som en informations- och 
marknadsföringskanal för deras intressen. Anledningen till denna nyfikenhet är att inom några 
år kommer många anställda inom kommunen att pensioneras, vilkas platser måste ersättas. Då 
Internet och Facebook är ett mycket populärt verktyg bland unga människor ser de en 
möjlighet att skapa en kontakt med dessa, vilken annars skulle kunna gå förlorad. Uppsatsen 
kommer dock inte att bara behandla detta. För att ge Luleå kommun ett underlag att arbeta 
vidare med, berör denna undersökning om varför Facebook används bland studenter i åldrarna 
20-30 år.

Manuel Castells är en sociolog som har arbetat mycket med fenomenet Internet. Påståenden 
som att Internet är vår tids livsväv kommer från Castells penna. Innebörden av ett sådant 
påstående är att Internet är mycket viktigt i dagens samhälle. Castells tankar och teser har en 
stor roll i denna uppsats. Att Internet är viktigt för människan idag, går även att se rent 
statistiskt.  Statistiska centralbyrån (SCB), visade att 2008 använde människor i åldrarna 
mellan 16-24 år Internet regelbundet. I denna ålderskategori uppgår de regelbundna 
användarna till hela 97 %. Med regelbundet menar SCB, de som använt Internet minst en 
gång per arbetsdag de tre senaste månaderna.1 En sådan siffra gör det möjligt att förstå 
Internets betydelse i dagens samhälle. Oavsett vad Internet används till så används det 
regelbundet av många människor i Sverige. Internets utbreddhet gör tjänster som Facebook 
väldigt lättillgängliga, vilket kan skapa vissa problem. Flera arbetsgivare runt om i Sverige ser 
tjänsten som ett problem då deras anställda lägger arbetstid på att nyttja Facebook. Detta gör 
även vissa arbetsgivare nervösa, då de tror att känslig information och företagshemligheter 
kan spridas. 2 Internet gör det dock möjligt för organisationer och myndigheter att sprida sitt 
budskap på ett lätt sätt samtidigt som det kan nå ut till många människor. Marknadsföring och 
informationsspridning via Internet är mycket vanligt idag. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap använder sig av videotjänsten Youtube för att förmedla kunskap om hur 
människor ska agera vid brand.3 Facebook kan även den användas för liknande ändamål av 
organisationer om intresse och förutsättningar finns bland dess användare. Tankebanor som 
dessa leder fram till det syfte denna undersökning har och vad den kommer att beröra. 
. 

                                                
1 SCB (2008)
2 www.svd.se
3 www.msb.se



6

Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka varför Facebook används samt hur denna 
användning tar sig uttryck, bland studenter i åldrarna 20-30 år. Till syftet har det även 
tillkommit frågeställningar som är relevanta för undersökningen.

Frågeställningar
Syftet är den huvudsakliga riktningen för undersökningen. Utöver detta är det andra relevanta 
och intressanta frågor som kan ställas. Eftersom Facebook är ett stort nätverk med många 
möjligheter finns det säkerligen olika faktorer till varför det används samt hur. 

 Hur används Facebook i ett kommunikativt syfte?
 Vad betyder Facebook för självbilden samt identitetskonstruktionen?
 Är användandet ett resultat av det samhällsklimat som råder?
 Används Facebook i syfte att skapa kontakter som inte enbart är av nöje?
 Hur uppfattas seriösa organisationer och arbetsgivares medlemskap på Facebook av 

användarna?

Avgränsning
Det finns väldigt många människor som använder sig av Facebook. Avgränsningen för denna 
undersökning har gjorts efter syftet och de frågställningar som tidigare presenterats.
Avgränsningen till vilka som deltar i studien är gjord till studenter i åldrarna 20-30 år. Detta 
för att de snart är på väg ut i arbetslivet samt att denna åldersgrupp ofta har en god vana av 
Internet. Det har tidigare gjorts liknande undersökningar angående fenomenet Facebook. Ofta 
har frågor angående människors identitetskonstruktion haft en dominerande närvaro. Detta är 
något som även behandlas i denna undersökning. Dock stannar inte undersökningen vid 
enbart detta begrepp utan det är överblicken om varför Facebook används som dominerar 
denna uppsats.

Disposition
Denna uppsats är uppdelad i åtta stycken kapitel. Varje kapitel har i sin tur ett antal olika 
underrubriker. Uppsatsen börjar med en inledning, vilken är presenterad ovan, där en 
bakgrund till undersökningen berörs. Kapitel två är ett faktabaserat avsnitt, där relevant 
information till undersökningen presenteras. Denna information är viktig för att senare förstå 
resultat och analys. Tredje kapitlet behandlar den teori som är relevant till denna 
undersökning. Det är även dessa teorier och tankar som återkommer i uppsatsens 
analysavsnitt. Slutligen i kapitel tre presenteras, kortfattat, tidigare forskning inom liknande 
områden. Följt av teoriavsnittet, kommer kapitel fyra. Här görs en redovisning om 
undersökningens genomförande, metod, urvalsprocess med mera. Det avslutas med en 
diskussion kring undersökningens reliabilitet, validitet samt etik. Det empiriska material som 
samlats in till undersökningen presenteras i kapitel fem; resultat. Här kommer informanternas 
tankar och svar fram genom citat och löpande text. I sjätte kapitlet görs en analys, där 
resultatet kopplas samman med den teori som presenterades i kapitel tre. Uppsatsens 
diskussion förs i kapitel sju. Här kommer mina egna tankar fram angående undersökningen 
och det resultat som framkommit. Säcken knyts samman då syfte besvaras och förslag på 
vidare forskning görs. Sist, under kapitel åtta, presenteras källförteckningen.
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2. Den virtuella världen
Nästan alla vet vad Internet är och många använder sig av denna tjänst regelbundet. I detta 
avsnitt presenteras en kort bakgrund om Internets historia och framkomst. Efter detta följer en 
redovisning av hur dagens svenska Internetanvändare nyttjar detta verktyg. Sist kommer en 
kort presentation om vad Facebook är, vilket har en stor del i uppsatsen.

Internet
Tekniken i dagens samhälle är under ständig utveckling. Datorer och Internet är idag 
självklara hjälpmedel och verktyg, men så har det inte alltid varit. Historian om just Internet
började i USA på 1960-talet. Då var det USA:s försvarsdepartement som utvecklade ett nät 
som kunde koppla samman forskningsresurser från främst universitetsvärlden för att skapa en 
militärteknik överlägsen Sovjetunionens. Detta nät kallades Arpanet. Andra interaktiva 
nätverk skapades på andra håll i USA vilket ledde till att användandet ändrades. 1990 
avvecklades Arpanet och Internet frigjordes helt från stat och militär. Efter detta när 
datornätteknik var välkänt och telekommunikationen frigjord från staten började 
privatiseringen av Internet. Idag finns det flera former av webbläsare och sätt att använda 
Internet.4 Idag är Internet världens största datornätverk där enkel kommunikation kan bedrivas 
genom text, ljud och bild. Sociologen Manuell Castells menar att Internets utveckling och 
tillkomst är berättelsen om ett fantastiskt mänskligt äventyr. Hur Internet framkom tyder på 
människans förmåga att övervinna institutionella mål och byråkratiska hinder samt skapa nya 
värderingar i en process som skapar en ny värld. Denna process visar även att 
informationsfrihet och samarbete kan vara starkare drivkrafter än äganderätt och konkurrens.5

Googla eller blogga?
Statistiska centralbyrån, SCB, har årligen från 2000 till 2008 utkommit med en rapport om 
privatpersoners Internetanvändning, med undantag för 2006. I rapporterna går det att läsa om 
hur mycket människor använder datorer och till vad. 2008 visade det sig att nästan alla i 
åldrarna mellan 16-24 år använde Internet regelbundet. I denna ålderskategori är det alltså 97 
% som använder Internet regelbundet. Med regelbundet menar SCB, de som använt Internet
minst en gång per arbetsdag de tre senaste månaderna.6 Beroende på vilken utbildningsgrad 
personerna hade, skiftade även frekvensen av Internetanvändande. Bland de med 
eftergymnasial utbildning använder 97 % Internet regelbundet. I samma ålderskategori bland
de med förgymnasial utbildning använder bara 69 % Internet regelbundet.7

I samma rapport går det att läsa vilka de populäraste användningsområdena är bland 
privatpersoner. I topp ligger informationssökning angående varor eller tjänster, tätt följt av e-

                                                
4 Castells (2001)
5 Ibid
6 SCB (2008)
7 Ibid
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post. Något som visat sig vara vanligt är att hämta information från myndigheter.
Bloggläsande är även det något som finns med på listan över populära användningsområden.8

När det gäller att lägga upp eget material på Internet är det skillnad mellan ålderskategorierna 
men också mellan kön. Män lägger upp mer material på Internet och läser också bloggar mer 
än vad kvinnor gör även om skillnaderna är små. Kvinnor däremot skriver och har bloggar i 
större utsträckning än vad män har. Om en jämförelse görs mellan män och kvinnor i åldrarna 
16-24 år så kan man säga att män spelar datorspel och kvinnor skriver bloggar. Detta gäller 
givetvis inte alla män och kvinnor i landet men det är stora skillnader procentuellt mellan 
könen i dessa frågor. Statistiken som säger att män spelar datorspel och kvinnor bloggar 
baseras på svar från Internetanvändare med mycket god it-vana, vilken anses vara högre än 
genomsnittet för befolkningen.9

Facebook, que?
Sagan om Facebook började 2004, startat av den dåvarande studenten Mark Zuckerberg. 
Zuckerbergs idé var att skapa en Internetsida för dem som läste på Harvard. Sidan fick många 
medlemmar och nätverket spred sig till fler skolor i USA. Nu finns tjänsten Facebook öppen 
för alla i världen. Facebook är ett digitalt nätverk, eller ett så kallat community10, som finns 
på Internet där du som användare kan hålla kontakten med släkt och vänner. Facebooks 
uppdrag är enligt dem själva att ge människor makt att göra världen mer öppen och 
sammankopplad. Varje dag använder flera miljoner människor Facebook för att hålla kontakt 
med vänner, lägga upp bilder och videos samt lära sig mer om människorna de möter.11

Meningen med tjänsten är att människor ska upprätthålla och skapa kontakter som reflekterar 
den verkliga världen. Tanken är sen att relationerna och kommunikationen mellan familj, 
vänner och kollegor ska bli effektivare och intensivare. När en person registrerar sig som 
användare måste viss personinformation uppges. Allt ifrån namn och ålder till utbildning och 
intressen finns representerat i formuläret. Denna information är det som i sin tur ligger till 
grund för det Facebook-konto som skapas. Detta konto är personligt och kan endast användas 
av den person som har lösenordet. Kontot ligger till grund för den personliga sida som sen 
visas på Facebook där vänner och andra personer kan följa personens uppdateringar via text, 
bild och video. Kommentarer och konversationer kan hållas på denna sida mellan vänner, de 
är då synliga för resten av nätverket. Det går även att göra så kallade statusuppdateringar på 
sin personliga sida som resten av ens nätverk kan ta del av. Statusuppdateringarna kan vara 
korta anekdoter, tankar eller åsikter som vill förmedlas till andra. Sekretessinställningar kan 
ändras av användaren, om denne vill dela med sig mer eller mindre information till resten av 
användarna. Funktioner som e-mail och chatt finns också tillgängliga på Facebook, vilket gör 
att all kommunikation inte är offentlig.

Användarna på Facebook ansluter sig inte bara till vänner, familj och kollegor utan det finns 
en rad olika forum att delta i. Flera olika skolor och universitet världen över finns

                                                
8 SCB (2008)
9 Ibid
10 Nätmötesplats, Internetbaserad sammanslutning av individer med gemensamt intresse. www.ne.se
11 www.facebook.com - Info
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representerade på Facebook. Går du eller har gått på någon av dessa representerade universitet 
kan du ansluta till detta nätverk och kontakta människorna där. Det finns andra slag av 
nätverk också, vissa stängda, vilka kräver en speciell inbjudan, och vissa öppna för alla. Det 
är en otrolig spridning på de grupper som finns på Facebook och det skapas ständigt nya. 
Vem som helst kan när som helst skapa en grupp om vad som helst och sprida detta över hela 
nätverket Facebook för att locka medlemmar. Mer formella grupper och nätverk finns också, 
då företag och organisationer kan skapa ett konto. På dessa sidor presenterat till exempel 
företag produkter, nya händelser eller lediga jobb för alla användare på Facebook. Idag består 
Facebook av drygt 900 anställda och över 300 miljoner användare världen över.12

                                                
12 www.facebook.com - Fakta
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3. Teori
Den teoretiska referensram som nedan presenteras ligger till grund för den analys som förs i 
slutet av uppsatsen. Teorierna har valts efter studiens ämne och material. Några delar av 
referensramen tillkom innan datainsamlingen skedde, dock tillkom majoriteten efter gjord 
datainsamling. Anledning till varför teorier och begrepp valdes ut och fastställdes efter 
datainsamlingen är för att de ska vara så relevanta som möjligt. Detta avsnitt är uppdelat i tre 
delar, varje del behandlar i sin tur olika teorier och begrepp. Uppdelningen är gjord för att 
göra det lättare för läsaren att hänga med i de resonemang som förs. Första delen behandlar 
hur begreppet identitet samt hur denna kan konstrueras. Del två presenterar tankar och teser 
angående kommunikation, nätverk och kontakter i dagens samhälle. Sista delen är präglad av 
ett historiskt perspektiv, då en diskussion förs om samhällets förändring samt hur sociala 
relationer ändras med tiden. Hela teoriavsnittet präglas av ett modernistiskt perspektiv. 

Identitetskonstruktion
Begreppet identitet har väldigt många definitioner och många olika forskare har bidragit med 
åsikter angående begreppet. Den miljö vi föds in i och växer upp i påverkar hur vi beter oss. 
Att den kulturella miljön som vi befinner oss sätter spår är inget konstigt enligt sociologen 
Anthony Giddens. Det som är viktigt att komma ihåg är dock att människan trots detta inte 
berövas sin fria vilja eller individualitet13. Giddens säger, att många sociologer påstår att 
samhället sätter prägel och formar människan, så är inte fallet enligt Giddens. Samhället 
spelar en stor roll från födelse till död och människan är hela tiden i ett samspel med andra 
människor vilket präglar denna person. Samtidigt är det denna process som skapar 
individualitet och frihet. Det är under denna socialisation som människan skapar sig en 
identitet och en förmåga att själv kunna föra egna tankar och handlingar. Identitetsbegreppet i 
generell bemärkelse är de uppfattningar människor har av sig själva och vad som är 
meningsfullt och viktigt för dom. Dessa uppfattningar grundas på val av egenskaper eller 
attribut som är viktigare än andra källor. Några av de viktigaste identitetskällorna är kön, 
etnicitet och samhällsklass. Begreppet identitet kan enligt Giddens och många andra delas upp 
i två kategorier, social och personlig identitet. Den sociala identiteten är de kännetecken som 
andra tillskriver en annan individ. Detta gör att människan kan placera individer i relation till 
andra med samma kännetecken och på så sätt avgöra vad denna individ ”är”. Exempel på 
sociala identiteter är förälder, läkare, muslim, och gift. En människa kan alltså ha flera 
individer samtidigt, du kan både vara läkare och gift.14

Personlig identitet är de kännetecken som skiljer människor från varandra istället för att hur 
de liknar varandra. Personlig identitet är enligt Giddens en utvecklingsprocess där vi som 
människor formulerar en upplevelse av oss själva som en unik varelse som har unika 
relationer till omgivningen. Personlig identitet handlar om ett samspel mellan och med 
yttervärlden som bidrar till att skapa och forma en människas upplevelse av sig själv. Detta 
samspel gör att individens personliga och offentliga världar kopplas samman. Dessa tankar 
har Giddens hämtat från den symboliska interaktionismen vilken han menar ligger bakom 
idéerna angående identitet. Giddens menar även att identitetsbildandet har ändrats under 

                                                
13 Giddens (2003)
14 Ibid 
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historiens gång. Tidigare var människan mycket påverkad av traditioner och nedärvda 
faktorer. Med modernismens och globaliseringens inmarsch har detta ändrats. Nu är det 
mycket lättare att identifiera sig med omvärlden då allt är mer lättillgängligt, vilket medför att 
traditioner som klass, arbete och religion inte behöver sätta lika djupa spår som tidigare.15

Tidigare har det gjorts studier om identitetsskapande på Internet. Det som legat till grund för 
dessa studier har ofta varit forum eller sociala nätverk där användarna är anonyma. I chattrum, 
rollspel och vissa sociala nätverk behöver inte online - identiteten grundas i användarens 
verkliga liv. I studien som Zhao.S, Grasmuck S och Martin J gjort ligger fokus om 
identitetsskapande på ett annat plan. Författarna fokuserar på det sociala nätverket Facebook. 
Det unika, som de menar med denna undersökning är att, ingen är anonym. Vilket leder till 
andra identiteter och självpresentationer.16 Det visar sig att många av dem som deltar i 
undersökningen presenterar sig själv och sin identitet underförstått för publiken. Detta yttrar 
sig genom att bilder och foton är mer representativa än ord för identiteterna, "they show rather 
then tell". 17

Frukten av denna undersökning är ett resultat av ett större projekt. Det stora projektet rör 
etnisk-identitet, sena ungdomsår, vänskap och sexualitet inom ett stort universitet i USA. 
Detta stora projekt riktade sig till fyra olika grupper med olika etniska bakgrunder. Metoden 
som använts både i det stora projektet samt denna undersökning är intervjuer gjorda med 
studenter inom organisationer, strukturerade djupintervjuer, enkäter samt observationer 
"online" via Facebook. Majoriteten av denna undersökning bygger på enkäter. För att få ett 
mer akademiskt mångfald gjordes alltså även intervjuer. Denna delstudie bygger på resultat 
från 83 studenter från ett universitet. Av dessa 83 personer var det elva stycken som inte hade 
Facebook. De resterande 72 personernas Facebook-sidor laddades ner för observation och 
analys. 

Zhao, Grasmuck och Martin fick flera resultat när datainsamling och analys av materialet var 
gjort. Studiens avsikt var att se hur identiteter skapas och presenteras på icke anonyma 
Internetsidor som Facebook. Förutom hur identitetskonstruktioner går till märkte även 
författarna att spridningen av sig själv på Facebook såg olika ut. Funktionen på Facebook är 
sådan att alla vänner, skolkamrater och kollegor inom nätverket ska kunna ta del av den 
information som läggs upp. Hur som helst går denna funktion att ändra i viss mån. Du kan till 
exempel välja att bara dina vänner ska kunna ta del av bilder eller att bara du själv kan ta del 
av din sida. Det går även att gömma viss information från andra på ditt konto. Ålder, vilken 
skola du går i eller var du bor är information som inte behöver visas för alla. 

Framställningen av självet eller identiteten gick att urskilja i tre nivåer. Den första som var 
mycket vanlig, var den underförstådda identiteten. Genom att presentera mängder av bilder 
och foton av sig själv och omgivningen runt omkring gjordes en underförstådd presentation 
av identiteten. Konstruktionen av identiteten i detta fall präglades också av kommentarer om 
de bilder som lagts upp, både av personen själv samt av vänner i nätverket. Ett annat sätt som 
visade sig tydligt när det gällde identiteter och självbilder var motsatsen till det visuella. 

                                                
15 Giddens (2003) 
16 Zhao, Grasmuck & Martin (2008) 
17 Ibid s.1816
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Genom ett berättande i text presenteras identiteten för de andra på Facebook. Ingången på 
denna presentation präglas av ett "om mig" perspektiv där de direkt presenterar sig för de 
andra på Facebook. 

Om de två tidigare nivåerna är två motsatser till varandra, visuellt och berättande, så är det 
tredje alternativet någonstans mitt emellan. Författarna av artikeln kallar det för "cultural 
self". Genom att lista intressen och kultur ger de läsarna en bild av vad de gillar. TV-serier, 
musik, litteratur, citat och hobbys som de tror definierar dem presenteras genom en rad olika 
funktioner på Facebook. På varje persons individuella sida finns ett formulär som beskriver 
en som person. Här kan användaren fylla i intressen, hobbys, klädstil, musiksmak, 
filmintresse och vilken litteratur som läses. Sammanfattningsvis av de olika 
identitetskonstruktionerna var det den visuella som var populärast, följt av den kulturella. 
Många sidor präglas av bilder, kommentarer, videos som kan kopplas till nutida kultur och 
trender. 

Ett annat viktigt perspektiv som författarna hade innan studien var hur väl 
Facebookidentiteten reflekterade personerna i verkligheten. Variationen på de presentationer 
som studien byggde på var olika. Vissa hade lagt ner mycket tid och hade en snygg, ren och 
genomtänkt presentation av sig själva, andra däremot var raka, tuffa och opolerade i sin 
presentation. Oavsett hur sofistikerade personerna var i sina presentationer intresserade sig 
författarna av hur genomtänkta och sannolika de var. 18

Identitetens makt av Manuel Castells19, diskuterar ämnet identitet i förhållande till det 
samhällsklimat som råder idag. Castells menar att identitet är något som konstrueras samt är
människors källa till mening och erfarenhet. Identitet är något som grundas och får mening på 
kulturell basis. Denna källa till mening får alltså prioritet framför andra källor när det handlar 
om identitetsbyggande. En individ kan sedan ha flera identiteter, vilket kan medföra slitningar 
och motsägelser i presentationen av jaget och socialt handlande. Castells hävdar även att det 
finns olika former av identitetskonstruktioner. Detta för att konstruktionen alltid sker i ett 
förhållande till en maktrelation. Legitimerad identitet är något som samhällets dominerande 
institutioner instiftat för att utöka och rationalisera deras makt över sociala rörelser. Präglas 
däremot identitetskonstruktionen av en motsättning och avståndstagande från rådande 
institutioner och makthavare kallas det för, motståndsidentitet. Castells sista typ av 
identitetskonstruktion går under namnet projektidentitet. Detta är när människor på basis av 
kulturellt material tillgängligt för dem bygger en ny identitet som omdefinierar deras position 
i samhället. Genom detta eftersträvar de även en omvandling av hela samhällsstrukturen.20

Internetanvändningen idag är till största del instrumentell och knuten till användarens arbete, 
familj och vardagsliv. Att skicka och ta emot e-post, vilket främst görs inom arbete och 
kontakter med familj och vänner, står för 85% av användningen. I många fall påstås det att 
rollspel och identitetsbyggande ligger till grunden för nätkommunikation. Så är inte fallet då 
denna del är mycket liten av "nätumgänge", samt att det är mest ungdomar som använder sig 
av detta. Varför just ungdomar tenderar att använda nätet som en verklighetsflykt kan ofta 

                                                
18 Zhao , Grasmuck & Martin (2008)
19 Castells (1998)
20 Castells (1998)
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förklaras med att de håller på att ta reda på vilka de är rent identitetsmässigt. I själva verket är 
det så att nätanvändandet är en förlängning av livet i alla dess former och dimensioner. Även i 
chattrum och rollspel tycks interaktioner byggas på det verkliga livet. De som flyr 
verkligheten och lever ett parallellt liv med datorn är ändå i behov av det fysiska jagets drifter 
som smärta och dödlighet. De virtuella gemenskaperna skänker ett nytt dramatiskt 
sammanhang åt tankar om den mänskliga identiteten i denna tid vi lever i.21 Är det så att 
människor skaffar sig nya identiteter på Internet eller är det en förlängning av det verkliga 
livet? Detta är en tes som är högst aktuell i min undersökning vilket gör Castells tankar 
relevanta.

Kommunikation, nätverk och kontakter

Ett nytt kommunikationssystem som talar ett universellt, digitalt språk, integrerar 
produktionen och distributionen av vår tids kulturs ord, ljud och bilder. Samtidigt anpassas 
dem efter identiteternas skiftande smak och individernas stämningar. De nya interaktiva 
datornätverken växer drastiskt och ger kommunikationen nya utseenden och kanaler samt 
formar livet medan de formas av det.22

"Våra samhällen struktureras alltmer kring en bipolär motsats mellan Nätet och Jaget".23

Under dessa förhållanden, där ett tillstånd av strukturell schizofreni mellan funktion och 
mening utspelas drabbas även de sociala kommunikationsmönstren. När kommunikationen 
faller samman och inte ens finns i form av konflikter (sociala strider, politiska debatter), 
alieneras sociala grupper och individer från varandra och uppfattar varandra som främlingar, 
samt i värsta fall som hot. Under denna process blir identiteterna mer specifika och svårare att 
dela, vilket medför att den sociala splittringen växer. Genom en ny informationsteknologi 
integreras världen in i globala, instrumentella nätverk. Kommunikationen genom datorer och 
Internet ger upphov till stort utbud av virtuella gemenskaper. Under denna tid byggs sociala 
och politiska trender upp. Det sociala handlandet och politiken byggs upp kring primära 
identiteter, antingen tillräknade, historiskt eller geografiskt rotade, eller nykonstruerade i ivrig 
jakt på mening och andlighet.

Internet är vår tids livsväv, menar Manuel Castells. Den informationsteknik som finns idag 
kan jämföras med industriepokens elektricitet. Internet kan distribuera information till alla 
mänskliga verksamhetsområden. Liksom den nya tekniken under industrialiseringen 
möjliggjorde storföretag och organisationer, är Internet den tekniska basen för 
informationsålderns organisatoriska form: nätverket.24 Den teknologi som finns idag gör att 
Internet används av drygt 1,4 miljarder människor.25 Internet har idag blivit en integrerad del 
av vardagen för vuxna i västvärlden. Många arbetsplatser är beroende av Internet och en hel 
arbetsplats kan stanna upp då nätkontakten bryts. Fritiden präglas också av Internet då det har 

                                                
21Castells (2001)
22 Castells (2000)
23 Ibid s.27
24 Castells (2001) 
25 www.mindpark.se
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blivit ett självfallet redskap för information, kontakter och nöje. Om nu vuxna använder 
Internet mycket så framställs ungdomar generellt sätt som mer kompetenta användare av 
tjänsten, liksom annan informations- och kommunikationsteknologi. De ger uttryck för både 
expertis och självförtroende då de talar om sina erfarenheter.26

Enligt Castells handlar inte bara Internets betydelse om hur många som använder det, utan 
också om användandets kvalité. Centrala ekonomiska, sociala, politiska och kulturella 
aktiviteter över hela jorden håller på att struktureras runt och kring Internet och andra 
datornätverk. Vissa hämmas av denna utveckling då tekniken och användandet kan avstanna 
då den når fattigdom och tekniskt efterblivna länder. Att inte kunna ta del av dessa 
ekonomiska, sociala, politiska och kulturella Internetbaserade nät har idag blivit den största 
och skadligaste formen av ekonomisk och kulturell uteslutning. Sen Internets tillkomst som 
nytt kommunikationsmedel har det funnits motstridigheter och påståenden angående nya 
sociala interaktionsmönster. Det har kallats att den virtuella gemenskap som byggts är kulmen 
på en historisk separationsprocess mellan lokalorientering och samhällsorientering när det 
gäller skapandet av nya gemenskaper. Dessa nya, selektiva mönster av sociala relationer 
ersätter tidigare traditionella former av mänsklig samvaro. Vissa hävdar dock att Internets 
utbredning bidrar till en social isolering och att social kommunikation och familjeliv bryts 
ner. I stället etablerar personer ansiktslösa kontakter och överger direktkommunikation i 
verkliga miljöer. Castells menar att de pionjärer som myntade begreppet ”virtuella 
gemenskaper” har bidragit till en stor förtjänst. Genom diskussioner om virtuella 
gemenskaper uppmärksammas att umgänget successivt får ett nytt tekniskt underlag som 
skiljer sig från tidigare. Detta behöver nödvändigtvis inte vara underlägset tidigare former av 
umgänge, säger Castells. I samma veva har stor uppmärksamhet ägnats åt att detta bidrar till 
socialt umgänge som bygger på falska identiteter och rollspel. Internet anklagas alltså för att 
förleda människor till att leva ut sina fantasier på nätet och fly från det verkliga livet.27

"Det är den sociala verkligheten som ligger bakom Internets virtualitet" 28.

Runt 700 f.Kr. uppfanns alfabetet i Grekland. Denna uppfinning eller begreppsteknik ligger, 
enligt ledande antikforskare, till grund för utvecklingen av västerländsk filosofi och vetenskap 
som vi känner till idag. Det alfabetet gjorde var att skilja talet från talaren och på så sätt var 
klyftan mellan tal och språk borta. Alfabetet drev fram en kvalitativ omvandling av den 
mänskliga kommunikationen. Sedermera kunde kommunikationen delas upp i visuell samt 
audiovisuell kommunikation. Genom historien har kommunikationsmöjligheterna ändrats, 
från alfabetets skapelse till 1900-talets film och radio samt televisionens utveckling. Den 
omvandling som har pågått under senaste tio åren och som fortsätter att utvecklas är det 
interaktiva nätverket. Detta innebär att flera olika kommunikationsformer integreras till ett 
interaktivt nätverk, Internet. En annan beskrivning är att det skapas ett metaspråk som, för 
första gången i historien sammanför den mänskliga kommunikationens skriftliga, muntliga 
och audiovisuella former till ett system. Eftersom detta globala nätverk med text, bilder och 
ljud är så lättillgängligt och billigt förändras kommunikationens karaktär fundamentalt. 
Kommunikationen är i sin tur avgörande för hur vår tids kultur utvecklas. Språket är vår 

                                                
26 Södergård (2007) 
27 Castells (2001) 
28 Ibid s. 127
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media, vår media är metaforer och dessa metaforer skapar innehållet i vår kultur. I och med 
att kultur förmedlas och gestaltas via kommunikation omvandlas kulturen redan nu. Detta 
innebär att våra historiskt producerade system av föreställningar och koder ändras av det nya 
systemet. Uppkomsten av ett nytt elektroniskt kommunikationssystem som domineras av 
global räckvidd, integration av alla kommunikationsmedier och potentiell interaktivitet har 
förändrat vår kultur för gott.29

För att förstå den tid vi lever måste vi även förstå den tid som ligger till grund för dagens 
samhälle. Denna tanke är något som presenteras i C Wright Mills bok, Den sociologiska 
visionen.30 Människan lever i en informationsålder där fakta dominerar uppmärksamheten och 
dränker förmågan att införliva den. Det människan behöver, och vad människan upplever att 
hon behöver, är själsliga förmögenheter som kan hjälpa henne att använda den information 
som finns. Sedan kan hon utveckla en insiktsfull överblick över vad som händer i världen och 
vad som kan hända henne. Denna insikt kan ges genom den sociologiska visionen. Denna 
vision gör det möjligt för användaren att förstå historian i stort för olika individers liv och 
yttre livshistoria. Detta gör det möjligt att ta hänsyn till att individer i massan av dagliga 
upplevelser ofta kan få ett felaktigt begrepp om sina sociala positioner. Den sociologiska 
visionen gör det möjligt att greppa historia och biografi och relationerna de i mellan.31

Det var annorlunda förr…

Den tendens som dominerar i de sociala relationernas utveckling i våra samhällen är en 
växande individualism, i alla dess uttryck. Samhällsforskare har understrukit framväxten av 
ett nytt system av sociala relationer med individen i centrum.  Tidigare primära relationer 
(familjen och lokala gemenskaper) har tidigare övergått till sekundära, (sammanslutningar) 
som nu tycks handla om tertiära relationer. Detta visar sig i "personaliserade gemenskaper" 
förkroppsligade i "jagcentrerade" nätverk.32

Ser man den tendens som håller på att förändra gemenskaper, sociala relationer och nya 
nätverk som Internet, så kan man tala om modernisering. Ulrich Beck, professor i sociologi, 
har diskuterat hur människan och samhället förändrats. När Beck talar om modernisering så 
menar han: "Modernisering avses omfattande teknologiska rationaliseringar samt förändringar 
i arbete och organisation. Begreppet avser emellertid också annat, som förändringar i den 
sociala karaktären och i de normala levnadsloppen, i livsstilar och kärleksrelationer, i 
inflytande- och maktstrukturerna, i de politiska formerna av förtryck och delaktighet, i 
människors verklighetsuppfattning och kunskapsnormer. I den samhällsvetenskapliga bilden 
av modernisering är plogen, ångloket och mikrochipset tydliga indikatorer på en betydligt mer 
djupgående process, som omfattar och förändrar hela samhällsstrukturen. I denna process 
förändras till sist också de källor ur vilka livet hämtar sin visshet." 33

                                                
29 Castells (2000)
30 Mills (2002)
31 Ibid 
32 Castells (2001)  
33 Beck (1986) s.29
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Becks tankar går att applicera även idag. Den tid som nu domineras av datorer och 
Internetbaserade nätverk kan medföra förändringar i både samhälle och på individuell nivå. 
Den samhällsförändring som har skett enligt Beck har frigjort människan ur 
industrisamhällets sociala former, klass, skikt, familj och könsroller. Detta på samma sätt som 
människan frigjordes under reformationen då kyrkan miste sin världsliga makt. I den 
välfärdsstatliga moderniseringen som skedde efter andra världskriget, har alla västvärldens 
rika industriländer upplevt en våg av samhällelig individualisering. Bakgrunden av en relativt 
hög materiell levnadsstandard och ett välutvecklat socialförsäkringssystem har gjort att 
människorna befriats från tidigare traditionell klass- och familjevillkor. Resultatet har blivit 
att människan har blivit hänvisad till sig själv och sitt eget öde på arbetsmarknaden, med alla 
dess risker, möjligheter och problem.34

De som "växer upp" på nätet kommer att ha en annan bild av en arbetsplats än tidigare 
generationer. Denna Internetgeneration räknar med att den sociala miljön på arbetsplatsen ska 
reflektera den som finns på Internet, till skillnad från idag då många arbetsplatser och 
organisationer har en utformning som bygger på Webers byråkrati.35 Villkoren för den nya 
Internetgenerationen ser annorlunda ut, de konkurrerar inte på samma sätt som tidigare. På 
klassiska arbetsplatser finns det olika rang och de anställda har olika utbildningar och 
erfarenheter vilket medför en viss status. På Internetbaserade nätverk som Facebook finns inte 
denna hierarki, utan alla är med och "tävlar" på samma villkor oavsett förhållande och 
bakgrund. Detta förväntar sig även dessa användare på sin eller framtida arbetsplats. Det är 
inte din resumé eller befattning som räknas utan vad du kan åstadkomma, som har betydelse 
för denna generation.36

Genom den tekniska utvecklingen förändras samhället och dess medborgare. Något som 
också förändrar samhället är konflikter och politiskt styrande. Eftersom Internet blir mer och 
mer utvecklat samt användbart ändras även förutsättningarna för detta. Internet är nu mer eller 
mindre ett centralt medium för organisering och kommunikation inom flera 
verksamhetsområden. Politiska processer och sociala rörelser påverkas givetvis av detta då 
allt fler använder Internet och gör det till ett prioriterat verktyg för handlande, information, 
rekrytering, organisering, makt och motmakt. De sociala rörelser som bedrivits genom 2000-
talet använder sig av Internet. Arbetarrörelser, miljörörelser och kvinnorörelser är exempel på 
rörelser som tar kontakt, organiseras och mobiliseras på Internet. Internet bidrar inte bara till 
ett sätt för människor och organisationer att göra sig hörda, utan Internet kan även stjälpa 
dessa. Säkerheten på Internet är inte hundraprocentig utan det finns en ömtålighet att ta 
hänsyn till. Denna tekniska ömtålighet gör det möjligt för individer och organisationer att 
störa och förstöra webbplatser hos myndigheter och organisationer som uppfattas som 
representanter för exploatering och förtryck. 

Castells menar även att Internet inte bara är ett praktiskt verktyg som kan användas när det nu 
existerar. Det stämmer med grundstrukturen hos den form av sociala rörelser som växer fram 
under informationsåldern. Eftersom dessa rörelser har hittat ett lämpligt verktyg för 
organisering har det utvecklat och öppnat nya vägar för social förändring, vilket förstärker 
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35 Gary Hamels Management 2.0
36 Ibid
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Internets roll som ett prioriterat medium. Internet är inte bara en teknik konstaterar Castells. 
Han hävdar att det är ett kommunikationsmedium och den materiella basen för en viss 
organisatorisk form som är hög aktuell i dagens samhälle: nätverket. Inom det digitala 
nätverket Facebook kan Castells tankar angående Internet, sociala rörelser och organisationer 
vara aktuella. 

De virtuella gemenskaper som finns idag skänker ett nytt dramatiskt sammanhang åt tankar 
om den mänskliga identiteten i dagens Internetålder. Identitetsprocessen förändras alltså med 
tiden, då är det viktigt för att förstå det nya även ha en uppfattning om det gamla. I 
verkligheten är det så att många, förmodligen flertalet, sociala användare av datorförmedlad 
kommunikation skapar ett "nätjag" som är konsistent med deras verkliga identiteter utanför 
nätet. I kontrast till påståendena att Internet antingen är en källa till nya gemenskaper eller 
skyldig till alienation från det verkliga livet, tycks den sociala interaktionen via Internet inte 
ha någon allmän effekt på vardagslivets rutiner. Det enda är att de redan befintliga sociala 
relationerna kompletteras genom interaktion via Internet. I USA har en studie gjorts av Katz, 
Rice & Aspden 2001, där Internetanvändande är analyserat gentemot medborgarengagemang 
och social interaktion. Resultatet visar att det finns ett högre medborgarengagemang och 
politiskt engagemang bland de som använde Internet än icke-användare. De fann även att 
Internetanvändarna träffade vänner oftare och hade ett socialt liv utanför hemmet än icke-
användare.37

Dagens samhälle i väst präglas av en stark tro på individen. Det som präglar denna 
individualism är människans strävan efter att ha något eget. De vill ha eget liv, de vill ha egna 
pengar och de vill ha sin egen bostad. Kärlek, äktenskap och föräldraskap är idag något som 
håller ihop och binder individernas egna liv. Orsakerna till varför det är så att dagens samhälle 
präglas av en stark individualism och tro på sig själv kan vara flera. Vi lever idag i en tid då 
den sociala ordningen av nationalstaten, klass, etnicitet och den traditionella familjen raderas 
ut. I det moderna samhället är det etiken om självuppfyllande och självprestation som är 
starkast. Genom detta levnadssätt där jaget och egot står i fokus kan tidigare traditionella 
strukturer brytas. Gamla begrepp som status och klass kan vara begrepp som i denna tid har 
mindre betydelse, då det handlar om individen själv och inte någon annan, säger sociologen 
Ulrich Beck. Tankarna om individualism och klasstillhörigheter är något som sysselsatt 
forskare under många år. Karl Marx var teoretiker som starkt behandlade individualismen. 
Marx menade att genom kapitalismens feodala relationer förändrades begrepp såsom klass 
och individualism. Marx menade att genom kapitalismens frammarsch och arbetarnas 
självständighet samt rotlöshet försvagades traditioner, familjen, grannskap, yrken och kultur.
Kapitalismen skapade alltså olika klasser, där skillnaderna var markanta. Det Marx 
konstaterade i sin teori var att klassformationerna var likställda med individualismen.38

En annan välkänd och betydelsefull sociolog som bidragit med resonemang angående 
individualism och klass är Max Weber. Hans arbete rörande individualism är inte det 
framstående under hans verksamhetstid. Weber menade dock att individualismen blockerades 
av kontinuitet och auktoritet av traditioner och subkulturer grundade i status. Marx tankar om 
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de nya klasserna var något som Weber höll med om och senare utvecklade. Även om denna 
studie inte har ett klassperspektiv så är dessa klassiker intressanta i fråga om individualismen. 

Max Weber utvecklade även idealtyper för att kunna förstå och gestalta historiska händelser 
samt att förstå den inriktning på överhistoriska abstrakta modeller som fanns. De idealtyper 
som Weber tog fram inom sociologin var alltid medel för att förstå historiska samband, aldrig 
ett mål i sig eller en modell av verkligheten. Idealtypen uttrycker aldrig några objektiva lagar 
och de ska bara ses som redskap i det vetenskapliga arbetet.39 En av dessa idealtyper som är 
vida känd är byråkratin. Enligt Weber, kan byråkratin som organisationsform kännetecknas av 
en mängd olika attribut. Regler fastställs gemensamt och dessa ska efterföljas av 
organisationens medlemmar. Det är även dessa regler som bygger ett rättssystem som ska 
följas, om inte så tillfaller rättsskipning av dessa regler på enskilda fall. Inom byråkratin finns 
det även klara auktoriteter samt en klar hierarki. Denna hierarki är välkänd inom 
organisationen och som medlem av organisationen ska man rätta sig efter de auktoriteter som 
finns. Weber menar även att byråkratin finns i en rad olika organisationer, till exempel 
förvaltningsstabar, traditionella organisationer samt karismatiska rörelser.40 Varför jag tar upp 
Webers tankar angående byråkrati är för att koppla samman den med tanken Hamel har.

När vi befinner oss i en tid där nätverk och Internet har en betydande roll i samhället påverkas 
naturligtvis även arbetsmarknaden. Samhället står idag inför en stor generationsväxling, då 
många 40-talister inom en kort period ska gå i pension. Albert Einstein har en gång sagt: 
Problem kan inte lösas med samma nivå av tänkande som en gång skapade problemen. Ändå 
fortsätter vi gång på gång att ta till samma lösningar som en gång var framgångsrika. Tidigare 
erfarenheter och traditioner är givetvis viktiga men det måste finnas en gräns för hur mycket 
utrymme de får ta. Inom området jobbsökning och rekrytering märks detta fenomen tydligt. 
Trots att de metoder man använder sig av verkar vara ineffektiva fortsätter man på exakt 
samma sätt. Det sägs att Einstein en gång lämnade ut exakt samma tentamensfrågor till sina 
elever som vid en tentamen bara några månader innan. När hans kollega påpekade detta, 
svarade Einstein att han var medveten om detta men påpekade dock att svaren var ändrade. 
Detta måste även göras inom rekryteringsprocessen. De svar som för tio år sedan var 
relevanta och giltiga är det inte idag.41

Inom rekrytering och jakten på nya jobb har Internet effektiva funktioner att fylla. Den 
viktigaste funktionen är möjligheten att kunna knyta och etablera kontakter samtidigt som 
man är en gigantisk källa för data och informationssökning. Svårigheten mellan framgång och 
misslyckande ligger dock inte i mängden data utan hur vi kan föreställa oss nya möjligheter 
med utgångspunkt i dessa datamängder. Idag finns flera jobbsökningssidor på Internet. Att 
dessa platser skulle vara effektiva är enligt Frykman en illusion. Majoriteten av dem som 
lägger upp sitt CV på nätet får inte jobb på detta sätt. Detta sätt att söka jobb är detsamma 
som det vanliga traditionella. De nya tekniska lösningarna på tidigare traditionella 
jobbsökningsmetoder blir inte automatiskt bättre.  Enligt Frykman, så stoltserar en 
Internetsida med att de har 40 000 CV:n i sin databas. Hur bra är detta för en jobbsökare eller 
för ett företag? Processen blir både otymplig och opersonlig och konkurrensen är förödande 
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hård. Denna metod går att jämför med att sätta upp ett CV på en stor anslagstavla tillsammans 
med 40 000 andra. Sannolikheten att en arbetsgivare kommer förbi och fastnar för just ditt 
CV är väldigt liten. Istället skulle en mötesplats finnas på Internet där man inviterar till 
informationsutbyte kring företagets behov. Detta skulle kunna ses som ett första steg innan en 
första intervju eller möte.42

Tidigare forskning

Identity construction on Facebook: Digital empowerment in anchored relationships.
Denna undersökning handlar om identitetskonstruktion på Internetsidan Facebook. 
Författarna menar att denna undersökning skiljer sig från andra liknande studier angående 
identitetskonstruktion på Internet. Anledningen till varför det är så är att på Facebook är 
användarna inte anonyma. Studien grundar sig på 63 personers Facebook konton, vilka har 
analyserats och begrundats av författarna. Enkäter angående identitetskonstruktion har också 
skickats ut till denna urvalsgrupp. Det visade sig att det fanns tre primära sätt att konstruera 
sin identitet via Facebook. Ett sätt var att genom bilder presentera vem användaren var och 
hur denna skulle uppfattas. Detta sätt, menar författarna, visar identiteten på ett underförstått 
sätt. I motsats till denna konstruktion fanns de som använde sig av text. Detta skedde genom 
en självberättande text där personen presenterar sig själv och sin omgivning. Genom denna 
metod kunde identiteten konstrueras och presenteras på ett tydligt sätt. Mellan dessa två 
motsatser fanns ett tredje sätt att konstruera och presentera sin identitet bland urvalsgruppen. 
Intressen, kultur och nöjen var begrepp som stod i fokus i denna grupp. Även genom att 
tillhöra vissa grupper kunde identiteterna stärkas.43 Denna undersökning riktar sig enbart till 
hur identiteter konstrueras på Facebook. Ämnet berörs även i denna uppsats vilket gör den 
relevant, därför presenteras den också i teoriavsnittet ovan.

The Benefits of Facebook "Friends:"
- Social Capital and College Students' Use of Online Social Network Sites
Författarna Ellison, Steinfield och Lampe44 fokuserar i denna studie på hur studenters 
Facebook användande påverkar deras sociala kapital. Författarna försöker se hur dessa 
människor upprätthåller sitt sociala kapital genom sitt användande av Facebook.
Undersökningen är gjord i USA, av tre personer vid universitet i Michigan. Facebook visar 
sig vara en bro till att bibehålla sitt sociala kapital. Användningen visar också att dessa 
personer har en bra förmåga att hålla kontakt med människor i samhällen eller tidigare 
gemenskaper. Detta kallar författarna för ett bibehållet socialt kapital. Det är enkäter som 
ligger till grund för undersökningen och analyserna av dessa tyder på en stark koppling 
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mellan Facebook användning och bibehållet socialt kapital. Samtidigt konstaterades av 
enkäterna att många använder sig av Facebook för ett psykologiskt välbefinnande. Detta 
välbefinnande, som Facebook ger, skulle kunna stärka personerna då de upplever låg 
självkänsla och då livet inte är tillfreds.45

                                                
45 Ellison, Steinfield & Lampe (2007)
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4. Metod
I detta avsnitt förklaras undersökningens val av forskningsmetod, hur urval gjorts samt hur 
intervjuer genomförts. Genom denna beskrivning är tanken att läsaren ska få en uppfattning 
hur undersökningen genomförts samt få en förståelse för materialets bakgrund som senare 
kommer presenteras i uppsatsen. Metodavsnittet kommer att avslutas med en diskussion kring 
undersökningens reliabilitet, validitet samt de etiska aspekter som är relevanta i vetenskaplig 
mening.

Forskningsansats
Det finns flera sätt hur en studie kan genomföras. Ett sätt är att ha en deduktiv ansats. 
Innebörden av detta är att forskaren har en teori som senare ska testas i verkligheten. Tanken 
är att se om det empiriska resultatet motsvarar de begrepp och teorier som valts ut innan.46 Ett 
annat sätt att bedriva forskning på är genom induktion. Inom denna ansats utgår forskaren inte 
från något begrepp eller teori innan datainsamlingen genomförs. Det problem eller den 
hypotes som kan ha fångat forskarens uppmärksamhet, kan grunda sig på iakttagelser som 
mer eller mindre varit tillfälliga. Forskarens arbete går sedan ut på att undersöka denna 
iakttagelse för att skaffa sig en mer generell och bredare uppfattning om fenomenet. Det 
slutliga resultatet är ofta en ny teori eller tes som senare ligger till grund för en deduktiv 
studie.47

Denna studie baserar sig på ett populärt fenomen som fångat mitt intresse. Bakgrunden är 
även den att i diskussion med en ”uppdragsgivare”, har en idé om uppsatsens riktning skapats. 
Innan själva datainsamlingen började gjordes en kortare överblick om begrepp som skulle 
kunna vara aktuella för studiens riktning. Det är ingen ren deduktiv undersökning, då teori 
och begrepp inte studerats djupt nog för att ha en förutfattad mening angående fenomenet. Det 
går heller inte att säga att undersökningen är av ren induktiv riktning. Undersökningen 
startade med lite för förståelse samt en svag aning om vilka teorier och begrepp som skulle 
kunna vara aktuella. Forskningsansatsen skulle kunna anses som en blandning mellan 
induktion och deduktion. Det finns även ett tredje sätt att förhålla sig till, en deskriptiv ansats. 
Metoden avser helt enkelt att undersöka hur något är.48 Denna metod präglar denna 
undersökning starkast, då syftet är att se varför människor använder Facebook.

Val av metod
Denna undersökning baseras på data av kvalitativ art. Kvalitativ data är lämpligast i detta fall 
då undersökningen handlar om att få en djupare förståelse varför Facebook används. Data av 
kvalitativ art är nästan synonymt med begrepp som fältstudie, deltagande observation samt
fallstudier. De kvalitativa källorna är rika på beskrivningar, välförankrade samt kan förklara 
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lokala kontexter.49 Att göra intervjuer är ett vanligt sätt att samla in kvalitativ data, vilket även 
har gjorts till denna undersökning. För att underlätta forskningsprocessen i ett senare skede 
delades dessa intervjuer in i olika teman. Dessa teman ligger till grund för den teoretiska 
referensramen i undersökningen. Referensramen gör att studien blir lättare att överblicka samt 
att avgränsningarna blir snävare.50

Tillvägagångssätt
Innan någon idé skapats om vad denna undersökning skulle handla om, tog jag kontakt med 
Luleå kommun. Via deras hemsida fann jag en person som var ansvarig för kommunens 
samarbete med studenter. I ett mail gjordes en kort presentation om mig själv och vad jag 
läste för program vid Luleå tekniska universitet. I samma mail frågade jag också om de 
behövde hjälp med att utreda något eller där mitt examensarbete kan vara till hjälp. Det visade 
sig att de var intresserade av att undersöka de nya kommunikations-, informations- och 
marknadsföringskanalerna som är populära just nu. Jag tyckte ämnesområdet var mycket 
intressant, vilket ledde till att ett möte bokades.

Syftet till denna undersökning grundar sig alltså i vad som framkom under detta möte. De två 
som deltog i mötet jobbar båda för Luleå kommuns intern rekrytering. Samtalet resulterade 
bland annat i att, Luleå kommun är intresserade hur de ska förhålla sig till verktyg och tjänster 
som Facebook. Anledning till deras intresse är att många använder sig av denna tjänst, 
framförallt unga människor. Diskussionen behandlade hur information och marknadsföring 
från kommunen kan nå ut till användarna av denna tjänst. En tanke Luleå kommun även har
är möjligheten att hitta nya arbetstagare på forum som Facebook. Denna uppsats är dock inget 
beställningsjobb utan jag fick helt fria händer. Genom att undersöka hur människor använder 
Facebook kan resultatet i sin tur vara bra för kommunens framtida arbete inom detta område.
För att få en förståelse angående fenomenet Facebook, lästes information om tjänsten. Denna 
information berörde historia, utveckling samt rent teknisk och funktionell information. Efter 
detta faktaarbete påbörjades datainsamlingen. Första fasen i datainsamlingen var att få tag i 
informanter. Kriterier ställdes upp för att veta vilken urvalsgrupp som skulle kontaktas.

När allt material var insamlat och intervjuerna var transkriberade sammanställdes uppsatsens 
resultatdel. Efter att intervjuerna transkriberats började arbetet med att ta fram olika teman i 
resultatet. Tre olika huvudteman kunde utarbetas som var av relevans för undersökningen. 
Dessa teman rör begreppen identitet, kommunikation och samhällsförändring. Dessa låg 
sedan till grund för det fortsatta arbetet med resultatet. Gemensamma nämnare av alla 
intervjuer lyftes fram samt lämpliga citat som bekräftar och stärker dessa plockades ut. På 
detta sätt valdes den data som var minst relevant bort. Varje tema är handlar dock inte 
uteslutande om endast ett begrepp. Andra intressanta begrepp och tankar som kan kopplas till 
huvudrubrikerna är också representerat. Efter det att resultatet var sammanställt började 
arbetet med att ta fram de teorier som senare skulle tillämpas i analysen av resultatet. Sist 
skrevs en diskussion som avslutar uppsatsen.
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Urval
Urvalspopulationen till vilka som använder Facebook kan göras stor, därför sattes vissa 
kriterier upp för att informanterna skulle motsvara studiens riktning. Informanterna skulle 
vara användare av, samt ha en god kännedom om Facebook. En åldersgräns sattes till 18-30 
år, detta eftersom Luleå kommun även var intresserade av att i framtiden hitta nya 
arbetstagare på Facebook. Urvalspopulationen avgränsades ytterligare till studenter eftersom 
dessa snart är på väg ut i arbetslivet.

För att nå ut till personer som uppfyllde dessa krav började ett samarbete med en sektion på 
Luleå tekniska universitet. Ett utskick gjordes via mail till denna sektions medlemmar, där 
undersökningen förklarades samt frågan om någon var intresserad att medverka ställdes. Detta 
resulterade i att tre personer ställde upp för en intervju. För att hitta ytterliggare informanter 
användes snöbollsprincipen, där bekantas bekanta kontaktades. Slutligen var det fem 
informanter som ställde upp för en intervju. Andra fasen var att sammanställa en 
intervjuguide som låg till grund för alla intervjuer. Intervjuerna var semistrukturerade och 
präglades av teman och inte bara strukturerade frågor.

Informanter och intervjugenomförande
Denna studie baserar sig på fem stycken intervjuer. De informanter som deltagit är samtliga 
studenter och läser på Luleå tekniska universitet. Alla intervjuer är gjorda personligen och har 
ägt rum på olika platser på campusområdet, då samtliga var bekväma med dess lokaler. 
Intervjuerna spelades in digitalt med hjälp av en mobiltelefon. Inspelningarna fördes sedan 
över till en dator där avlyssning och transkribering skedde.

Den första intervjun gick av stapeln en måndag i början av november. Personen var en man 
och 25 år fyllda från norra Sverige, låt oss kalla honom för Per. Han var insatt i hur tjänsten 
Facebook fungerade och hade många tankar angående ämnet. Efter bekymmer med att hitta 
det rum som var bokat till intervjun kunde samtalet starta lite senare än planerat. Intervjun 
började lite trevande men efter några minuter tog samtalet fart. Intervjun varade i en timma 
och trettio minuter, sedan skildes vi åt.

Dagen efter den första intervjun var det dags för den andra. Även denna gång var personen 
som skulle intervjuas man och från norra Sverige. Han kommer att gå under namnet Erik i 
denna uppsats. Åldern skilde sig dock lite då denna man var tre år äldre. Personen i fråga var 
väldigt insatt i ämnet och var en mycket frekvent användare av Facebook och Internet i 
allmänhet. När intervjun genomfördes visade det sig att informanten även var väldigt talför 
vilket var mycket tacksamt. Samtalet berörde tankar och idéer angående Facebook och dess 
många användare samt personliga historier och anekdoter angående Facebook. Längden för 
hela samtalet var dryga timmen.

Person nummer tre som ställde upp för en intervju var kvinna, 24 år gammal och 
härstammande från de södra delarna av Sverige. Hennes deltagande var ett resultat av ett 
andra utskick via den sektion som var inkörsporten. Tiden för denna intervju var en vecka 
efter de två tidigare träffarna. Lokal för samtalet var densamma som i intervju nummer ett, då 
denna lokal nu var hittad och ledig. Efter fyrtio minuter var frågorna slut och intervjun led 
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mot sitt slut. Svaren informanten gav var korta och koncisa men inte för den skull 
ointressanta. Sara är denna informants fingerade namn.

Till skillnad från de tre första intervjuerna kontaktades de två sista personerna på ett annat 
sätt. Person nummer fyra var kontaktad via den så kallade snöbollsprincipen, då en bekants 
bekant kontaktades. Det resulterade i att en kvinna, här kallad Maria, ställde upp. Även denna 
person ansåg sig vara väldigt insatt i ämnet då Facebook användes frekvent. Kvinnan har 
flyttat till Luleå från södra Sverige och är 22 år ung. I och med personens kunskap om 
Facebook och vilja att öppna sig framkom det mycket användbar information från denna 
intervju. Trots en stor öppenhet och kunskap om ämnet pågick intervjun bara i drygt fyrtio 
minuter. 

Sista deltagaren i denna undersökning var på många sätt lik Maria. Jag har valt att kalla henne 
Anna. Båda två var kvinnor, 22 år unga och ”influgna” från södra Sverige. Tiden har gått och 
intervjun ägde rum i slutet av november, en fredag förmiddag. Scenariot liknade de tidigare 
intervjuerna och Anna öppnade sig och blev mer talför ju längre tiden gick. När frågorna var 
slut och intervjun nalkades mot sitt slut fortsatte ändå samtalet. Inspelningen fortsatte och det 
resulterade i att mycket intressant information snappades upp, som inte var förutsedd genom 
en intervjuguide. I en dryg timma pågick samtalet allt som allt.

Reliabilitet
Att ha en hög reliabilitet i en undersökning är viktigt då detta tyder på att undersökningen är 
gjord med stor noggrannhet och baserad på tillförlitlig data.51 När det gäller denna 
undersökning är noggrannheten stor och datakällorna väl utvalda. Kunskap om det ämne som 
undersökningen rört har varit stor hos informanterna, vilket också var ett kriterium för 
deltagande. Intervjuerna utgick från både strukturerade frågor samt lösa teman vilket 
medförde oförberedda följdfrågor. Samtidigt behövdes inte vissa frågor ställas då intervjuerna 
utvecklades till samtal angående ett fenomen och informanten svarade på så vis. Detta kan 
medföra att om en annan oberoende person skulle göra samma undersökning skulle resultatet
kunna bli annorlunda. Det finns dock inga tvivel om att informanternas sanningshalt är 
mycket hög. Informanterna och jag som intervjuare befann sig på samma nivå då vi alla är 
studenter vid Luleå tekniska universitet, vilket kan ha varit en fördel vid intervjutillfällena. 
Detta för att alla kunde slappna av och öppet svara på de frågor som ställdes.

Validitet
För att en undersökning ska vara tillförlitlig och utförd på ett korrekt sätt krävs inte bara en 
hög reliabilitet. Den data som samlats in till undersökningen kan vara tillförlitlig och utförd 
med stor noggrannhet. Detta i sin tur spelar ingen roll om den mäter eller förklarar något 
annat än vad undersökningen är menad till att göra. En undersökning måste alltså ha hög 
validitet, mäts det som är sagt att det ska mätas.52 För att denna undersökning ska ha en hög 
validitet har informanterna valts ut efter vissa kriterier. Detta för att de verkligen ska kunna 
svara på de frågor som rör det fenomen studien avser. För att få ut så mycket som möjligt av 
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materialet har det tolkats noga. Ovilja att svara, tystnad, övertygelse i svaren är några faktorer 
som också begrundats. Ämnets känslighet har varit låg vilket har medfört att informanterna 
öppnat sig och svarat på nästan allt. Ingen intervju är den andra lik då nya frågor och 
samtalsämnen dök upp vid varje tillfälle. För att försöka bibehålla en hög validitet ändå har 
alla frågor varit lättformulerade så att informanterna verkligen ska förstå meningen med 
frågan. 

Etik
Varje forskare har krav på sig när det gäller hur en vetenskaplig undersökning skall 
genomföras och publiceras. Många av de krav som ställs är inga lagar eller regler som 
renderar i lagstadgade sanktioner, men inom forskningsvärlden är det ett måste att följa dessa 
normer. Anledningen till varför krav ställs och ska efterföljas är för att forskningen ska hålla 
en viss standard samt att forskaren ska vara trovärdig. Dessa krav ser olika ut och berör olika 
stadier av forskningen. En forskare får aldrig vid tolkning, analys eller presentation av sitt 
material försköna eller förvränga resultatet för att tillgodose sina egna idéer och teser. 53

Oavsett hur många regler och krav det finns så ligger det största ansvaret på forskaren själv. 
Det är forskarens ansvar att undersökningen är av god kvalité och moraliskt acceptabel i ett 
vetenskapligt syfte.54

Denna undersökning handlar inte om att värdera deltagarnas användning av Facebook eller 
göra någon generell bedömning angående ämnet utan det handlar enbart om att få en vetskap 
angående varför och hur Facebook används. Samtliga informanter är även anonymiserade i 
denna uppsats. Eftersom detta är en sociologisk undersökning baserad på kvalitativ data är det 
människor inblandade. För att skydda dessa människor finns det ett individskydd utarbetat 
som alla forskare måste följa vid denna form av forskning. Detta individskydd är uppdelade i 
fyra allmänhetskrav som måste följas; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kortfattat innebär informationskravet att 
deltagarna måste informeras om studiens syfte, metod och vad deltagaren ska bidra med. 
Samtyckeskravet innebär att alla som ska ingå i en undersökning måste göra detta av fri vilja. 
Deltagarna har även rätt att avbryta sin medverkan om den så vill. Konfidentialitetskravet 
betyder helt sonika att personuppgifter om deltagare kommer att hållas hemligt. Berör 
undersökningen något känsligt etiskt ämne kan även kontrakt om tystnadsplikt undertecknas. 
Det sista kravet, nyttjandekravet, handlar om vad uppgifterna som samlas in ska användas till. 
Kortfattat innebär detta att uppgifter som är insamlade av personer enbart får användas i 
forskningens syfte.55  Samtliga av dessa fyra krav är uppfyllda i denna undersökning. 
Informanterna ställde upp frivilligt och hade en god insikt om vad undersökning skulle 
omfatta. All personinformation och datamaterial är i säkert förvar och detta har enbart 
används i vetenskapligt syfte, det vill säga denna undersökning.

Det förekommer fusk och oredlighet även inom forskningen. Några av de vanligaste sätten är 
att resultat och data fabriceras, förfalskas eller plagieras. Fabricering innebär att data och 
resultat hittas på, det grundar sig alltså inte på någon källa. Detta kan ske både medvetet och 
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omedvetet. Förfalskning är istället när forskaren tar bort resultat som inte är tillfredsställande. 
Plagiat är när man använder eller tar texter, bilder eller metoder från någon annan utan att på 
ett tydligt sätt påvisa att det inte är en själv som är upphovsman till dessa verk.56 Denna 
undersökning har utförts utan någon av ovan nämnda oredligheter eller fusk. De gånger en 
annans persons material ordagrant är presenterat i denna uppsats, framgår det att det är ett 
citat. Vid varje tillfälle något material, som inte uppstått ur denna undersökning, anges källa
till upphovsmännen.
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5. Resultat
Detta avsnitt presenterar det resultat som framkom ur de intervjuer som gjorts. För att göra 
informanternas röster hörda har brödtext blandats med autentiska citat. Avsnittet är även 
indelat i olika teman för att ytterliggare klargöra informanternas åsikter samt sätta de i ett 
sammanhang.

Alla har Facebook
De fem informanter jag intervjuat har alla olika erfarenheter till datorer och Internet. Det 
visade sig att Per stack ut mest från mängden och är den med mest erfarenhet när det kommer 
till Internet. Han kallar sig själv för Internetveteran. Anledningen till denna titel är för att han 
började använda Internet direkt när det kom till Sverige 1994. De andra informanterna började 
dock använda sig av tjänsten under senare delen av 90-talet. Det är bakgrunden och 
erfarenheterna tillsammans med den tekniska utvecklingen som gjort att alla fem anser att det 
är mer eller mindre en självklarhet att kommunicera via Internet. Maria säger:

”Jag skulle nog säga att det är väldigt självklart för mig och det gäller ju allt möjligt 
liksom.”

Maria menar att det har blivit viktigare och viktigare att kommunicera via Internet. Även om 
du som person inte är aktiv inom Internetkommunikation så ska möjligheten att kunna nås 
åtminstone finnas. Detta är även något som de andra informanterna håller med om. 
Möjligheten att kunna kontakta en person ska finnas då de alla ser kommunikation via 
Internet som väldigt användbart och primärt. Erik påpekade Internets betydelse genom 
följande citat.

”På ett sätt tror jag att det är så att finns du inte på Internet så finns du inte.”

Alla informanter jag har intervjuat menar att Facebook används i första hand som ett sätt att 
kommunicera med andra. Hur denna kommunikation går till skiljer sig dock mellan de som 
intervjuats. Det främsta sättet är att kommunikationen sker via små meddelanden eller mail. 
Det är ett enkelt och mycket praktiskt sätt att kommunicera på menar samtliga informanter. 
Genom att skicka ett kort meddelande eller mail kan mottagaren snabbt och lätt ta del av det 
som vill förmedlas samt svara på detta. Vardagliga konversationer och frågor som inte är av 
större vikt är den mest förekommande kommunikationen på Facebook säger de. Erik menar 
att Facebook är ett bra verktyg när det inte handlar om något viktigt eller brådskande.

”…//… om det inte är något jätteviktigt att nu måste jag ha tag på den här personen på en 
gång då måste man ju ringa men annars så mailar jag snarare oftast. På ett sätt tror jag att 
det är den primära kommunikationsvägen.”

Under alla intervjuerna nämndes det att Facebook är bekvämt och därför är det ett bra 
kommunikationsmedel. Anledningen till denna bekvämlighet är enligt informanterna den 
avslappnade ”mentaliteten” på Facebook. Som användare på Facebook kan du lätt skicka ett 
meddelande eller mail till en vän oavsett var denna befinner sig. Något som också bidrar till 
användarvänligheten är att Facebook är så stort. Alla informanter säger att nästan alla de 
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känner använder sig av tjänsten. Kommunikationen handlar inte alltid om att få ett svar utan 
mer att förmedla till sina vänner vad man själv gör eller har varit med om. Samtliga 
informanter säger att de kommunicerar via statusuppdateringar57. Detta sätt behöver inte 
betyda att de vill ha ett svar tillbaka utan enbart klargöra för sina vänner vad de gör. Maria 
menar att dessa korta texter omfattar mer triviala och vardagliga saker:

”Jag kan skriva på min statusuppdatering till exempel en fredag äntligen helg nu blir det 
fest.”

Att kommunicera med vänner via Facebook är för alla informanter en självklarhet. Vad det är 
som sägs och förmedlas via denna sida skiljer sig däremot mellan några av informanterna. 
Erik och Per var väldigt tydliga under intervjun att det är bara små vardagliga konversationer 
eller fraser som utbyts på Facebook. Rör det sig om något annat, något mer personligare då 
väljer de två något annat sätt att kommunicera. Anledningen till detta är för att det som ska 
sägas kan vara svårt att förmedla via text samt att ämnet är så personligt att det måste ske på 
ett annat sätt. Per säger också att Facebook har gjort många för bekväma och fega. Istället för 
att ringa eller träffas väljer de att kommunicera via Facebook.

”…//… det är så lätt att fega ur du har någonting känsligt att ta upp, någonting man 
egentligen borde ta mellan fyra ögon men så får man istället ett konstigt mail…//… då säger 
jag woo det här är för invecklat för lite textkommunikation och jag vet många som borde lära 
sig den färdigheten som tar upp saker på fel sätt genom fel teknik.”

Kommunikation behöver inte alltid ske genom text. Facebook erbjuder användaren många 
olika funktioner och sätt att förmedla information. Under mina samtal med Sara och Maria
framkom särskilt vikten av foton på Facebook. De menar att ibland kan det vara lättare att 
förmedla någonting via en bild än genom text. Intresset ligger lika mycket i att se vad ens 
vänner gör som i att läsa vad de skriver. En bild säger mer en tusen ord, sa en av dem. Genom 
att kolla på vänners bilder får de en bild av vad någon har gjort samt att de kan kommentera 
och konversera runt dessa foton. Alla informanterna medger att de är intresserade av att ta del 
av andras foton dock är intresset för att själv lägga upp foton olika.

Nätverkets betydelse i dagens samhälle är något som tre av informanterna påpekat. De menar 
att det är viktigt att ha ett stort nätverk. Anledningen till detta har att göra med att samhället 
blir mer och mer individualiserat. För att lyckas i denna tid krävs det att du har ett bra nätverk 
då du annars får klara allt själv. Facebooks betydelse är enligt dessa viktig i detta 
sammanhang. Facebook är ett nätverk som har stora möjligheter då det är så många som är 
anslutna, det är kostnadsfritt och väldigt lätt tillgängligt menar Anna. Användbarheten av 
detta nätverk täcker också ett stort spektra menar hon. När det är dags för något evenemang är 
det nu naturligt för henne att skicka inbjudningar via Facebook. Det har till och med gått så 
långt att vissa personer kan missa en inbjudan då de inte har Facebook, säger hon. Facebook 
fungerar också utmärkt som en kontaktannons i specifika fall menar de alla tre. Är du i behov 
av ny bostad eller ska flytta till en ny stad är Facebook ett bra verktyg för att skaffa kontakter 
och till exempel bostad, menar Anna.

                                                
57 Kort text som visas på det personliga Facebook-kontot samt för alla i ens nätverk.
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Identiteten och dess vänner 

Diskussioner angående så kallade virtuella identiteter har länge förts i dagens samhälle. Det 
har pratats om allt ifrån faror och risker med att chatta och knyta kontakter via Internet till 
fördomar om vilka det är som använder dessa tjänster. Med Facebook försvinner de flesta av 
dessa fördomar och analyser enligt mina informanter. Anledningen är den att Facebook är ett 
nätverk där du inte är anonym. Du måste visa vem du är och du vet vilka andra är. Samtidigt 
menar de att den identitet som presenteras på Facebook inte behöver stämma överens med den 
”verkliga” till hundra procent. Det är inte tal om att någon av mina informanter ljuger eller 
framställer falska identiteter utan det handlar mer om att välja ut vad som ska delges. Att 
blotta sig själv helt på Facebook och Internet är något de drar sig för. Samtidigt menar de att 
det i vissa fall kan det vara lättare att visa sin identitet och uttrycka sig på Facebook. 
Anledningen till varför de tror detta är för att det inte blir lika personligt, varför de vågar 
uttrycka sig fullt ut. Erik uttrycker sig så här angående identiteten på Facebook kontra den 
”verkliga”.

”Ja i viss mån tror jag den stämmer överens… //… vissa saker kanske är lättare att skriva om 
på Internet och svårare att säga i verkligheten.”

Facebook är ett ärligt verktyg enligt Sara. Folk vet vem du är och det går inte att förfalska din 
identitet. Hon tror dock att många väljer att presentera sig själv på ett så bra sätt som möjligt. 
Förskönanden angående sin egen identitet tror hon inte är speciellt ovanligt. Genom att 
överdriva vissa uttalanden och försköna verkligheten kan användaren framställas lite 
annorlunda mot vad den hade varit vid ett mänskligt möte. Genom att bara delge information 
som är fördelaktig för en själv, kan identiteten stärkas och förskönas. Detta ter sig genom att 
ladda upp bilder som är väl utvalda, gå med i grupper som uppfattas som ”rätt” samt hänvisa 
till saker som på något sätt reflekterar identiteten, menar hon.

”Man sätter ju inte upp dom fulaste bilderna på sig själv utan man väljer verkligen och tar 
dom som visar dom bra sidorna så det kan ju hända att man sätter sig själv i lite bättre ljus.”

Att ladda upp foton är en viktig del av hur användaren väljer att presentera sig själv men det 
finns flera andra sätt att visa sin identitet på Facebook. Något som alla informanterna nämner 
är betydelsen av att vara med i grupper. Genom att strategiskt välja ut grupper som de kan 
identifiera sig med kan en bild av identiteten upprätthållas. Utbudet av grupper på Facebook 
är enormt och hittar användaren ingen som passar går det skapa en egen. Tre av informanterna 
menar att genom att gå med i rätt grupper går det att styra hur identiteten ska uppfattas av 
andra. Oftast fungerar det så att du som användare får en gruppinbjudan av en vän på 
Facebook, sen väljer du själv om du ska gå med i denna eller inte. Sara belyser gruppernas 
betydelse för självidentiteten.

”Är man med i dom grupperna så kanske man tror att folk tycker att jag är perfekt som gått 
med i den här gruppen…//… Och sen så kanske man identifierar sig lite med någon grupp 
man har kanske, skapar en bättre bild av sig själv än man kanske egentligen är.”
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Frågan huruvida användarna är sig själva och visar sin sanna identitet på Facebook blir aktuell 
även här. Maria och Per menar att det är lätt att veta vad folk vill läsa och se om dem. Genom 
att veta vad som är uppskattat och vad som skapar en viss bekräftelse till deras identitet blir 
det lättare att förmedla detta genom text eller bild. Per för detta resonemang vidare. Att 
medvetet ansluta sig till vissa grupper och nätverk på Facebook kan en bild av en själv 
upprätthållas eller skapas. Frågan Per ställer sig är huruvida denna identitet verkligen 
stämmer överens med ens egna värderingar. Hypotesen han har är att många till exempel 
ansluter sig till grupper och nätverk av artighet, då de blivit inbjudna av vänner och inte kan 
säga nej. Förskönandet av sig själv är ett gammalt klassiskt fenomen som människan alltid 
använt sig av och detta framkommer naturligtvis på Facebook också menar han. Ett annat 
scenario som Per tror figurerar på Facebook är att folk går med i en viss grupp bara för att de 
ska framstå på ett visst sätt, utan att egentligen tycka att denna grupp verkligen speglar dem. 

”Det blir nästan lite hönan och ägget. Är jag mina handlingar eller är mina handlingar mig.”

Per tar själv avstånd från gruppinbjudningar oavsett från vem dem kommer och vad de 
handlar om. Rör inte gruppen eller nätverket hans intressen så är det inte intressant att vara 
med även om det hade framställt honom i bättre dager. Tankar angående just medlemskap i 
grupper och nätverk på Facebook dök upp i alla intervjuer. Samtliga menar att de noga väljer 
ut vad de ska tillhöra och inte ska tillhöra. Det som skiljer svaren åt, informanterna emellan,
är att några kan tänka sig att gå med i grupper för att det skapar en bra bild av deras identitet 
medan några väljer att ta avstånd. Alla informanter har en tanke med allt de gör på Facebook, 
allt från val av grupper till vad de skriver som andra användare kan läsa. Medvetenheten om 
hur de framställer sig själva är mycket stor och påverkar deras beteende på Facebook. 
Samtidigt som medvetenheten är stor händer det att texter och foton publiceras utan större 
eftertanke vilket gör att den sanna identiteten speglas, menar Maria.

”Jag har en tanke med allt jag gör på Facebook att det är liksom medvetet…//… Jag tror 
ändå på nåt sätt att man också omedvetet eller hur ska jag säga att man liksom tänker att det 
här betyder inte nåt men jag tror ju ändå att det gör ju det.”

Något som kom upp till diskussion i samtliga intervjuer var varför användaren väljer att delge 
omvärlden av sitt privatliv. Genom att skriva, visa foton och tillhöra visa grupper kan 
identiteten stärkas. Enligt informanterna grundar sig detta behov eller begär att berätta om sig 
själv i ett ord: bekräftelse. I den tid som vi lever i där individen präglar samhället finns det ett 
behov av att göra sig hörd, enligt informanterna. Det handlar inte alltid om att kommunicera 
med vänner utan det handlar lika mycket om att stärka sig själv. De tre kvinnor som 
intervjuades var samtliga överens om detta. När de skriver eller lägger upp foton på Facebook 
är inte alltid detta i ett syfte att kommunicera med andra. Istället är det ett sätt att stärka sin 
identitet och visa andra användare att detta är jag. De vill göra de andra användarna 
uppmärksamma på att de är intressanta personer och att de har en egen identitet. Myntet är 
dock tvåsidigt, då de vill uppfattas som unika och självständiga samtidigt som de vill passa in 
och tillhöra rätt grupper och nätverk. Citatet nedan är Marias syn på frågan.

”Jag tror att mycket man gör är för att andra ska se det. Alltså jag menar om jag bara skulle 
ha Facebook för min egen skull så skulle jag ljuga…//… Alla har ju ändå behov att bli 
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bekräftade, man tänker så här varför man ens har Facebook, alltså det är ju för att man vill 
hålla kontakt och just det att man vill bli sedd.”

Facebook är ett stort digitalt nätverk där människor världen över kan hålla kontakt och
kommunicera. Innan Facebooks popularitet fanns det andra forum för liknande tjänster. De 
flesta av dessa tjänster finns kvar även idag men är inte alls lika populära menar Per. 
Anledningen till varför Facebook är så populärt enligt Per, är att Facebook täcker ett så stort 
område. Inom tjänsten finns det som tidigare nämnts grupper och nätverk som behandlar vissa 
särskilda intressen. De communities58 som tidigare funnits var nischade enligt Per. Hade du 
flera intressen och ville dela dessa med likasinnade över Internet var du tvungen att använda 
flera tjänster. Det fanns alltså inget community som omfattade allt och alla. Det Facebook 
gjort är alltså att låta alla rymmas under samma tak oavsett intresse, vilket har lett till att dess 
storhet och användbarhet, säger Per. 

”Facebook är som en väldigt rolig bridgebuilder, Facebook gör egentligen att alla 
communities blir onödiga för i Facebook finns alla communities du kan ha. Så som jag ser 
Facebook, så är Facebook egentligen bara en någonting som kopplar ihop communities.”

Det kom, utvecklades och stannade kvar

Teknikens utveckling går allt fortare och fortare. Idag är Internet något som är en självklarhet 
för de flesta. De informanter jag intervjuat har alla minnen från när Internet blev ett verktyg 
som de började använda frekvent. Från Internets etablering i Sverige 1994 till år 2000 har alla 
informanter använt sig av Internet frekvent. Då de personer jag intervjuat alla är födda under 
1980-talet har de mer eller mindre vuxit upp med Internet och märkt dess utveckling. 

Samhället förändras med tiden och värderingar och normer som tidigare gällde är idag ersatta 
med nya. I dag präglas samhället av en individualism säger Anna, Maria och Sara. Tidigare 
tror de att kollektivet var det centrala i samhället men har idag ersatts av det individuella. De 
tror att en allt tydligare individualitet och Facebooks popularitet kan ha ett samband. Genom 
att exponera sig själv och göra sig själv hörd på Internet och Facebook kan individen stärkas 
menar de. Anledningen till varför Facebook och många andra virtuella gemenskaper nu är så 
populärt beror också på ett ökat överseende, fortsätter Maria. Tidigare har det varit tabu att 
umgås via Internet och detta beteende har kopplats samman med flera negativa attribut och 
fördomar. Nu är det okej att till exempel nätdejta och hålla kontakten med vänner via 
Facebook utan att andra tycker att det är fel, säger hon. 

”Ja, alltså det är, det blir ju också förändrat jag menar Internet alla börjar väl inse hur bra 
eller hur bra grej det är alltså man kan på Internet finns det ju verkligen allt, man kan göra 
allt.”

Per håller dock inte med om att vi lever i ett särskilt individualistiskt samhälle. Han menar att 
istället handlar det om en anonymisering. Att passa in är viktigare nu än tidigare. Du ska bära 

                                                
58 Nätgemenskap, Internetbaserad sammanslutning av individer med gemensamt intresse.
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rätt kläder så du inte sticker ut i skolan och du ska rätta in dig i de led som finns, menar han. 
Istället är det så att vi tror att vi lever i ett individualistiskt samhälle men i själva verket vill vi 
passa in och vara som alla andra fortsätter Per. Den rätta benämningen är enligt Per
teaterindividualism, människor vill tro att de sticker ut och är individuellt starka men i själva 
verket rättar vi oss efter varandra. De erfarenheter som personen själv har tyder på att det är 
så, som exempel säger han att så fort du inte är eller gör som alla andra så måste du förklara 
dig.

”…//… jag skulle nog säga att vi mer och mer dras åt ett stick inte ut passa in, bråka inte, 
kom klädd som alla andra till skolan annars får du stryk jag köper inte att vi är så 
individualistiska som vi påstår att vi är.”

Eftersom samhället ständigt förändras, förändras också människorna som lever i det. De 
generationer som är uppväxta med datorer och Internet skiljer sig från dem som inte är det. 
Maria menar att hon tillhör Facebook-generationen, Anna och Erik kallar istället det för 
Internetgenerationen. Samtliga informanter är födda på 1980-talet och tillhör egentligen 
samma ”generation”. Det informanterna menar med dessa beteckningar är att de är uppväxta 
med Internet och sett dess utveckling samt att de är väldigt bekväma när det gäller 
användningen av Internet. Detta har gjort att Facebook blivit en naturlig del av deras 
Internetanvändande och det kan på flera sätt underlätta vardagen menar de. Eftersom samtliga 
informanter vuxit upp med och sett utvecklingen av Internet är de mer öppna och benägna att 
använda nya kommunikationssätt samt att de ser inget fel i det. Äldre generationer i samhället 
har varit med om så mycket mer innan Internets genombrott vilket informanterna tror bidrar 
till ett större avståndstagande mot exempelvis Facebook. För de som är yngre och växer upp 
nu, är Internet och tjänster som Facebook än mer naturligt enligt informanterna. Varför det är 
så beror på att denna generation, inte har upplevt något annat och tekniken samt Internet är så 
naturligt för dem redan från första början. Maria förklarar sina tankar följande:

”Eftersom vi lite yngre generation, alltså för oss är det så himla naturligt med Internet men 
dom flesta äldre generationerna har liksom inte det på samma sätt. Samma som 
mobiltelefonerna är ju naturligt för oss men kanske inte för de äldre generationerna…//… 
För dom som är yngre än oss är det väl, för dom är det ju ännu mer naturligt i deras liv tror 
jag.”

Den ständiga utvecklingen av tekniken gör att nya kommunikationssätt blir aktuella. Nu är 
Facebook populärt över hela världen och över 300 miljoner människor är medlemmar. I flera 
av intervjuerna fördes diskussioner om huruvida Facebook är en trend som dör ut eller om 
populariteten kommer att hålla i sig. Ingen av informanterna tror att tekniken kommer stanna i 
utvecklingen utan att allt kommer hela tiden förnyas. Per menar, att om Facebook skulle bli 
omodernt eller impopulärt av någon anledning finns det alltid någon som ligger ”tvåa” och 
vill ta över första platsen. Digitalt baserade nätverk som Facebook eller andra digitala 
kommunikationssätt kommer fortsatt vara populärt eftersom det är så accepterat i samhället 
menar Anna. Hur informanterna ser på huruvida Facebook tar över ”vanliga” reella möten 
skiljer sig svaren åt. Tre av informanterna tror att Facebook kan bidra till att människor umgås 
mindre i verkligheten. Ingen av de tre vill generalisera ämnet utan påpekar även att det är 
väldigt olika från person till person, men trots detta tror de att människor spenderar mer tid 
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framför datorn än tidigare. Frågan angående detta ämne gör dem dock kluvna. Samtidigt som 
de menar att folk umgås mindre säger de också att de själva inte skulle kunna ersätta reella
kontakter med Facebook-kontakter. Trots detta säger alla tre att de oftare skickar ett 
meddelande på Facebook istället för att ringa till en vän när det gäller något. Även om ett 
telefonsamtal inte är samma sak som ett möte är de överens att det blir mer personligare att 
ringa någon än att skicka ett meddelande via Facebook. Maria och Erik, i den turordningen, 
säger följande citat.

”…//…Alltså jag kan sitta ganska mycket vid datorn och typ göra onödiga grejer men om nån 
skulle ringa mig ska vi göra nåt så är det klart att jag inte nej jag måste kolla Facebook.”

”…//… Prata med någon via telefon även om det inte är samma sak som att prata med någon 
ansikte mot ansikte, på det sättet tror jag det kan minska lite grann det här sociala att istället 
för att ringa någon så skriver man ett mail eller nåt sånt där.”  

Per har ett annat sätt att se på frågan. Det finns klassiska fördomar angående människor som 
umgås över Internet menar informanten. De är socialt inkompetenta och misslyckade 
människor fortsätter han. Det är dock inte på detta viset menar Per, då han har läst och tagit 
del av studier som gjorts angående människor som chattar och umgås mycket över Internet. 
Det har visat sig enligt Per, att när dessa personer träffar andra människor i verkligheten är 
deras sociala kompetens och emotionella kompetens högre än hos dem som inte gör det. 
Sådana resultat och undersökningar har gjort att Per inte alls tror att tjänster som Facebook 
och chatter alienerar människan. Avståndstagandet gentemot de fördomar och teorier om 
alienation retar upp honom. Samtidigt ställer sig han sig frågan vad är riktiga relationer? Han 
menar att det finns en hierarki av verklighet när det gäller frågor som rör sociala relationer. 
Han menar att människan lever kvar i ett äldre tänkande som inte passar in i dagens samhälle 
och struktur.

”Ersätter... alltså det känns lite grann som det finns en hierarki av verklighet i det här som att 
riktiga relationer det är när man går på fik och sitter och snackar eller går på bio men när du 
snackar med nån, chattar du då är inte det på riktigt och det nu blir jag nästan lite filosofisk 
här med dig men jag reagerar på det här för att varför är det ena mindre riktigt än det 
andra.. det känns som vi är kvar i ett analogt tänkande.”

Sara, Maria och Anna, menar att Facebook är en viktig del av vardagen i dagens samhälle. 
Anledningen till denna åsikt grundar sig på flera aspekter enligt dem. Idag är det så naturligt 
med Facebook, att personer frågar vad du heter på Facebook istället för vad du har för 
telefonnummer, menar Anna. De andra två menar att genom Facebook har även nyfikenheten 
ökat. Facebook gör det möjligt för dig som användare att ta del av vad andra personer gör. I 
många fall behöver man inte veta detta men genom möjligheten vill man ta reda på så mycket 
som möjligt om så många som möjligt, menar Maria och Sara. Dessa tre personers 
uppfattning om Facebooks betydelse i dagens samhälle visar sig när utanförskap diskuteras i 
intervjuerna. Alla tre menar att det är viktigt att använda sig av Facebook. Dels för att den 
tekniska utvecklingen går framåt, då måste människan också hänga med och dels för att det 
underlättar vardagen. Kommunikation, nätverk och gemenskap är alla begrepp som inryms i 
tjänsten Facebook. De som inte använder sig av denna tjänst anser de vara utanför. De 
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sträcker sig även så långt som att säga, att de ligger efter i utvecklingen. Dock menar de inte 
detta på något intellektuellt eller personligt plan utan ur ett tekniskt och samhälleligt 
perspektiv. Facebook har alltså utvecklats till något så självklart och nödvändigt att använder 
du dig inte av det, är du utanför och efter i utvecklingen. Sara uttrycker sig på följande sätt.

”Outsider, man hamnar med i kanal fems program Outsider om man inte har Facebook.”

Reklamen vs. Chefen.
Hur Facebook används och vad som görs via denna tjänst ser olika ut hos informanterna. Alla 
som deltog i denna undersökning har Facebook först och främst ur ett nöjesperspektiv. Detta 
perspektiv, att Facebook enbart används för nöje, har ändrats hos några av informanterna efter 
en tid. Utvecklingen av tjänsten och dess popularitet har öppnat andra dörrar och möjligheter, 
menar två av informanterna. Även om de inte har några egna erfarenheter av något annat än 
nöje på Facebook är tanken inte främmande för dem. Nätverket är stort och kontakter med 
människor som inte befinner sig i informanternas närmiljö kan ge nya kontakter som i sin tur 
kan leda till något utöver det sociala planet. Anna och Maria har som sagt själva inte varit 
med om detta men de vill tro att det är en möjlighet för framtiden. Anna berättar en anekdot 
om en vän som använt Facebook som en kontaktannons.

”…//… han skulle flytta till Malmö så hette han ”jag behöver lägenhet i Malmö” och då var 
det ju jättemånga som kommentera eller gav förslag och tips eller telefonnummer så det tror 
jag är väldigt bra.”

När det gäller marknadsföring och informationsspridning via Facebook är uppfattningarna 
splittrade hos informanterna. Facebook använder sig av reklam som visas varje gång 
användaren är inne och nyttjar tjänsten. Diskussionen om denna reklam skapade under 
intervjun med Per hätsk stämning då han avskydde denna form av marknadsföring. För det 
första tyckte han att den marknadsföring och information som visades var mycket dålig och 
illa gjord och för det andra så ville informanten inte bli påtvingad reklam när denne använder 
Facebook. Detta var något som Per var ensam om. De andra informanterna la inte alltid någon 
energi till att läsa reklamen, men de stördes inte av den oavsett vad den representerade. Per
hävdar dock, att den dagen Facebook visar för mycket reklam eller information kommer de gå 
under. Orsaken till en eventuell undergång av detta populära verktyg skulle bero på att det 
visas för mycket reklam, menar han.

”Det verkar vara en ständig grej på alla communities och såna här grejer liksom att när det 
ballar ur, när det blir för mycket reklam, när det blir för mycket det ska tjänas pengar på det 
bla bla bla, då spyr man, då funkar det inte längre folk drar sig ur och hittar någonting 
annat. Det finns alltid en konkurrent…”

De andra informanterna hade dock en annan uppfattning angående marknadsföring och 
informationsspridning via Facebook. Även om de inte vid alla tillfällen lade märke till den 
reklam som visades var de ändå fascinerade av hur marknadsföringen sköts på Facebook. 
Anledningen till denna fascination är att reklamen anpassas efter användaren. De intressen 
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och de grupper som användaren väljer att fylla i och visa ligger sedan till grund för vilken 
reklam som visas när de använder tjänsten. Detta är i alla fall vad informanterna tror utan att 
ha någon riktig, bekräftad uppfattning av fenomenet. Taktiken att anpassa marknadsföringen 
från person till person gör att det blir intimare, menar de. Detta skapar en personligare 
koppling till de budskap som visas, vilket leder till att benägenheten att läsa vidare ökar. 
Följande citat är hämtade från intervjuerna med Anna och Maria.

”Man märker ju verkligen att den är så här riktad till mig verkligen du vet. Är du 22 år, ja 
hur kunde dom veta det…”

”Alltså till exempel om det skulle vara typ eftersom jag är med i Luleå tekniska universitets 
nätverk och skulle det vara då till exempel någonting på skolan…//… det känns lite mer som 
att det rör mig att det kanske hade kunnat vara något sånt man skulle kolla.”

Att företag och organisationer har börjat använda sig av Facebook har blivit allt vanligare 
anser samtliga informanter. En arbetsgivare, kommun eller en social rörelse kan alltså skapa 
ett användarkonto för att kommunicera med omvärlden. Möjligheten finns alltså att via detta 
nätverk nå ut med ett budskap samt skapa nya kontakter. Alla som deltagit i denna studie har 
märkt att vissa företag finns på Facebook, men ingen av dem har någon större uppfattning om 
hur denna kommunikation och informationsspridning sker. Tanken att en arbetsgivare finns 
på Facebook ger upphov till tudelade känslor hos informanterna. Tre av dem tycker att detta 
är en bra utveckling då det ger möjlighet till att skapa kontakter på ett mer informellt sätt. I 
motsats till detta tycker informanterna att det samtidigt är skrämmande att en eventuellt 
framtida eller nuvarande arbetsgivare finns på samma forum. Att en arbetsgivare eller ett 
företag kan ta del av deras privata kontakter samt ta del av deras privatliv är den nackdel de 
ser. Även om alla frivilligt valt att använda Facebook och delge omvärlden om sitt privatliv, 
tycker de att det finns en gräns när det gäller deras personliga integritet. Sara avslöjar sin 
skepsis till en arbetsgivare på Facebook. 

”…//… om man lägger upp bilder från helgen och så där det är klart som arbetsgivare 
kanske börjar undra vad dom sysslar med men samtidigt måste man ju kolla på vad ska man 
säga hur mycket har arbetsgivaren rätt till att tränga sig in i ens privatliv?”

När frågan angående Luleå kommuns vara eller icke vara på Facebook togs upp under 
intervjuerna blev svaren även här skilda. Som tidigare nämnts var alla informanterna 
medvetna om att olika organisationer har och kan skaffa ett användarkonto på Facebook. 
Huruvida det skulle vara bra eller dåligt är svårt att säga då informanterna talade om 
eventuella fördelar samt nackdelar. En fördel som framkom var att genom Facebook kan 
många ta del av det budskap som vill förmedlas. Genom att ha ett lättillgängligt forum för alla 
användare att ta del av kommunen är något som de tror kan vara fruktsamt. Att informera om 
lokala händelser, informera om lediga jobb, informera om nyheter samt att göra inbjudningar 
till speciella evenemang var sådant som informanterna ansåg som positivt med ett deltagande 
på Facebook. Det finns dock svårigheter att ta hänsyn till också medger de. Facebook framstår 
som ett relativt oseriöst forum hos informanterna och att då blanda in en seriös organisation 
som Luleå kommun kan skapa problem, menar de. Bara för att möjligheten finns och att 
Facebook är populärt just nu gör det inte självklart att det är rätt forum för en organisation. 
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”Visst kan dom det men vad vill dom uppnå? Vill dom knyta kontakter eller vill dom bara 
synas det beror ju alltså om syftet är att nu ska vi skapa en grupp på Facebook som heter 
Luleå kommun men varsågod det kan vi göra nu det tar tio sekunder…”

Syftet visar sig vara det som är viktigast enligt samtliga informanter. Finns det en väl utförd 
plan och en bra tanke bakom, kan nyttjandet av Facebook vara positivt. Erik menar att, Luleå 
kommun som helhet är ointressant för honom men om det skulle finnas specifika delar att ta 
del av skulle han vara intresserad. Förslag som nämns är att informera om sportaktiviteter, 
kultur, arbetsmarknad och organisationen var för sig. Genom detta sätt får användaren själv 
välja det som passar och onödig reklam och information kan ratas. Maria och Anna nämner 
att de gärna skulle ta del av Luleå kommun på Facebook om de informerar kortfattat om olika 
händelser och evenemang. Hur detta skulle gå till är de dock inte ense om. Anna menar hon
mycket väl kan tänka sig att få reklam och inbjudningar skickat till sig via Facebook utan att 
ha begärt det själv. Genom detta sätt fås en bra inblick i vad som händer i kommunen. De 
andra är dock mer kritiska till detta. De menar att de inte vill ha mer reklam och oönskad 
information på Facebook. Istället skulle de själva vilja ta del av kommunens information när 
de själva vill och är intresserade av det. På detta sätt skulle de inte bli irriterade över oönskad 
information och reklam utan istället skulle de söka informationen när de väl behöver den. 
Frågan de ställer sig då är om Facebook verkligen behövs till detta då du lika gärna kan ta del 
av denna information genom andra forum, exempelvis kommunens hemsida. 

”Jag tror inte det skulle funka om Luleå kommun som helhet skulle ha en Facebook grej eller 
ja det kanske skulle funka men inte lika bra som specialiserade.”

”Jag tror det är intresset som styr alltså jag tror det är bra att ha inbjudningar för då ser 
man ju det ordentligt alltså många går ju inte in på sidor det blir ju att man glömmer bort 
man har alltid vissa personer man kollar och alla dom andra 500 glömmer man.”
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6. Analys
Analysen i denna uppsats består av en parallell diskussion kring resultat och teori. En 
sammankoppling görs för att finna likheter mellan det som framkommit av intervjuerna och 
de teorier som valts ut. Även olikheter dessa variabler i mellan är intressant, då verkligheten 
inte alltid reflekterar det som presenteras i teori.

Individ och identitet
Begreppet identitet har många definitioner och skapar fortfarande huvudbry bland tänkare 
världen över. Giddens59 syn på identitet är att det är något som grundas i samspel med andra 
människor och det rådande samhälle som detta samspel sker i. Människan blir alltså inte 
berövad sin frihet och oförmåga att välja själv utan Giddens menar, att det är tvärtom. Genom 
denna sociala process skapar människan än individualitet och frihet. Frågan om vad identitet 
är intressant att ha som bakgrund till de diskussioner som framkom under intervjutillfällena 
till denna undersökning. Flera av informanterna menar att de genom Facebook presenterar 
och stärker sin identitet. Där kan de själva välja vad som ska representera dem och vad som 
inte ska kopplas samman med deras identitet. Informanterna sa också att de tror att 
majoriteten av det som presenteras på Facebook är sant och reflekterar identiteten i 
verkligheten. Giddens menar att identitet är en process som ständigt pågår och grundar sig i 
socialisation. Den identitet som då presenteras på Facebook är det verkligen så att det är den 
som utvecklats under en livstid eller skapas en ny identitet på Facebook omedvetet? Facebook 
är en arena där socialt samspel sker hela tiden och detta skulle mycket väl kunna ligga till 
grund för att identiteten skiljer sig från den verkliga samt att den utvecklas. Flera av 
informanterna nämnde också att de förskönar sin identitet på Facebook efter speciella normer 
som råder på sidan. Giddens tanke går att applicera på detta då det är omvärlden, i detta fall 
Facebook, som formar individen och gör nya fria val möjliga. 

Modernismen bidrar till att globaliseringen ökar vilket i sin tur gör världen mer lättillgänglig 
för människorna. Genom Facebook kan du identifiera dig med någon på andra sidan världen. 
Denna möjlighet gör att människan kan vidga sin omvärld och allt behöver inte vara som det 
alltid varit. Traditionella värden som rör arbete, klass, könsroller och familj sätter inte lika 
djupa spår längre då människan kan förhålla sig till något annat, som innan var utom dess 
vetskap, menar Giddens. Facebook bidrar till detta menar några av informanterna. En menar 
att i och med en kraftigare globalisering suddas det gamla ut. Informanten säger att denna 
globalisering och Facebook gör det lättare för människor att finna och visa sin sanna identitet. 

Castells60 säger att identitet är något som är konstruerat och människors källa till mening. De 
identiteter som presenteras på Facebook grundar sig i en verklig person, men det kan skilja 
sig på ”verkliga” och virtuella identiteter, menar alla informanter. Ingen påstår att de ljuger 
eller hittar på en falsk identitet på Facebook men de kan omkonstruera den. Detta ligger i linje 
med Castell, att identiteten är en konstruktion. Informanterna säger att de och många andra 
justerar sina identiteter så att de ska uppfattas på ett visst sätt, de talar om en försköning. 

                                                
59 Giddens  (2003)
60 Castells  (2000)
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Detta för att stärka sig själv och visa omgivningen att de har en stark identitet. Genom 
Facebook kan andra bekräfta denna identitet genom olika former av kommunikation. Castells 
hävdade även att identitet är människors källa till mening. Parallellen går att dra till 
informanternas Facebook identiteter, då de genom sin identitetspresentation skapar och blir 
tilldelade en mening.

Zhao, Grasmuck och Martins61 studie berörde just dessa aspekter, hur en grupp personer
väljer att skapa och presentera sina identiteter på Facebook. De kom fram till att när det gäller 
att presentera sin identitet, görs detta på tre olika sätt. Presentationen skedde genom text, bild 
eller intressen och kultur. Genom att lägga upp foton på sig själv, vänner och händelser visade 
personerna deras identitet så som de ville att andra ska uppfatta dem. Detta sätt var det mest 
förekommande i den grupp som deltog i undersökningen. Motsats till detta var alltså de 
personer som valde att presentera sin identitet via text. Någonstans där mitt emellan befann 
sig de som valde att presentera sin identitet genom att visa sina intressen samt vilka grupper 
de tillhör. Även om denna studie enbart fokuserade på identitetskonstruktion och presentation 
är den intressant även i denna uppsats. Alla informanter menar att de använder sig av 
Facebook för att på något sätt stärka sin egen identitet. Facebook gör det möjligt för de att 
försköna verkligheten då de kan välja vad som ska presenteras samt påverka hur de ska 
uppfattas av andra. De tre sätt som framkom i Zhaos studie passade även in på informanterna. 
Det finns en tanke med alla foton som publiceras och vad de ska betyda, deras 
kommunikation i text är också den väl genomtänkt och till sist är de grupper och intressen 
som de väljer att stödja utvalda med precision. Informanterna menar dock inte att de uteslutet 
använder sig av enbart en metod när det kommer till deras självpresentation. Samtliga 
använder Facebook både för att förmedla och kommunicera genom text, bild och 
grupptillhörighet. En informant uttryckte sig också att allt som hon gör på Facebook har en 
mening när det gäller självpresentationen. Det finns alltså ingenting som görs omedvetet utan 
allt har mer eller mindre en betydelse. 

Kommunikation och nätverk
Manuel Castells menar att Internet är vår tids livsväv. Internet har vuxit och blivit mycket 
betydande för dagens människa och samhälle. Internet har gjort det möjligt för människan att 
kommunicera på sätt som tidigare var otänkbara. Genom detta nya kommunikationssystem 
integreras produktionen och spridningen av vår tids kultur. Castells menar även att denna 
kultur och kommunikation ändras efter identiteternas skiftande smak och individuella 
stämningar. Interaktiva datornätverk ger kommunikationen nya utseenden och kanaler som 
formar livet samtidigt som de formas av det. Facebook är ett resultat av dagens människors 
behov och vilja att kommunicera. En stor anledning till varför informanterna i denna 
undersökning använder Facebook är just dess kommunikationssystem. Möjligheten att 
kommunicera med ett stort nätverk när som helst har gjort Facebook till ett välanvänt verktyg 
för informanterna. Innan Facebook skapades och blev populärt fanns det andra 
kommunikationssätt på Internet men som idag är omoderna och impopulära. Castells tanke 
om att kommunikationssätten påverkas efter identiteternas smak och stämningar kan 
appliceras på fenomenet Facebook. Det kan vara så att människor idag kräver en tjänst som 

                                                
61 Zhao , Grasmuck , Martin  (2008)
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Facebook, varför den också blivit så populär. En informant menar att Facebook gör att man 
kan ha koll på allt och alla vilket har lett till ett kontrollbehov. Facebook har gjort det möjligt 
och skapat ett behov hos dess användare som inte tidigare var möjligt och som kanske inte
heller var uppskattad tidigare. Detta kan vara ett resultat av Castells tankar angående 
kommunikation, att interaktiva datornätverk ger kommunikationen nya ansikten och formar 
livet samtidigt som det formas av det.

Kommunikationen och dess möjligheter i samhället förändras hela tiden. Alfabetet skapades 
och förändrade samhället i antikens Grekland, film och radio förändrade kommunikationen 
under tidigt 1900-tal och televisionen under senare delen av samma århundrade. Risken med 
dagens interaktiva datornätverk, som Facebook, är att en alienation kan skapas enligt Castells. 
Social splittring växer då identiteterna blir mer specifika och svår delade. Tanken att 
Facebook skulle göra människan mindre benägen till mänskliga möten skapade delade 
meningar hos informanterna. De tror att folk sitter mer framför datorn och umgås på det sättet 
än tidigare men samtidigt anser de själva att de inte umgås mindre med sina vänner i 
verkligheten. En informant menade även att de som har ett stort kontaktnät i den virtuella 
världen även har ett rikare socialt liv i verkligheten. Här skiljer sig alltså informanternas 
tankar från Castells angående kommunikationens effekter. 

Samhällsförändring
De informanter som deltagit i denna undersökning är alla födda någon gång på 1980-talet. De 
har alltså upplevt en tid innan tjänsten Internet etablerades. Samtidigt har de sätt och upplevt 
den otroliga utveckling som har skett sedan Internets uppkomst. Samtliga informanter har 
alltså upplevt den förändring som skett och de är medvetna om att bakom all utveckling finns 
en bakgrund och historia. C Wright Mills62 klassiska bok ”Den sociologiska visionen”, 
behandlar bland annat detta. Vi lever i en tid då information i överflöd gör intryck på 
människan. Människan behöver då en förmåga att omvandla all fakta, annars dränks förmågan 
att införliva den. Genom att förstå historian i stort för olika människors liv och dess yttre 
livshistoria kan hänsyn tas till alla individer i massan av dagliga upplevelser. Informanterna 
menar att de förstår andra generationer och hur de förhåller sig till exempelvis Facebook. Det 
finns en förståelse för de äldre generationernas avståndstagande till Facebook. När det 
kommer till de yngre generationerna så tror informanterna att Internet och tjänster som 
Facebook är ännu mer naturligt för dem, då aldrig varit utan det. Genom att förstå historian 
och utvecklingen kan en förståelse för dagens individer och händelser skapas.

Internets framväxt och stora användningsområde har gjort att allt fler viktiga apparater i 
samhället förlitar sig på det. Politik, ekonomi och samhälleliga institutioner använder sig av 
Internet. Det som då sker är att invånarna i samhället också måste använda sig av denna tjänst 
för att kunna ta del av allt som händer och sker. Castells påstår att denna utbredning av viktiga 
funktioner i samhället på Internet har skapat ett utanförskap. De som ställs utanför är de som 
inte har möjlighet eller kunskap att använda sig av Internet. I denna undersökning framkom 
det av samtliga informanter att deras medlemskap i Facebook grundade sig i ett socialt tryck. 
Facebook har blivit så populärt och utbrett att avstår du så riskerar du att missa viktig 
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information och gemenskap. Detta är något som ligger i paritet med Castells tankar om 
utanförskap orsakat av den tekniken.

Ulrich Beck63 talar om att en individualisering har skett och människan vill vara sin egen 
herre. Allt utgår från individen och för att bli lyckad ska allt ske på ens egna villkor; egna 
pengar, ett eget hus och ett eget jobb. Tre av informanterna hävdade också att samhället blivit 
mer och mer individualiserat. De säger att människan måste utmärka sig, stärka sig själv i 
dagens samhälle då du inte får någonting gratis. Av denna anledning tror de att Facebook är 
så populärt som det är. Här kan människor uttrycka sig, utmärka sig och skaffa de kontakter 
som behövs i ett samhälle där du annars står ensam. Detta fenomen är också något som 
Castells skänker en tanke till då han menar att samhället består av personaliserade 
gemenskaper som förkroppsligas i ”jagcentrerade nätverk”. 

Något som också har förändrats sen Internet kom menar informanterna är sättet att umgås. 
Sociala relationer ser inte likadana ut idag som de gjorde innan Internets ankomst. 
Datornätverk som Facebook gör att sociala relationer kan upprätthållas utan ett fysiskt möte. 
Detta kan leda till en alienation, där individualismen blir än tydligare tror några av 
informanterna. En informant menade dock att synen på sociala relationer var förlegad i 
jämförelse med dagens teknik. Informanten menade att relationer på Facebook och Internet är 
lika verkliga som vanliga. Denna person menade även att samhället idag inte är särskilt 
individualistiskt. Karl Marx, menade på sin tid att kapitalismen gjorde upphov till rotlöshet 
och klasskillnader. Värdet av traditioner, arbete och familj förändrades och urholkades i och 
med det nya kapitalistiska systemet. Dagens individualism kan ha lagt grunden till liknande 
effekter som Marx menade då individen står än mer i centrum. Idag är det kanske inte 
kapitalismen som ligger bakom utan den teknik som ständigt utvecklas och möjliggör en ännu 
starkare individualitet; Facebook skulle kunna vara ett verktyg för att hantera denna 
individualism.

Idag sker informationsspridning och marknadsföring ofta via Internet. Det finns Internetsidor 
där jobb söks och människor ger sitt förfogande till arbetsmarknaden. Frykman64 menar att 
Internet är ett ypperligt verktyg för rekrytering och kontaktannonser. För att Internet ska 
kunna utveckla och effektivisera denna process krävs dock ett nytt sätt att tänka. De sidor som 
idag finns för jobbsökande är alldeles för stora och chansen att skaffa ett jobb via denna är 
väldigt liten. Informanterna tror att en tjänst som Facebook skulle kunna vara bra i ett sådant 
syfte. Det finns dock nackdelar med detta också menar de. Facebook är ett stort nätverk där 
kontakter kan knytas och det är ett lätt sätt att sprida information på. Baksidan som 
informanterna menar är att Facebook kan uppfattas som ett oseriöst forum. Att då blanda in 
seriösa aktörer kan ge en fel bild. Det handlar också om integritet, hur mycket av sitt privatliv 
vill du som Facebook användare att företag och arbetsgivare ska se. Frykman menar att det 
bästa vore att skapa en plattform där kontakter kan skapas och en dialog kan hållas mellan 
jobbsökande och arbetsgivare innan till exempel en anställningsintervju. Att denna plattform 
skulle vara Facebook skapar alltså både för- och nackdelar enligt informanterna.
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Något som också skulle kunna skapa problem när företag och arbetsgivare använder 
Facebook är de kulturkrockar som skulle kunna ske. Gary Hamel menar att dagens Facebook 
användare är vana vid ett klimat där status inte mäts i vilken titel, klass eller utbildning du har 
utan med vad du kan bidra med samt åstadkomma. Detta förväntar sig också dessa människor 
på framtida arbetsplatser, vilket kan skapa problem då många arbetsplatser är byråkratiska. 
Max Weber som var tidigt ute med begreppet byråkrati menar att denna idealtyp 
kännetecknas av bland annat fasta regler, stark hierarki, auktoriteter och sanktioner. Denna 
organisationsform finns på flera ställen runt om i samhället, även om många utvecklats. Luleå 
kommun vill utreda möjligheterna att använda Facebook, frågan är dock hur existerande 
användare ställer sig till en sådan hierarkisk organisation på deras informella mötesplats.
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7. Diskussion
Anledningen till varför de personer jag valt att intervjua och basera denna uppsats på, 
använder sig av Facebook är flera. Användningsområdet av denna tjänst är väldigt stort och 
gör det möjligt att flera faktorer ligger till grund för ett medlemskap. I denna sista avslutande 
del av uppsatsen kommer en diskussion föras kring syftet och det som framkommit av 
undersökningen. Denna del kommer till skillnad från resten av uppsatsen fokusera på min 
uppfattning angående ämnet och fenomenet. 

Outsider!
Samtliga informanter menade att de har Facebook för att kunna kommunicera med vänner och 
bekanta. Att dagens kommunikation sker genom Internetbaserade nätverk är också något som 
Castells lägger stor vikt vid. Facebook ger dig som användare många möjligheter, att ha 
kontakt med gamla klasskamrater, avlägsna släktingar eller en nyfunnen vän. Är det så att 
man verkligen kommunicerar med alla dessa människor bara för att möjligheten finns? Och 
frågan är om vi behöver kommunicera med dessa människor som tidigare inte fanns i våra 
tankar? Facebook har gjort det möjligt att hålla koll på människor som på något sätt har en 
koppling till dig själv. Efter mina intervjuer fick jag uppfattningen att kommunikationen inte 
alls kom i första hand när det kom till Facebook användandet. Något som var minst lika 
viktigt är just det att ha kontroll och vara uppdaterad. De sociala relationerna har ändrats i den 
bemärkelsen att man inte längre behöver prata med någon, inte heller konversera via text. Det 
som gör Facebook så populärt och varför informanterna använder det, tror jag beror mycket 
på detta. Du som användare ska uppdatera vad du gör och hur du mår för att framstå som 
intressant och skapa dig en stark identitet. Kommunikationen består i detta, att ständigt 
uppdatera andra om dig själv samt att ständigt vara uppdaterad om vad andra gör. Detta sker 
utan att några ord eller meningar behöver utbytas.

En frågeställning till denna undersökning var om informanterna använde Facebook i något 
syfte som inte var av nöje. Tanken med denna frågeställning var att se om de såg några 
problem och möjligheter gällande sitt nätverk. Svaren var splittrade då det framkom att 
kontakt med till exempel framtida arbetsgivare både kunde ses som positivt och negativt. 
Något som nämndes var också Facebooks status, de uppfattade den som relativt oseriös. Ändå 
var alla informanter väldigt noga med vad de skrev och publicerade där, då de kanske fanns 
en chans att någon ”viktig” ska ta del av det. Innerst inne tror jag att de har en tanke att till 
exempel arbetsgivare finns därute och då vill de inte framstå som oseriösa. Det blir en fråga 
om integritet och att storebror ser dig. Det framkommer alltså olika tankar, både positiva och 
negativa angående arbetsgivare och företags vara eller icke vara på Facebook. När det nu 
finns ett sådant exceptionellt nätverk som är utspritt över hela världen kan jag tycka att 
öppenheten borde vara större. Flera av informanterna menar att de inte vill blotta sitt privatliv 
och att de inte vill ha någon kontakt med seriösa aktörer på Facebook. Detta tycker jag 
motstrider lite av vad några informanter har sagt angående sin roll i samhället. Att de som 
unga och uppväxta med Internet har en öppnare relation till teknik och nya sociala relationer. 
De tror alltså det värsta om scenariot arbetsgivare på Facebook, istället för fördelarna. Detta 
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borde vara relevant då Hamel påstår att unga förväntar sig att klimatet på arbetsplatser ska 
reflektera klimatet på Facebook.   

En annan viktig faktor till varför informanterna använder sig av Facebook är; självidentitet. 
Genom denna tjänst kan du göra dig synlig för omvärlden och du kan välja precis själv vad 
som ska presenteras om dig själv. Varför det är på detta sätt är svårt att säga, ett samhälle som 
är individualistiskt eller är det helt enkelt en trend. Anledningen till varför Facebook är så 
populärt och varför informanterna använder sig av det i syfte att stärka sig själva har 
diskuterats tillsammans med teori tidigare. Jag tror att varför så många väljer att använda sig 
av Facebook och delge andra om sitt liv handlar om tillhörighet, detta trots Becks, Marx och 
Webers tankar angående individualism. Samhället har förändrats då vi gått från tidigare 
traditionella familjeroller, könsroller och klasstillhörighet till idag då individen står fri och 
sätter sina egna gränser. Jag tror dock att människan inte vill vara så individuell egentligen. 
Facebook är ett utmärkt sätt att stärka sin egen identitet samtidigt som man är med i en 
otroligt stor gemenskap. Det jag kan tolka från mina informanter är att, de vill visa sin starka 
identitet och självständighet men tillsammans. Facebook har blivit så populärt och stort i 
dagens samhälle att det har blivit ett socialt tryck att du ska använda tjänsten. Mer och mer 
kretsar kring Facebook då företag och organisationer också ger sig in i forumet. Det blir en 
självklarhet för att hålla sig uppdaterad och kontaktbar i samhället. Har du inte Facebook är 
du en outsider som en informant uttryckte sig. Är du en outsider så finns du ”inte”, i den 
bemärkelsen att du missar inbjudningar till evenemang, uppdateringar från vänner, kontakter 
med företag och vardagliga konversationer. Facebook har blivit en så självklar del för många 
grupper i samhället vilket gör att ingen vill känna någon form utanförskap. Nu tror jag inte 
detta gäller alla människor i samhället utan främst de som är vana att sedan tidigare använda 
Internet till att kommunicera. Generellt sätt är väl denna grupp också de yngre generationerna 
i samhället. De äldre i samhället ska dock inte förringas när det handlar om Facebook. 
Spektrat av Facebook-medlemmar sträcker sig allt högre och högre upp i åldrarna.

För att återgå till syftet som denna uppsats bygger på, varför Facebook används av dessa fem 
personer så finns som sagt flera svar. Jag förringar inte Facebooks betydelse när det gäller 
kommunikationsmöjligheterna och de sociala relationer som bedrivs men jag tror att det finns 
andra minst lika viktiga anledningar till ett användande. Tillhörighet, självidentitet och 
samhälle är faktorer som jag tror spelar stor roll. Detta visar sig i hur de använder tjänsten 
Facebook. Kommunikationen sker både genom mail, korta meddelanden, konversationer samt 
uttalanden. Det är inte alltid så att informanterna kräver ett gensvar utan bara att finnas och 
visa sin aktivitet på Facebook räcker långt. Sen handlar användandet mycket om att stärka sig 
själv genom att lägga upp foton, uppdatera vad som sker i sina liv och tillhöra olika grupper. 
Facebook används också i mer formella syften. Inbjudningar till olika evenemang och fester 
samt att anmäla sitt intresse till dessa är mycket vanligt. Då företag och andra organisationer 
använder Facebook ger det också en möjlighet till att ta del av information på ett 
lättillgängligt sätt om mer marknadsmässiga ting. Även om informanterna i dagsläget inte 
skaffat sig kontakter inom företag eller andra organisationer via Facebook, ser de ändå 
möjligheten att göra det i framtiden. Detta kan dock leda till komplikationer, vilket 
informanterna själva var medvetna om. Frågor rörande integritet blir aktuella då arbetsgivare 
och andra organisationer ger sig ut på Facebook. Jag tror att utvecklandet av Facebook 
kommer fortgå vilket kommer leda till att allt fler arbetsgivare befinner sig där deras 
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arbetstagare samt framtida arbetstagare är. Informanterna menade att de inte ville att 
eventuella chefer skulle ta del av deras Facebook. Vilka komplikationer kan detta leda till? Är 
det så att användarna presenterar än annan bild av sig själv på Facebook som de inte vill att 
chefen ska ta del av? I så fall har någon identitet förfalskats, antingen den verkliga på jobbet 
eller den på Facebook. Eller handlar frågan angående denna integritet helt enkelt om en 
separation mellan arbets- och privatliv? Dessa frågor tror jag kan vara mycket viktiga att 
tänka igenom om man som organisation ska ge sig ut på Facebook, oavsett syfte. 

Att användandet ser ut på detta sätt tror jag beror på att samhället mer eller mindre kräver 
det. Facebook är så utbrett och accepterat, att mycket information och kommunikation kan 
utebli om du väljer att inte använda tjänsten. På något sätt tror jag Facebook är representativt i 
dagens samhälle. Det är uppbyggt utan hierarki och individen står i centrum. Ett stort nätverk 
är nästan en förutsättning för individen i dagens samhälle, då du bestämmer dina egna 
begränsningar. Det klimat som råder på Internet och bland alla Facebookanvändare kan 
komma att gälla mer och mer i det ”verkliga” livet. Organisationer kanske inte längre kan 
bedrivas genom byråkrati då framtida arbetstagare inte ställer upp på de villkoren. 
Kommunikation och sociala relationer kommer kanske i framtiden bestå mer av icke fysisk 
kontakt, utan att för den sakens skull vara mindre värd. De slutsatser jag kan dra efter denna 
undersökning till varför Facebook används är: socialt tryck (tillhörighet), 
kommunikationsmöjligheter, identitetsstärkande, bekräftelsebehov och för att ha kontroll på 
omvärlden.

Vidare forskning
För att få en mer generell uppfattning angående Facebook-medlemmars användande kan en 
mer omfattande studie göras, då i form av kvantitativ data. Andra perspektiv går även att ha 
angående studier liknande denna, närmast i tanken ligger genus- och åldersperspektiv. Är 
anledningen till varför Facebook används annorlunda beroende på kön och ålder? Företags 
och organisationers medverkan på Facebook kan också utredas, varför dessa befinner sig på 
detta forum och vad har det resulterat i? Fenomenet Facebook är stort och användarna över 
300 miljoner vilket gör att undersökningar med flera olika perspektiv är relevanta.
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