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Abstrakt 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ungdomar 
resonerar kring normalitet, avvikelse, social uteslutning och identitet på 
Facebook. Vi beslöt att undersöka ungdomar i åldern 16-19 år för att det i 
den åldern är många som använder sig av Facebook och för att tiden 
gjorde att vi var tvungna att begränsa oss. Den teori vi har använt oss av 
är socialkonstruktionism och det är utifrån den och tidigare forskning på 
ämnet sociala medier som vi har gjort vår analys. I resultatet framkom 
att det normala är att hålla sig i bakgrunden på Facebook och inte vara 
för synligt aktiv och en person som uppdaterar för ofta om onödiga 
vardagliga saker ses som avvikande och uppmärksamhetssökande. Det 
framkom också att ungdomarna till viss del anpassar sitt beteende på 
Facebook för att inte bli sedda som konstiga och riskera social 
uteslutning. Vi kom till slutsatsen att det sker en viss socialisation på 
Facebook eftersom ungdomarna genom interaktion lär sig normer och 
regler för vad som är normalt respektive avvikande och hur de ska 
förhålla sig till detta. 
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Inledning 

På senare år har begreppet sociala medier dykt upp allt oftare, och många använder 

Internet just för att kunna använda sig av detta fenomen. Ungefär halva svenska 

befolkningen använder sig av det mediet (Olle Findahl, Svenskarna och Internet), 

bland ungdomar i åldern 16-24 ligger siffran på ungefär 90% (SCB, 2013). Av dessa 

90% säger sig ca 60% använda sig av mediet dagligen (Olle Findahl, Svenskarna och 

Internet).  

       Ett av de slags sociala medier som finns är så kallade communitites, eller sociala 

nätverk. De är ofta knutna till en viss hobby eller ett visst intresse där medlemmar 

kan samtala om just detta intresse, och de har funnits länge på Internet (Olle Findahl, 

Svenskarna och Internet). Skillnaden idag är att dessa nätverk inte längre bara är 

knutna till ett visst intresse. Det vidare begreppet sociala medier kan idag (förutom 

att fungera som intresseforum) användas för att exempelvis hålla kontakten med 

vänner. Individen kan dela med sig av sin vardag genom text och bild, nätverka 

professionellt, marknadsföra sitt företag, m.m. (Carlsson, 2010). Även en rapport 

från Uppsala Universitet stöder detta och beskriver hur sociala medier underlättar 

kontaktknytande och vidmakthållande av sociala relationer (Selg, 2010).  

       En anledning till att så många använder sig av detta forum är att det är enkelt att 

bli medlem i olika sociala nätverk och att de är indelade i så många mindre delar att 

varje individ kan identifiera sig med i varje fall någon grupp eller del av nätverket 

(Olle Findahl, Svenskarna och Internet).  

       Sociala medier kan delas upp i olika underkategorier, som bloggar, sociala 

nätverk, m.m. (Carlsson, 2010). Dessa medier kräver oftast att man skapar en 

användare, där kön, ålder, och bostadsort måste fyllas i (Dunkels, 2009). Ett av dessa 

sociala nätverk är Facebook och det är den arenan vi har utgått ifrån i vår 

undersökning. 

       En individ som är medlem på Facebook får skapa en profil, där den kan lägga upp 

bilder, ange vilka intressen den har, ange civilstatus, ålder, sysselsättning m.m. 

Individen kan helt enkelt visa upp delar av sin identitet. Det är dessa aspekter vi vill 

koppla till normalitet/avvikelse, delaktighet/grupptillhörighet och social uteslutning.  

       Vi kommer i vår studie att röra oss inom den pedagogiska traditionen 

socialpedagogik. Socialpedagogik behandlar ämnen som normalitet, avvikelse och 

utanförskap och beskriver hur dessa ämnen är sociala konstruktioner (Eriksson, 

2004; Gustavsson, 2010). Just dessa tankar visar på kopplingen till vår egen studie 
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som handlar om just normalitet, avvikelse och individens delaktighet eller brist på 

delaktighet. Det är denna aspekt av socialpedagogiken som även vi kommer att 

använda oss av, där kontext och konstruktion är det centrala. Även gemenskap och 

tanken att den sociala interaktionen är viktigt för individens identitetsskapande är 

viktiga aspekter inom socialpedagogiken (Berglund 2004; Eriksson, 2004; 

Gustavsson, 2010), vilket vi kommer ta fasta på i vår teorigenomgång och 

resultatanalys. 

       Eftersom vi vill fokusera på att normalitet, avvikelse, och grupptillhörighet är 

något som konstrueras och inte är något som kan tas för givet har vi valt att utgå från 

socialkonstruktionismen när vi ska analysera resultatet. För att läsaren ska få insyn i 

vad vi utgår ifrån ingår i den teoretiska bakgrunden beskrivningar av 

normalitet/avvikelse, delaktighet/grupptillhörighet, identitet, samt 

socialkonstruktionism. Vi har valt att ha med identitet i den teoretiska bakgrunden 

för att sedan kunna reflektera kring hur ungdomarna resonerar om huruvida de 

anpassar sig själva för att slippa social uteslutning. 

       Den åldersgrupp vi valt att fokusera på är ungdomar i åldern 16-19, dels för att de 

tillhör den åldersgrupp där flest använder sig av Facebook, dels för att studier visar 

att det är i den åldern individer är mest öppna med vad de delar med sig av på sociala 

medier (Olle Findahl, Svenskarna och Internet).  

             

1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur ungdomar resonerar kring normalitet, 

avvikelse och social uteslutning på Facebook.  

 

1.1 Frågeställning 

-vad upplever ungdomar är normalt respektive avvikande på Facebook? 

-hur ser ungdomarna på delaktighet och grupptillhörighet på Facebook? 

-hur ser ungdomarna på social uteslutning på Facebook? 

 

2 Bakgrund 

2.1 Tidigare forskning 

När det kommer till tidigare forskning på området Internet, sociala medier och 

Facebook kopplat till konstruktionen av normalitet, avvikelse och identitet är det 
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identitetsskapande flest studier handlar om. Studier som däremot undersöker hur det 

på Facebook konstrueras normalitet och avvikelse är svårare att hitta. Vi har nedan 

tagit med de studier där vi ändå kunnat utläsa resultat som förutom att de innehåller 

identitet även nämner normalitet, avvikelse och grupptillhörighet i kontexten sociala 

medier och Facebook. Studier som undersöker Facebook och identitet har vi dock 

också med, detta för att längre fram i uppsatsen kunna resonera kring hur ungdomar 

anpassar sig för att hamna i kategorin normalitet och slippa social uteslutning. 

       Ett flertal studier finns som tar upp hur exempelvis funktionshindrade personer, 

elever i behov av särskilt stöd och personer med psykiska problem konstrueras och 

stämplas som avvikare av samhället i stort (t.ex. Piuva, 2010; Isaksson, 2009). Vad vi 

istället i vår studie vill komma åt är om normalitet och avvikelse kan konstrueras 

bland individer utan någon annan särskild problematik, hur detta upplevs av 

individerna själva, och hur detta påverkar deras identitetsskapande. 

 

2.1.1 Facebook och självpresentationer 

Gosling, Gaddis & Vazire (2007) har gjort en undersökning som handlar om hur 

individer framställer sig själva på Facebook. De kom fram till att många framställer 

sig på ett så positivt sätt som möjligt och i vissa fall överdriver de positiva attribut för 

att framstå som framgångsrika, bra människor. Ellison, Steinfeld & Lampe (2007) 

kom i sin tur fram till att Facebook kan användas för att öka på sitt sociala kapital, 

vilket kan ha positiva effekter på självförtroendet, psykiskt välbefinnande och hur 

nöjd individen är med sitt liv generellt sett.  

        Studier finns också som beskriver hur individer presenterar sig själva genom ett 

slags uppträdande som sker inom ramen för socialt accepterade normer och regler 

(Barnett, 2009).  Samma studie tar upp hur det på vissa håll pratas om Internet och 

sociala medier som arenor med mindre tydliga gränser för vad som är socialt 

accepterat beteende där interaktionen släpps fri utan hämningar. Detta skulle då 

kunna leda till ett instabilt identitetsskapande och ett ”jag/själv” som inte är på 

riktigt, menar vissa forskare (Barnett, 2009). Barnett själv menar dock snarare att 

Internet och sociala medier ger ungdomar både verktyg och makt att själva forma och 

omforma sin identitet på det sätt de själva vill, men att det för den skull inte betyder 

att identiteten är mindre stabil eller mindre ”på riktigt”. Dessa nya sätt att skapa en 

identitet menar Barnett kräver att omvärlden använder sig av nya synsätt för att 
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förstå identitetsskapande. Barnett använder ordet montering (assemblage) för att 

beskriva hur ungdomar använder sig av Internetvärlden för att skapa en identitet.   

       Även Brown (2011) är inne på samma spår då han beskriver hur det är enklare i 

dagens teknologiska samhälle att forma och omforma sin identitet hur och när man 

vill. Tidigare krävdes det mer av en individ som ville ändra sin identitet, individen 

kunde exempelvis byta namn eller utseende, eller flytta till ett nytt ställe. I dag kan 

individen visa upp sig hur den vill, menar Brown, och individen behöver inte ens visa 

upp sitt eget jag utan kan visa upp sig på Internet genom en så kallad avatar, vilket är 

en (positiv, idealiserad) avbild av individen. 

       Studier visar även att ungdomar vill separera sitt ”vanliga” liv från sitt liv på 

Facebook (West, Lewis & Currie, 2009). Deras undersökning visar att ungdomar 

främst vill ha sitt sociala liv med sina vänner på Facebook, där exempelvis bilder som 

kanske inte är lämpliga för föräldrarnas ögon kan dyka upp. Wests et al. 

undersökning visade att det ansågs stå utanför normaliteten att vara vän med sina 

föräldrar på Facebook. Ungdomarna ville ha gränser mellan sitt privata liv med 

familjen och sitt Facebook-liv de har tillsammans med sina vänner. 

       En studie som tar upp begreppet avvikelse är den Zhao, Grasmuck & Martin 

(2008) har gjort. Deras studie visade att Facebook bland vissa individer ses som en 

arena där de har möjlighet att visa upp en identitet som vanligen kan ses som 

avvikande.  

 

2.1.2 Grupptillhörighet 

Perrotta (2006) beskriver hur identitet konstrueras i online-forum, men pekar mer 

på en gemensam (global) identitet som skapas i socialt samspel. Perrottas analys 

bygger på ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Perrotta menar att Internet och 

sociala nätverk kan fungera som en kontext där det finns socialt uppsatta normer och 

regler vilka påverkar individers tänkande, uppträdande och kommunikation. En 

annan studie som beskriver identitet som något socialt är Rimskiis (2011), där det 

beskrivs hur en del av identiteten handlar om hur individen känner tillhörighet till en 

social grupp, och samtidigt utesluter tillhörighet till vissa andra grupper. Rimskii tar 

upp hur identiteter kan ses som sociala roller som används i kommunikationen med 

andra.  

       På samma ämne har även Underwood, Kerlin & Farrington-Flint (2011) gjort en 

studie, där de kom fram till att identiteten på Facebook främst uppvisas i form av 
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grupptillhörighet och inte individuellt. De menar att identiteten på det sättet 

uppvisas implicit istället för explicit, övriga medlemmar får på sätt och vis gissa sig 

till identiteten hos en individ med hjälp av vilka grupper den är medlem i etc.  

       Att grupptillhörighet är av stor vikt i kontexten Facebook är något som även Zhao 

et al. (2008) tar fasta på. Deras studie beskriver hur individer framförallt vill visa upp 

sig själva i en gruppkontext istället för att vissa upp en individuell identitet. Zhao et 

al. kom fram till att individer implicit visade upp en önskvärd identitet genom att till 

exempel nämna visa specifika hobbyer som ansågs socialt önskvärda och inne på sin 

Facebooksida. Detta tillsammans med att lägga upp bilder som får många gillanden 

och kommentarer visade sig vara effektiva sätt att visa upp en socialt önskvärd 

identitet som leder till grupptillhörighet enligt Zhao et al. Studien visade att den 

socialt önskvärda identiteten kunde vara en identitet som individerna inte vågade 

visa upp i livet utanför Internet, utan var en identitet som enbart existerade online. 

       Harman i Barnett (2009) beskriver hur ungdomar själva berättar om hur de visar 

upp ett visst beteende på Internet för att passa in men som egentligen kanske inte 

stämmer överens med deras identitet, de visar upp en falsk identitet och gör det helt 

medvetet. Dessa ungdomar tenderade att i större utsträckning lida av lågt 

självförtroende, högre grad av social ångest och sämre social förmåga.  

       Barnetts (2009) studie tar upp idén om att ungdomar anpassar sig och sin 

identitet efter rådande normer för att passa in. På ämnet alkohol i Barnetts studie 

berättar flickor som intervjuats hur de själva ser till att dölja eventuella flaskor och 

glas med alkoholhaltigt innehåll när någon tar upp en kamera, för att de inte vill bli 

stämplade på ett visst sätt när bilderna sedan (oundvikligen) hamnar på de sociala 

medierna och alla kan se dem. De berättar också hur yngre flickor istället kan se till 

att ha med alkoholhaltig dryck på bilder, vilket de tror beror på en önskan att passa in 

i den sociala grupp de vill tillhöra.  

        

2.1.3 Social önskvärdhet 

I Barnetts (2009) studie nämns ett utdrag ur en intervju där det visar sig att 

ungdomar är medvetna om att en konstruktion och anpassning av identiteten sker på 

Internet. Även Underwood et al. (2011) tar upp denna anpassning, fast de använder 

sig av begreppet social önskvärdhet. De menar att individer framställer sig själva och 

visar upp sidor av sig själva som anses vara socialt önskvärda. Underwoods et al. 
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studie tar även upp hur individer kan använda sig av rena lögner för att framställa sig 

som socialt önskvärda.  

       Zhao et al. (2008) kommer i sin studie fram till att en anledning till att individer 

följer sociala normer i sitt identitetsskapande är att de förväntas vara ansvariga och 

stå för sin identitet. De menar att i en helt anonym miljö hade individer kunnat skapa 

identiteter helt fritt så att säga, men på Facebook finns ingen direkt anonymitet utan 

varje individ får stå till svars för sig själv och sitt beteende. 

 

2.1.4 Normer och social påverkan på Facebook 

Att det finns specifika normer på Facebook tydliggörs av Vorvoreanu (2009) när hon 

i sin studie beskriver hur företag måste anpassa sig efter kulturen och de sociala 

normer som finns på Facebook för att nå ut till användarna i marknadsföringssyften. 

Även Qin, Kim, Hsu & Tan (2011) tar i sin studie upp företag och deras 

marknadsföring i kontexten sociala medier. De menar att på exempelvis Facebook är 

den sociala påverkan så pass stor att företag bör utnyttja detta i sin marknadsföring, 

bland annat genom att om en individ skriver något positivt om en produkt i sin 

statusrad så sprider sig detta till individens vänner etc.  

       Även om det är svårt att hitta studier gällande hur normalitet och avvikelse 

konstrueras på Facebook finns det undersökningar som rör sig i utkanten på ämnet. 

Read, Shah, O’Brien & Woolcott (2012) kom i sin undersökning fram till att 

ungdomar ägnar sig åt vad de kallar informationsbeteende, där de konstruerar en 

slags verklighet och skapar meningsfullhet tillsammans genom att de utför vissa 

handlingar i en social grupp. 

        

2.1.5 Socialisation 

Att socialisation är relevant i studier om sociala medier tyder bland annat en studie 

av Madge, Meek, Wellens & Holley (2009) på. De har gjort en studie där det visade 

sig att den främsta anledningen till att individer blir medlemmar på till exempel 

Facebook är att hålla daglig kontakt med vänner och familj. I sin studie kom Magde 

et al. dessutom fram till att socialisation var en viktig aspekt på Facebook på så vis att 

individer hade haft det lättare att komma in i en social grupp på ett college med hjälp 

av Facebook, och en känsla av gemenskap uppstod.  

       Månsson (2005) tar i sin avhandling upp begreppet negativ socialisation med 

vilket han menar att samtidigt som individer skapas och formas till att bli sociala 
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varelser som lever upp till de normer samhället ställer upp, skapas också främlingen. 

Socialisation enligt Månsson är en process där både det normala och det avvikande 

skapas parallellt.  

        

2.1.6 Sammanfattning och koppling till vår studie 

Studierna ovan visar på hur individen konstruerar sin identitet utifrån bland annat 

social önskvärdhet och en vilja att visa upp sig så fördelaktigt som möjligt. Studier 

visade även på att ungdomar skapar en verklighet tillsammans genom att utföra vissa 

handlingar gemensamt i en social grupp och i denna verklighet skapas normalitet och 

avvikelse. Att individer konstruerar sina identiteter utifrån en vilja att passa in visar i 

studierna att en rädsla finns för att vara avvikande och att det finns något som kan 

kallas normalitet. 

       Tidigare forskning har kommit fram till att identitetsskapande idag är lättare än 

tidigare eftersom man kan framställa sig i princip som man vill i sociala medier och 

identiteter idag är ofta mer gruppinriktade än individuella. I sociala medier och 

Facebook i synnerhet finns möjligheten att gå med i exempelvis grupper och visa upp 

vissa saker på sin profilsida där man erkänner tillhörighet till en viss grupp och detta 

blir då en identitetsmarkör.  

       Vår egen undersökning skiljer sig dock från många andra studier på så vis att vi 

vill ta reda på hur ungdomar förhåller sig till tanken att anpassa och konstruera sin 

identitet för att slippa social uteslutning. Vårt huvudfokus ligger inte på att ta reda på 

hur de faktiskt konstruerar sin identitet utan vi vill se identitet i ljuset av normalitet 

och avvikelse, och hur ungdomarna resonerar kring att anpassa sig för att slippa 

social uteslutning. Vi kan även se en lucka på området normalt och avvikande 

beteende på Facebook och denna lucka vill vi göra ett försök att fylla. 

 

2.2 Teori 

Den teori vi använder oss av är socialkonstruktionismen. En genomgång av denna 

och dess huvudpunkter följer nedan. I teoriavsnittet ingår även en genomgång av hur 

normalitet/avvikelse och identitet kan ses utifrån socialkonstruktionism. 

Normalitet/avvikelse är aspekter som är relevanta att ta upp eftersom vi i vår 

undersökning ämnar ta reda på just hur ungdomar resonerar kring hur normalitet 

och avvikelse konstrueras socialt på Facebook. En genomgång av identitetsbegreppet 

är relevant eftersom vi också har för avsikt att ta reda på hur ungdomarna resonerar 
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kring hur de själva anpassar sig för att passa in i normaliteten och slippa social 

uteslutning. 

 

2.2.1 Socialkonstruktionism  

Grunden i socialkonstruktionismen är att ingenting är naturligt givet när det gäller 

oss människor. Verkligheten, handlingar, etc., är socialt konstruerade och kan skilja 

sig från kultur till kultur exempelvis (Wenneberg, 2000). Socialkonstruktionismen 

utgår ifrån att det inte finns något essentiellt, någon kärna, eller en objektivt 

fastställd verklighet eller kunskap som är universellt giltig, utan att allt är mänskliga 

konstruktioner (Burr, 2003). Även Berger & Luckmann (1979) skriver om hur vi 

människor utvecklas genom social påverkan, och att vi konstruerar oss själva i 

motsats till tidigare idéer om att det finns någon naturlig och given väg utefter vilken 

individen utvecklas. Den här utvecklingen mot att bli en fullvärdig 

samhällsmedborgare är vad som menas med att genomgå en socialisation menar 

Berger & Luckmann. I socialiseringsprocessen ingår att ta till sig normer, beteenden 

etc. från de individer som finns i ens omgivning, för att sedan internalisera dessa och 

göra dem till sina egna. Det är vad socialisation går ut på menar Berger & Luckmann.   

       Månsson (2005) beskriver hur det i socialisationsprocessen även skapas en 

motpart till den som blir en fullvärdig samhällsmedborgare. Månsson tar upp hur 

negativ socialisation är den parallella processen till socialisation och där skapas 

avvikare, eller främlingar. 

       Burr (2003) menar att det är svårt att ge en enhetlig och tydlig definition av 

socialkonstruktionism, men att det finns vissa aspekter man bör hålla med om för att 

kalla sig socialkonstruktionist. Dessa aspekter menar Burr är ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot kunskap som tas för given, att vår förståelse av världen är 

historiskt och kulturellt bunden, att kunskap uppstår i sociala processer och att 

kunskap och sociala handlingar hänger ihop. Vidare menar Burr att 

socialkonstruktionismen har sin utgångspunkt i postmodernismen och uppstod som 

lite av en kritik mot modernismens för givet tagna verklighet och kunskaper. 

       

2.2.2 Några socialkonstruktionistiska huvudpunkter  

Socialkonstruktionismen ger bland annat ett perspektiv på hur vi människor kan se 

på kunskap. Historiskt sett har kunskapsteoretiker försökt hitta någon slags sann 

kunskap som är oberoende av den sociala kontexten och dess inflytande. Detta är 



 13 

grunden i empirismen där grundtanken är att våra sinnen tar emot information som 

sedan omvandlas till kunskap och detta anses vara ren socialt opåverkad kunskap 

(Wenneberg, 2000). Wenneberg beskriver vidare hur denna traditionella syn på 

kunskap har kommit att utvecklas och tagit hänsyn till kontexten vilken anses vara en 

förutsättning för vårt lärande, den går inte att bortse ifrån. Burr (2003) tar upp 

vikten av kontexten när hon beskriver hur människor inom samma kultur eller 

samhälle gemensamt skapar meningsfullhet och kunskap. Denna meningsfullhet och 

kunskap kan dock vara ogiltig på andra ställen, vilket visar på att just kontexten och 

den gemenskap individen anser sig tillhöra är avgörande.  

       Socialkonstruktionismen försöker bland annat förklara på vilket sett den sociala 

kontexten påverkar vår kunskap, och menar att exempelvis språket är en stor del i 

detta, genom att vi införskaffar kunskap genom språkliga begrepp, och språket är ju 

något som sker i en social kontext och är socialt uppbyggt (Wenneberg, 2000). 

Wenneberg beskriver även hur människan som varelse vill vara social och interagera 

med andra individer. 

       Burr (2003) skiljer mellan två typer av socialkonstruktionism, 

mikrosocialkonstruktionism och makrosocialkonstruktionism. På mikronivå menar 

Burr att socialkonstruktionismen visar sig i den vardagliga interaktionen mellan 

individer och det handlar om att världen kan ses och förstås ur olika diskurser där 

ingen diskurs är mer sann än någon annan. På makronivå menar Burr att 

socialkonstruktionismen visar sig i språket och dess konstruktiva makt, och hur detta 

hänger ihop med sociala strukturer och institutionaliserade praktiker.  

        

2.2.3 Normalitet & avvikelse 

Burr (2003) tar upp normalitet och avvikelse utifrån perspektivet självdisciplin och 

övervakning. Burr nämner fenomenet panoptikon, där samtliga fångar i ett fängelse 

var övervakade samtidigt av en person i ett torn som var placerat i mitten av det 

runda fängelset. Fångarna kunde inte själva se om de faktiskt var övervakade eller 

inte, men eftersom risken fanns att varje steg de tog var övervakat så blev det till slut 

så att fångarna utövade självkontroll och anpassade sitt beteende efter hur de 

förväntades uppträda. Burr utgår från Foucaults tankar om självkontroll där 

huvudidén går ut på att det idag inte finns en makt som bokstavligt styr vårt 

beteende, utan att det är individerna själva som styr och anpassar sitt beteende efter 

sociala normer, för att passa in i normaliteten och inte bli avvikande.  
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       Att anpassa sitt beteende för att passa in i normaliteten är en del i individens 

identitetsskapande, nedan följer därför ett avsnitt om identitetsskapande. 

 

2.2.4 Identitet 

Ett viktigt begrepp inom socialkonstruktionismen är identitet (Burr, 2003). Burr 

beskriver hur identitet enligt socialkonstruktionismen är något av en stämpel 

individer sätter på andra individer, en identitet är alltså inte något som finns 

inneboende i individen utan är något som uppstår socialt i interaktion. 

       Burr (2003) beskriver det vardagliga sättet att se på identitet som common-

sense-perspektivet, vilket går ut på att människor anses ha vissa på förhand 

bestämda och stabila personlighetsdrag som gör individen till den specifika individ 

den är, och som avgör hur individen handlar i olika situationer. Burr ställer detta mot 

synen på personlighet och identitet inom socialkonstruktionismen, där fokus ligger 

på hur människor framställer sig på olika sätt beroende på i vilket sammanhang och 

vilka människor vi befinner oss tillsammans med för stunden. Dessa framställningar 

av individen beskriver Goffman (1959/2007) som att vi spelar olika roller, spelar upp 

ett framträdande, och använder oss av fasader. De roller vi spelar förväntas 

godkännas av publiken och inte bli misstrodda. En fasad menar Goffman är 

hjälpmedel som används för att styrka individen i sitt framträdande. Exempel på 

fasader kan vara så kallade inramningar (möbler etc.) eller personliga fasader (t.ex. 

kläder).  

 

2.2.4.1 Identitet utifrån diskurser        

Identiteter utifrån socialkonstruktionismen skapas och identifieras utifrån de 

diskurser vi har tillgängliga (Burr, 2003). Dessa diskurser menar Burr avgör hur 

människor ser på en individ. Som exempel tar Burr upp en ung, svart, arbetslös man 

och menar att han får sin identitet utifrån de diskurser som finns gällande ålder, kön, 

etnicitet etc.  

       Om individen i fråga så att säga godkänner eller i varje fall inte kan opponera sig 

emot den identitet den blir tilldelad hamnar den i den subjektsposition som hör till 

just den identiteten (Burr, 2003). Dessa subjektspositioner beskriver Burr medför 

rättigheter, skyldigheter och olika rätt att tala som du vill. Om individen får en viss 

subjektsposition har den legitimitet att uttala sig i vissa frågor och bli tagen på allvar, 

medan den i andra frågor inte har någon trovärdighet (Burr, 2003). I den sociala 



 15 

interaktionen menar Burr att subjektspositioner kan ge individen ett berättigande för 

sitt beteende, som exempel tar hon upp hur en våldtäktsåtalad man kan hänvisa till 

sin subjektsposition som man (vilken förväntas biologiskt ha en kraftig sexuell drift 

som han inte kan styra över) för att försvara sig. 

       Subjektspositioner är också användbara för att förklara att människor har olika 

personlighetsdrag, vilka enligt andra och tidigare teorier sägs vara bestämda på 

förhand (Burr, 2003). Burr beskriver hur subjektspositionerna medför inte bara 

rättigheter och skyldigheter utan även normer, beteenden, självbeskrivningar, 

perspektiv på världen, och en upplevelse av tillhörighet till den subjektsposition 

individen har. Detta menar Burr är socialkonstruktionismens förklaring till att olika 

individer har olika personlighetsdrag.  

 

2.2.4.2 Identitet som samspel mellan individen och omvärlden 

Individen formas inte bara utifrån de sociala relationer den ger sig in i, utan tidigare 

sociala relationer påverkar även kommande sociala relationer menar Gergen (i Burr, 

2003). De sociala relationer som formar oss som människor är alltså inte fristående 

från varandra utan hänger ihop och har påverkan på individen.  

       Burr (2003) beskriver en annan aspekt kopplad till samspelet mellan individen 

och omvärlden, nämligen språket. Burr menar att språket kan göra att individer 

känner sig fångade och förtryckta i sin identitet på grund utav de ramar och 

förväntningar som finns på en viss identitetsbeteckning och som är socialt 

konstruerade. 

 

2.2.4.3 Social identitet 

Burr (2003) beskriver även identitet som en framställning individen gör av sig själv 

inför andra. För att individens framställning av sig själv ska ha framgång krävs dock 

att även övriga individer går med på och stöder den enskilde individens självnarrativ 

(Burr, 2003). Burr menar att individens framställning och dennes så kallade 

berättelse om sig själv måste stämma överens med övriga personers berättelser och 

stämma med den sociala kontexten där individen befinner sig.  

       Detta beskriver även Goffman (1967) när han tar upp hur individer samarbetar 

för att kunna spela sina roller på ett trovärdigt sätt. Ett framträdande individer 

emellan är beroende av att alla spelar sin roll framgångsrikt menar Goffman. 

Goffman beskriver även begreppet självbild med vilket han menar att när individen 
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spelar sin roll ingår även att upprätthålla sin självbild (face). Individens självbild 

menar Goffman är kopplad mer till individens känslor, och det gäller för individen att 

inte så att säga tappa ansiktet genom att spela sin roll felaktigt eller inte spela sin roll 

tillräckligt trovärdigt. 

        

2.2.5 Sammanfattning och koppling till vår studie 

Socialkonstruktionismen går ut på att vi människor konstruerar både samhälle, 

verklighet, oss själva, kunskap, etc. Vi använder oss av denna teori i vår egen studie 

eftersom det vi vill komma åt i vår undersökning är hur ungdomar resonerar kring 

vad som är normalt och avvikande beteende på Facebook, vem eller vilka som avgör 

vad som är normalt respektive avvikande, och hur de själva gör för att inte hamna i 

kategorin avvikande. Med utgångspunkt i socialkonstruktionismen är även 

normalitet och avvikelse sociala konstruktioner.  

       Identitet är ett stort avsnitt under teori därför att det finns en mängd sätt att se 

på identitet. Vi kommer i vår analys att inrikta oss på de idéer som beskriver hur 

identitet är något konstruerat och något som individen anpassar utifrån den kontext 

den befinner sig i. Vi kommer i analysen att lägga stort fokus på att koppla samman 

individen och dess plats i och förhållningssätt till omvärlden, för att på så vis kunna 

dra slutsatser kring hur ungdomarna resonerar kring normalitet, avvikelse, identitet 

samt social uteslutning i kontexten Facebook. 

       Socialpedagogiken som grundar sig i socialkonstruktionismen betonar vikten av 

det sociala i identitetsskapandet genom att lägga fokus på att det är i gemenskapen vi 

lär oss hur vi ska agera i olika situationer och det är i gemenskapen med andra som vi 

utvecklar vår egen identitet (Eriksson, 2004). Berger & Luckmann (1979) beskriver 

detta som att identiteten är något som skapas och förhandlas i samtal. 

       Berglund (2004) lägger i sin beskrivning av socialpedagogik stor vikt vid det 

socialkonstruktionistiska perspektivet där kontexten individen befinner sig i är det 

som fokuseras. Berglund menar även att verkligheten är något som konstrueras i det 

sociala bland annat med hjälp av språket, vilket vi kopplar till vår studie eftersom vi 

ska göra intervjuer där ungdomarnas egna beskrivningar fokuseras och som sedan 

analyseras.  
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3 Metod 

Vår studie är inriktad på en kvalitativ ansats där fokus ligger på att studera ”hur 

människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten” (Backman, 2007, s. 

47). Just individernas egna tolkningar och reflektioner är vad vi vill komma åt i vår 

studie och det föll sig därför naturligt att ansatsen blev kvalitativ.  

       I vår studie har vi som metod valt att använda oss av intervjuer. Några fördelar 

med att använda intervjuer är att det är ett bra sätt att få fram djupgående och 

detaljerad information, det krävs inte mycket utrustning, det är intervjupersonens 

åsikter som är viktiga och de får chansen att utveckla sina idéer och tankar, 

svarsfrekvensen är hög eftersom intervjuer oftast är inbokade på förhand på en 

passande tid och plats, validiteten brukar vara hög eftersom forskaren kan räta ut 

oklarheter under själva intervjun (Denscombe, 2009).  

       Denscombe tar upp några olika slags intervjuer, strukturerade intervjuer, 

semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. I strukturerade 

intervjuer har forskaren stor kontroll och ställer sina frågor utifrån ett på förhand 

uppställt frågeformulär med begränsade svarsalternativ. Frågorna i strukturerade 

intervjuer ställs i en specifik ordning och ska ställas ordagrant till olika 

intervjupersoner. Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren på förhand har 

ett antal ämnen uppställda och ett antal frågor som ska besvaras men forskaren är 

under intervjun flexibel och kan ändra ordningen på frågorna och låter 

intervjupersonen utveckla sina svar. I ostrukturerade intervjuer är forskarens 

inblandning minimal, forskaren ger ofta intervjupersonen ett ämne eller ett tema och 

den får sedan resonera fritt kring detta ämne.  

       Eftersom strukturerade intervjuer skulle styra intervjupersonerna för mycket och 

en ostrukturerad skulle ta alltför lång tid och riskera att vi kom för långt från ämnet 

valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Vi hade ett antal frågor vi 

måste ha svar på samtidigt som vi vill låta intervjupersonerna säga det de vill säga 

och inte begränsa dem för mycket. Att använda semistrukturerade intervjuer gav oss 

chansen att styra tillbaka intervjupersonerna till ämnet om de gled för långt bort. Att 

låta intervjupersonerna resonera lite mer fritt ser vi också som ett sätt att eventuellt 

få fram aspekter på vårt ämne som vi själva inte reflekterat över på förhand men som 

kan ge oss en större förståelse. Frågorna vi på förhand hade ställt upp var alla 

kopplade till de frågeställningar vi har i uppsatsen. 
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       I resultatredovisningen har alla citat normaliserats, detta för att ta bort eventuella 

dialektala och språkliga skillnader som möjligen skulle kunna avslöja mer om 

intervjupersonerna än vad som är nödvändigt. 

 

3.1 Respondenter/urval 

Intervjupersonerna i vår studie består av gymnasieungdomar i åldern 16-19 år. 

Intervjupersonerna har valts utifrån bekvämlighetsurval vilket är ett icke-

sannolikhetsurval som innebär att forskaren använder sig av personer som finns 

tillgängliga relativt enkelt (Denscombe, 2009). Att vi valde bekvämlighetsurval har 

att göra med att vi har begränsad tid att slutföra studien på.  

       Vi gick till väga på så vis att vi via e-mail kontaktade ett antal lärare på olika 

gymnasieskolor i vår närhet, bifogade ett missivbrev till läraren och ett till eleverna, 

och bad dem fråga i sina klasser om det var några som kunde tänka sig att ställa upp. 

Missivbreven finns med som bilaga i slutet på uppsatsen. På det sättet fick vi ihop en 

grupp med tre ungdomar. Grupp 2 fick vi ihop genom att kontakta en lärare vi på 

förhand kände och som hjälpte oss att samla ihop en grupp med tre ungdomar. 

Grupp 3 fick vi ihop genom att prata med elever vi på förhand kände på en 

gymnasieskola, och be dem hänvisa vidare till andra elever som kunde ställa upp för 

att vi skulle få ihop en grupp med tre ungdomar. Intervju 1 gjorde vi tillsammans, 

intervju 2 gjorde Helena och intervju 3 gjorde Elisabeth. Detta för att vi hade 

svårigheter att få ihop våra grupper och de grupper vi fick ihop bor på olika orter så 

för att spara tid valde vi att dela upp oss. Ytterligare en tanke med att dela upp oss 

och göra intervjuerna på olika orter var att vi kanske skulle få större variation på 

svaren. 

 

3.2 Intervjusituationen 

Intervju 1 och 2 gjordes på elevernas skolor, i rum där ingen kom och störde. Intervju 

3 var svårare att få ihop rent praktiskt och det gick inte att hitta en tid när alla kunde 

infinna sig på skolan så den intervjun gjordes hemma hos en av deltagarna.  

       Vid början av intervjuerna delade vi ut missivbrevet till ungdomarna som de fick 

läsa, och berättade därefter också muntligt om de forskningsetiska reglerna som vi 

tagit hänsyn till. När detta var gjort frågade vi om det var okej att vi spelade in, vilket 

det var för alla grupper. Under intervju 1 fokuserade sig en av oss på att ställa frågor 

och den andra fokuserade på att sitta med papper och penna för att kunna skriva ner 
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eventuella viktiga poänger ungdomarna gjorde. Under de intervjuer vi gjorde enskilt 

ställde vi både frågor och försökte skriva ner viktiga aspekter under tiden som 

intervjuerna pågick. 

       Under intervjuerna försökte vi som intervjuare att inte prata för mycket utan 

ställa våra frågor kort för att sedan låta ungdomarna resonera fritt kring det vi ställde 

frågor om. Vi var noga med att ställa de frågor vi med nödvändighet behövde ha svar 

på för att kunna få ihop ett resultat som svarar på våra frågeställningar. Vi ställde alla 

frågorna vi hade på vårt frågeformulär. Frågorna finns med som bilaga i slutet på 

uppsatsen. Vissa frågor behövde muntligt utvecklas för att ungdomarna skulle förstå 

hur vi menade och kunna ge ett bra svar. Frågorna följdes i vissa fall upp med 

improviserade följdfrågor för att ungdomarna skulle kunna utveckla sina svar 

ytterligare. Intervjuerna tog 30-45 minuter att genomföra.  

       Som avslutning frågade vi om de hade något att tillägga, vilket ingen av 

grupperna hade. Efter att diktafonen stängdes av pratade vi om hur det hade känts 

för dem, och småpratade lite för att inte göra en för snabb brytning och bara ge oss av 

därifrån. Vi tackade dem sedan för deras medverkan och förklarade att de hjälpt oss 

mycket genom att ställa upp.  

 

3.3 Databearbetning och analys 

Efter att intervjuerna genomförts började vi transkribera dem så fort vi kunde för att 

fortfarande ha dem i färskt minne. Vi delade upp intervjuerna och transkriberade 

dem enskilt för att spara tid.  

       Norrby (2004) beskriver att den transkriptionsmetod som används behöver vara 

anpassad till syftet med analysen. Vi gjorde därför en så kallad bastranskribering som 

Norrby beskriver räcker när det är vad som sägs som är i fokus, och inte hur det sägs. 

Detta för att det var själva orden och vad ungdomarna faktiskt sa som var viktiga för 

oss, hur de sa någonting var inte relevant för oss. 

       Eftersom vi utifrån vår frågeställning vill veta hur ungdomarna själva resonerar 

har vi använt oss av en så kallad innehållsanalys där det är textmaterialet och det som 

faktiskt syns i texten som fokuseras (Olsson & Sörensen, 2011). Som vi beskrivit ovan 

har alla våra intervjufrågor kopplingar till någon av våra tre frågeställningar och när 

vi analyserade materialet utgick vi från en frågeställning i taget och analyserade de 

svar på fått på just de intervjufrågor som hörde till varje frågeställning. Vi 

analyserade enbart det som ungdomarna faktiskt sa, och har inte lagt något fokus på 



 20 

betoningar, pauser, etc. För enkelhetens skull kommer vi presentera både resultat 

och analys utefter våra tre frågeställningar. 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet i kvalitativ forskning handlar om tillförlitligheten i en studie, forskaren 

ska vara tydlig när den beskriver tillvägagångssättet vid en studie för att andra 

forskare ska kunna göra om samma studie på ett så liknande sätt som möjligt (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Till skillnad från reliabilitet i kvantitativ forskning behöver inte 

en upprepad kvalitativ studie få samma resultat som den ursprungliga studien. Kvale 

& Brinkmann tar upp att ett för starkt fokus på reliabiliteten kan hämma 

intervjuarens kreativitet och intervjusituationens variationsrikedom.  

       Bryman (2002) tar upp etnografiska undersökningar och menar att en forskare 

som ska upprepa en studie bör ”gå in i en liknande social roll som den första 

forskaren” (Bryman, 2002, s. 257) för att resultatet ska kunna jämföras med vad den 

första forskaren kom fram till. Vi anser att vi har tagit hänsyn till reliabiliteten på så 

vis att vi har redovisat varje steg i forskningsprocessen och har då gett 

förutsättningarna för framtida forskare att återupprepa studien. Vi är dock medvetna 

om att vi som intervjuare påverkar situationen bara genom vår närvaro och våra 

frågor. 

       Validiteten handlar om huruvida forskaren använder sig av metoder som 

verkligen mäter det som avses mätas (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi anser att vi 

uppfyller validiteten eftersom vi använder oss av semistrukturerade intervjuer för att 

få reda på hur ungdomar resonerar kring vårt forskningsområde, enligt Denscombe 

(2009) är intervjuer det bästa sättet att få reda på åsikter och uppfattningar. 

Eftersom vi fått svar på våra frågeställningar anser vi också att vår studie har god 

validitet.  

 

3.5 Etiska hänsynstaganden 

För att minimera risken för att etiska problem uppkommer i en undersökning är det 

viktigt att överväga eventuella personliga konsekvenser för de som deltar, enligt 

Kvale & Brinkmann (2009). Detta gör man genom att följa Vetenskapsrådets (2011) 

fyra forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning: 

informationskravet (som innebär att deltagarna måste informeras om syftet med 

undersökningen, villkoren för deltagande, att deltagande är helt frivilligt och att de 
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när som helst kan avbryta sitt deltagande), informerat samtycke (som innebär att 

deltagarna måste ge sitt samtycke till att delta i undersökningen och vara 

informerade om vad de samtycker till), konfidentialitetskravet (som innebär att 

forskaren inte lämnar ut information om deltagarna till utomstående och att 

intervjusvaren förvaras på ett säkert sätt) och nyttjandekravet (som innebär att 

forskaren bara får använda det som sägs i den aktuella rapporten eller uppsatsen)  

Vi har uppfyllt de etiska principerna på följande sätt: 

 Informationskravet – Vi informerade informanterna om syftet med studien 

redan genom missivbrevet som skickades ut som en första kontakt. 

Missivbrevet togs även upp i början av själva intervjun. 

 

 Informerat samtycke – Informanterna samtyckte till att ställa upp på intervju, 

och vi uppfattade att de hade förstått vad de samtyckte till efter att vi gett ut 

den nödvändiga informationen. 

 Konfidentialitetskravet – De blev upplysta av oss om att de ska kunna förbli så 

anonyma som möjligt så därför nämns varken deras skola, ort eller namn. Vi 

talade om att materialet bara finns hos oss som gör studien. 

 Nyttjandekravet – Vi meddelade informanterna att informationen de delger 

oss endast kommer användas av oss som material till vår kandidatuppsats i 

pedagogik. 

 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att informanterna ska få vetskap om 

undersökningens syfte, upplägg och att det är frivilligt. Detta fick våra informanter 

veta, vilket vi förklarat hur under ovanstående punkter. Denscombe (2009) beskriver 

att man ska hantera allt material konfidentiellt och att anonymiteten är viktig för att 

individen inte ska kunna sammankopplas till materialet, även detta har vi följt och 

det förklarar vi under ovanstående punkter. För att ytterligare stärka deltagarnas 

konfidentialitet har vi valt att normalisera samtliga citat i vår redovisning. 

 

 

 



 22 

4 Resultat 

Resultatet kommer för tydlighetens skull delas in i tre delar som utgår från 

frågeställningarna. 

 

4.1 Det här upplever ungdomar som normalt och avvikande på Facebook 

Under intervjun med grupp 1 framkom till att börja med att det är normalt att vara 

medlem på Facebook och att vara regelbundet aktiv på sidan eftersom alla tre 

ungdomarna berättade att de är inloggade varje eller nästan varje dag. Har man 

dessutom en smartphone är aktiviteten ännu högre vilket visar sig när en av 

ungdomarna säger att ”eftersom man har det i mobilen så kollar man ju där typ hela 

tiden så fort man får tid över”.  

       Vad gäller vad ungdomarna faktiskt gör när de är inloggade på Facebook så 

handlar det mest om att vara aktiv i bakgrunden. Gemensamt för samtliga grupper 

var att de alla ansåg att de idag mest kollar in andra medlemmar, kommenterar och 

gillar andras statusar och bilder och ”tar kontakt med folk”. Ungdomarna själva är 

inte så aktiva när det gäller att skriva egna statusar och lägga upp egna bilder, det var 

mer sådant man gjorde tidigare: ”förut var det ju mer att man la ut egna statusar 

också, nu kollar man mest”. För att anses vara normal beskrev en av ungdomarna i 

grupp 2 att man undviker att skriva pinsamma saker och ändå försöker göra 

genomtänkta statusuppdateringar. Ingen av ungdomarna ansåg att det fanns några 

särskilda sociala regler för vad man får och inte får skriva, så länge ”man skriver det 

man kan stå för”.  

       När det gäller vad som räknas som avvikande på Facebook beskrev en av 

ungdomarna i grupp 1 att det tidigare fanns en önskan om att ha ett relativt stort 

antal vänner på sin vänlista, att ha för få vänner kunde ge en känsla av att vara lite 

udda, ”man vill inte typ såhär ’du har 20 vänner på Facebook’, å så ser man andra har 

typ 500”. Nu är det mer normalt att ha en mer noggrant övervägd lista med vänner 

och ungdomarna föredrar att ha personer på sin vänlista som de faktiskt känner även 

utanför Internetvärlden, de rensar och tar bort personer från sin vänlista 

regelbundet. En menade att hon ”hade mest så förut typ då hade man hur många som 

helst men sen har jag väl typ tagit bort mer och mer” . 

       Även grupp 2 var inne på samma spår och det visade sig att en av ungdomarna i 

den gruppen skapat en ny profil på Facebook just på grund av antalet på sin gamla 

vänlista, ”bara för jag hade så många som jag inte kände”. En av ungdomarna i grupp 
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2 uttryckte sig på följande vis: ”det finns ju folk som är, normala, sen finns det folk 

som har jättemånga vänner”. Även en av ungdomarna i grupp 3 hade tagit bort sin 

gamla profil och gjort en ny av samma anledning. En av ungdomarna i grupp 3 

uttryckte sig på följande vis: ”det där med många vänner det är ju status” och pratade 

om att vissa har fler vänner på Facebook än utanför Internet, och att dessa personer 

ser det som en statusmarkör att ha många vänner. Grupp 3 resonerade kring att ha 

många vänner på Facebook kan göra att individer får en chans att vara någon, 

framförallt om de inte har så många vänner utanför Internet ”för det ger en viss 

status och säkert en viss kick till självförtroendet också, är nog mest därför de har 

mycket vänner på Facebook”. 

       När vi var inne på ämnet normalitet och avvikelse pratade ungdomarna om vad 

som är vanligt beteende på Facebook, och vad som är passande respektive opassande. 

Ett vanligt beteende de tog upp i samtliga grupper är att många är mer framåt och 

mer kaxiga på Facebook än vad de är i livet utanför Internet: ”man är bra mycket 

kaxigare på Facebook”. Det är också vanligt med mobbning och kränkningar. 

Gemensamt för samtliga grupper är dock deras resonemang runt att mobbning och 

kränkningar inte är ett okej beteende, vilket visar sig när en av ungdomarna uttrycker 

sig på följande vis: ”alltså man ska ju inte va elak”. En av de andra ungdomarna följde 

upp med att säga, ”fast det är ju typ, hälften av Facebook är ju det, de skriver alltid 

nån taskig kommentar så fort någon gör någonting eller lägger upp en bild” 

       Ungdomarna i grupp 2 resonerade som så att en anledning till att det är så vanligt 

med mobbning på Facebook är att den som mobbar inte kan se hur den andra 

reagerar och att det då kan vara lättare att vara elak. 

       Grupp 1 var även inne på att det är vanligt att individer skriver saker på Facebook 

som de sedan inte kan stå för. Ytterligare ett vanligt beteende enligt grupp 1 är att 

skriva statusar och lägga upp bilder enbart för att få uppmärksamhet, det finns 

många ”attention whores” på Facebook menar de. Att uppmärksamhet var en viktig 

aspekt i interaktionen på Facebook visade sig även när en av ungdomarna i grupp 3 

menade att många beskriver ”hur värdelös världen är och livet och hej kom och hjälp 

mig och allt sånt. När man träffar dom i verkligheten så är dom hur glada som helst. 

Dom vill bara ha uppmärksamhet”. Grupp 3 menade att vissa skriver sin status 

utifrån en önskan om att få uppmärksamhet och att många skriver både överdrivet 

negativa och överdrivet positiva saker om sitt liv just för att få uppmärksamhet. 
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       Att skriva och lägga upp bilder på sådant som ger uppmärksamhet menade 

ungdomarna var ett sätt att få ”likes”, vilket grupp 1 ansåg kunde vara ett bevis på att 

man är populär och omtyckt. Grupp 3 å andra sidan tyckte inte alls att många ”likes” 

behövde vara ett bevis på popularitet, de menade att ”likes” inte behöver vara ärligt 

menade och att många låter bli att trycka på ”like” även om de gillar en viss status 

eller bild. 

       Något grupp 2 ansåg vara avvikande är om individer lägger upp många olika 

bilder på exempelvis sådant individen varit ute och shoppat. De tyckte det var mer 

normalt att göra det ”nån gång ibland”, men att göra det varje dag och ibland flera 

gånger om dagen ansågs vara lite konstigt och överdrivet. Att överdriva var även 

grupp 1 inne på då de pratade om hur vissa uppdaterar sin status flera gånger om 

dagen utan att ha något vettigt att säga ”jamen dom kan ju skriva jätteonödiga saker, 

’äta lite mat’ och så”. De menade att det är sådant som alla gör varje dag så det är 

ointressant att läsa om när andra gör det. Det som var gemensamt i alla 

ungdomarnas resonemang var att avvikande beteende handlar om överdrivet många 

och onödiga statusar och bilder.  

       Grupp 1 beskrev också hur det kan anses vara lite konstigt om någon är väldigt 

öppen med vissa saker, och de tog som exempel upp par som bråkar offentligt på 

Facebook. ”Det ser bara så töntigt ut” uttryckte en av ungdomarna.  

       När vi var inne på avvikande beteende pratade grupp 1 och 2 om opassande 

beteende. Grupp 1 tog upp hur det sprids bilder och videofilmer på till exempel barn 

och djur som misshandlas. Detta var något de tog avstånd från och som de inte tycker 

borde finnas. Både grupperna pratade om hur bilder som är av det mer lättklädda 

eller avklädda slaget ses som lite opassande och personer som lägger upp sådana 

bilder anses vara lite konstiga, eller bara uppmärksamhetssökande.  

       Gemensamt för alla grupper var att de ansåg att olika beteenden kunde vara olika 

okej för olika individer. Om en person till exempel är väldigt blyg utanför Internet 

men är väldigt framåt på Facebook kan den ses som konstig om den skriver en viss 

sak, medan en person som är lika framåt både på och utanför Internet kan ses som 

helt normal om den skriver samma sak. Grupp 3 menade att det viktiga är att man är 

sig själv, inte att alla beter sig på samma sätt. 

       För att summera kan vi konstatera att det som ungdomarna upplever som 

normalt på Facebook är att vara aktiv i bakgrunden och inte skriva så mycket själva 

eller lägga ut så mycket bilder. Idag är det mest normalt att ha lite färre vänner till 
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skillnad från tidigare då det var viktigare att ha många vänner på sin lista oavsett hur 

bra vän man egentligen var med personerna i fråga. Det är också normalt med ett 

mobbande beteende och att våga vara kaxigare när man har en skärm att gömma sig 

bakom. Det är även vanligt med individer som uppdaterar endast för att få 

uppmärksamhet. Vad som upplevs som avvikande på Facebook är att göra onödiga 

uppdateringar gällande vardagliga saker som att äta och att vara alltför öppen med 

sitt liv, till exempel gällande sin relation. 

 

4.2 Så ser ungdomar på delaktighet och grupptillhörighet på Facebook 

På ämnet delaktighet pratade grupp 1 om att det är lätt att göra sig delaktig på 

Facebook. Till exempel om bråk och konflikter uppstår blir de ofta långdragna vilket 

var en gemensam åsikt i grupp 1 och 3. En av ungdomarna i grupp 1 beskrev det 

genom att säga ”sen kan andra lägga sig i”, vilket är ett exempel på något som kan 

förlänga bråk på Facebook.  

       Grupp 1 tog även upp ett exempel som pekar på hur lätt det är att utesluta någon 

ur gruppen genom mobbning och kränkande kommentarer. De beskrev en funktion 

på Facebook där någon anonymt kan starta ett slags frågeformulär där elaka frågor 

ställs till en viss individ. Exemplet de tog upp handlade om en tjej som blev utsatt för 

detta frågeformulär där hon fick frågor som ”hur kan du väga sådär mycket?”, följt av 

nedsättande kommentarer som ”du måste ju sluta äta, du är så jävla fet”.  

       En av ungdomarna i grupp 1 beskrev hur smartphones gör att delaktigheten i livet 

utanför Internet minskar genom att andra individer blir ”mer osociala och jag som 

inte har en touchtelefon”. Det skapas alltså en utestängning om man inte har de 

nyaste teknikprylarna och kan sitta inloggad på till exempel Facebook. 

       På ämnet grupptillhörighet pratade grupp 1 om att det är många som prioriterar 

att ha ett socialt liv på Facebook istället för att ha ett socialt liv utanför Internet. De 

trodde att detta till stor del kan bero på lathet, de menade att det är enklare att ha ett 

socialt liv på Facebook jämfört med utanför Internet. Detta sociala liv och den 

grupptillhörighet som skapas på Facebook kan i vissa fall stanna på Facebook. En av 

ungdomarna i grupp 1 beskrev det såhär: ”fast det konstiga är ju att man har en 

massa vänner på Facebook men träffar man dom i verkligheten säger man inte ens 

hej ibland”. Även grupp 2 var inne på samma spår och berättade att de hade vänner 

på Facebook som de inte skulle kalla för vänner utanför Facebook. 
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Grupp 1 ansåg att det är lättare att hantera olika grupptillhörigheter parallellt när 

man interagerar på Facebook, jämfört med hur det går till utanför Internet. På 

Facebook kan man sitta och prata med personer från ens olika sociala grupper 

samtidigt, vilket man kanske inte kan göra i verkligheten: ”sen kanske jag har min 

kompis från nån annan sida så att dom inte känner varandra så kan jag liksom sitta 

och prata med båda utan att liksom” 

       Att Facebook är ett bra ställe att ha ett socialt liv på var ett gemenamt 

resonemang bland ungdomarna, eftersom alla ungdomarna höll med om att 

Facebook är bra för att både skapa nya kontakter och hålla kontakten med vänner, 

oavsett var de bor någonstans. Grupp 3 var även inne på att det är lättare att till 

exempel bjuda in någon till en fest på Facebook jämfört med i verkligheten: ”lättare 

att bjuda nån på fest på Facebook än face-to-face. För vill jag bjuda han men inte han 

då skriver jag på Facebook istället för annars kanske han hör det om vi pratar om det 

i skolan eller nåt”. En av ungdomarna i grupp 3 tyckte även att Facebook var positivt 

sett ur delaktighetsaspekten för att man då kan se om det är någon fest man kan gå 

på någonstans. 

       Grupp 1 pratade om hur man på olika sätt beskriver hur man känner olika 

personer och då beskriver sin grupptillhörighet. De man inte är vän med på Facebook 

beskrivs relativt utförligt ”[…] man säger ju lite mer vad det är för person, alltså 

vilken kontakt man har” medan de man är vän med på Facebook helt enkelt beskrivs 

som ”vi är vänner på Facebook”, utan vidare definition. 

       Gemensamt för grupp 1 och 2 är att de beskrev hur det idag går att ha en ganska 

stor delaktighet i andra individers liv. Ungdomarna menar att det går att ”kolla vem 

typ nån person är” på Facebook. Grupp 1 och 2 pratade även om hur lätt det är att i 

varje fall verka ha ett stort socialt liv eftersom det är enkelt att skicka en vänförfrågan 

och enkelt att svara ja på en sådan förfrågan. Ungdomarna tycker inte att det krävs så 

mycket för att skicka iväg en vänförfrågan, ”alltså vissa människor lägger man ju till 

för dom är coola”. Mer än så krävs inte för att kalla sig för vänner på Facebook. 

       När det gäller grupper på Facebook pratade både grupp 1 och 2 samt en av 

ungdomarna i grupp 3 om hur den grupp som deras respektive klasser har startat och 

där hela klasserna är medlemmar är bra för att då kan alla hjälpas åt att hålla koll på 

tider och lektioner etc. Grupp 2 var dock inne på att vissa andra grupper kanske inte 

är så stabila och värda att ha, en av ungdomarna uttryckte det som att ”vissa såna här 

grupper är ju lite väl lösa”. 
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       På ämnet grupptillhörighet pratade grupp 2 om hur det inte alltid är en individ 

själv som visar sin grupptillhörighet, utan andra placerar ibland individen som 

tillhörande en viss grupp: ”När man tävlar så är ju fotografer där så taggar dom en i 

bilderna […] som att folk tror att det enda jag gör är att rida”. Att bli taggad på olika 

bilder i olika situationer kan göra att en individ hör till en viss grupp och får en viss 

identitet oavsett om personen själv tycker att så är fallet. 

       Grupp 1 och 2 var på ämnet delaktighet och grupptillhörighet inne på att det som 

inte syns på Facebook, det finns inte. En av ungdomarna i grupp 1 uttryckte det på 

följande vis och menade att ”alla vet ju inte att du är omtyckt om inte det typ står på 

Facebook, om du inte har många likes”. En av ungdomarna i grupp 1 menade att ”allt 

handlar om uppmärksamhet och status” och en annan fyllde på med ”och få ’likes’”.  

       I grupp 2 pratades det om förhållanden och att det krävdes att de som blir 

tillsammans går ut med det på Facebook för att de ska räknas som ett par, för att 

andra ska tro på det, ”alltså blir du tillsammans med nån då är ni inte tillsammans på 

riktig förräns den dan ni gör ett förhållande på Facebook”. 

       Sammanfattningsvis kan vi säga att det är relativt lätt att göra sig delaktig på 

Facebook genom att till exempel lägga sig i en konversation. Det är också lätt att 

mobba någon och stänga någon ute genom att ge kränkande och elaka kommentarer. 

Det är också lätt att erkänna tillhörighet till en grupp genom att bli vän med någon på 

Facebook eller bli medlem i en viss grupp. På grund av funktionen att andra kan 

tagga en individ på bilder till exempel så kan individen utan att själv vilja det i varje 

fall se ut att tillhöra en viss grupp. Facebook verkar enligt ungdomarna ändå vara ett 

bra ställe för interaktion. Det är lätt att hålla kontakt med folk, och det är lättare att 

exempelvis bjuda in till fest via Facebook än att göra det ansikte mot ansikte.  

 

4.3 Så ser ungdomar på anpassning av sin identitet för att slippa social 

uteslutning 

När det gäller huruvida ungdomarna anpassar sig själva och sin identitet för att passa 

in rådde det lite delade meningar mellan grupperna. Grupp 1 resonerade som så att 

de själva inte anpassade sig, en av ungdomarna i grupp 1 uttryckte sig på följande vis: 

”jag skriver det jag känner för om jag väl skriver nåt”. Dock verkade det hos grupp 1 

finnas ett visst övervägande gällande vad man lägger upp för något eftersom i varje 

fall en av ungdomarna svarade att man tänker efter innan man skriver eller lägger 

upp något, och att anledningen till detta är ”för att alla kan se”. Det sätt varpå 
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anpassningen till största delen sker enligt grupp 1 är genom vilka bilder man lägger 

upp. ”Man lägger ju inte upp en nakenbild precis alltså” uttryckte en av ungdomarna. 

Alla i grupp 1 var dock överens om att många individer anpassar sig för att passa in, 

även om de inte anser sig göra det själva.  

       Grupp 2 å andra sidan var överens om att både de själva och andra anpassar sig 

till viss del i varje fall för att passa in och vara en i mängden. Grupp 2 menade att 

”man kan inte lägga ut vad som helst”, en viss önskan att visa upp sig på ett 

fördelaktigt sätt finns. Grupp 3 till sist tyckte inte att de anpassade sig och tyckte att 

det inte var deras problem om andra inte gillade deras bilder och 

statusuppdateringar: ”ogillar folk bilden så är det deras problem”. De trodde dock 

precis som grupp 1 att det finns de som anpassar sig för att passa in vilket de beskrev 

på följande vis: ”Alltså tänker sig för vad de gillar och inte gillar, gör som man tror 

man ska göra”.  

       Grupp 2 reflekterade även över att vissa låter bli att gå med i vissa 

intressegrupper på Facebook för att de inte vill sticka ut, de konstaterade att det finns 

grupptryck som antingen hindrar individer att visa upp sitt intresse genom att gå 

med i en viss grupp eller får individer att gå med i intressegrupper som de egentligen 

inte har ett intresse i ”[…] eller så går folk med i det fast dom egentligen inte tycker 

om, eller fast dom egentligen inte bryr sig, alltså dom går med för att deras kompisar 

är med”. 

       Grupp 2 pratade även om att det finns en ovilja att skriva egna statusar för att 

risken att få kränkande kommentarer på det man skriver är stor. De var också 

överens om att många överdriver och till och med fejkar sitt liv på Facebook för att 

framstå som mer framgångsrika och lyckade än de egentligen är, ”tror det är många 

som målar upp en sån perfekt bild av sig själv på Facebook” och ”bygger upp en falsk 

fasad” var två sätt ungdomarna uttryckte detta på. De resonerade sedan kring 

anledningen till att många försöker måla upp sitt liv som perfekt och kom fram till att 

de ”tror inte folk vill att man ska se dom som nå onormala” och att ”dom vill va en i 

mängden”. Ungdomarna ansåg dock att dessa uppmålade bilder och fasader inte är 

hållbara, de menade att de flesta vet att det man visar upp på Facebook bara är en 

liten del och att det är mycket av ens verkliga liv som inte visas upp. Även grupp 1 

trodde att det är många som visar upp en fasad på Facebook.  

       Grupp 3 pratade inte om fasader men de var däremot övertygade om att det finns 

individer som fejkar en identitet på Facebook och antingen inte vill eller vågar vara 
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sig själva, ”man kan ju välja att va vem som helst” menade en av ungdomarna. De 

pratade även om att det existerar identiteter på Facebook som inte har någon 

verklighetsgrund överhuvudtaget, ”Definitivt! Det finns ju till och med dom med en 

fejkad identitet på Facebook”. Grupp 3 resonerade som så att de som fejkar sin 

identitet inte alltid kommer undan med det, ”man kan ju låtsas ha ett liv man absolut 

inte har, men då är man ju inte sig själv. Folk som känner en vet ju då att det funkar 

inte så där”. 

       Grupp 1 trodde att det fanns flera i bekantskapskretsen som inte vågar gilla vissa 

saker eller skriva vissa saker av rädsla för att bli betraktade som konstiga eller 

annorlunda. De själva ansåg dock att det är viktigt att kunna stå för det man skriver, 

så de skulle inte hitta på en identitet som inte stämmer överens med hur de verkligen 

är. På frågan om de själva anpassar sitt skrivande för att inte bli ansedda som 

avvikande fick vi svaret: ”nej jag skriver det jag känner för om jag väl skriver nåt […] 

men det förekommer ju lätt i alla fall att det är många som gör”, vilket är gemensamt 

med hur grupp 3 resonerade i stycket ovan.  

       För att sammanfatta så konstaterar vi att en viss anpassning av individen sker på 

Facebook. Det finns en vilja att vara normal och inte sticka ut för mycket. 

Ungdomarna verkar anse att det är viktigt att man kan stå för det man skriver och gör 

på Facebook, är man för långt från sanningen i sin identitetsframställning 

genomskådas det ofta av övriga individer. Trots detta finns individer som målar upp 

en bild av att ha det perfekta livet, troligen i förhoppningen att på så vis få vara en i 

mängden och framstå som en lyckad människa. 

 

5 Analys 

För tydlighetens skull har vi valt att dela in analysen utefter de frågeställningar vi har. 

Analysen är gjord med kopplingar till teori och tidigare forskning. 

 

5.1 Vår tolkning av ungdomarnas upplevelser av normalitet respektive 

avvikelse på Facebook 

Mycket av det ungdomarna sa var gemensamt mellan grupperna, till exempel när det 

gäller vad man gör på Facebook var alla grupperna överens om att man mest 

kommenterar, ”like:ar”, och håller koll i bakgrunden, man är inte så aktiv själv. Detta 

tolkar vi som att normalitet, meningsfullhet och kunskap skapas gemensamt vilket 

Burr (2003) menar är ett viktigt förhållningssätt inom socialkonstruktionismen. 
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Eftersom ungdomarna inte kunde se några direkta likheter mellan Facebook och 

samhället utanför Internet ser vi det som att det de berättade om ”hur man ska bete 

sig på Facebook” är kontextuellt, vilket gör att vi anser Facebook vara något av en 

egen kultur där egna regler och normer uppstår i den sociala interaktionen. Vi 

kopplar även detta till kunskapsbegreppet inom socialkonstruktionismen. Burr 

(2003) beskriver hur kunskap är något som uppstår kulturellt och kontextuellt, vilket 

vi anser sker på Facebook. Ungdomarna lär sig i kontexten Facebook vad som är 

normalt respektive avvikande beteende. 

       Att ungdomarna beskrev en skillnad gällande vad som är normalt och social 

önskvärt kunde vi se när det gäller antalet vänner på sin vänlista på Facebook. 

Tidigare var det önskvärt att ha så många vänner som möjligt, nu är det mer önskvärt 

att ha en väl utvald vänlista. Eftersom en förändring har skett tolkar vi det som att det 

som är normalt på Facebook är en mänsklig konstruktion och inte något essentiellt 

eller universellt giltigt. Vi tolkar även Facebook som en arena för sociala 

konstruktioner utifrån det ungdomarna sa om att en individ med många vänner kan 

konstrueras som en individ som ”är någon”, just utifrån att den har många vänner. 

Individen kan konstruera sig själv och skapa ett bättre självförtroende. Detta stöds 

även av tidigare forskning som säger att Facebook kan användas för att öka sitt 

sociala kapital (att ha många vänner), vilket kan ha positiva effekter på 

självförtroendet, psykiskt välmående och hur nöjd individen generellt sett är (Ellison 

et al., 2007). 

       Socialkonstruktionistiska idéer vill vi även applicera på Facebook utifrån det 

ungdomarna sa om att många ”likes” och kommentarer kan ge bilden av att en 

individ är populär och omtyckt. Vi tolkar det som att det finns vissa faktorer som gör 

att individer verkar vara på ett visst sätt, oavsett om den bilden stämmer eller inte. 

Detta gör att vi anser Facebook vara ett ställe där verklighet och sanningar 

konstrueras i sociala interaktioner, vilket vi kopplar samman med 

socialisationsbegreppet (Berger & Luckmann, 1979).  

       Att popularitet inte är något naturligt givet på Facebook kopplar vi också till det 

en av ungdomarna sa om att ”likes” inte behöver betyda att någon är populär 

eftersom ”likes” kan vara oärligt menade. Vissa ”like:ar” inte heller även om de gillar 

det en person skrivit. Vi ser detta som ett tecken på att popularitet egentligen är 

något väldigt instabilt i kontexten Facebook eftersom det är så pass lätt att överdriva 

eller tvärtom att låta bli att uttrycka sitt gillande. Vi fick känslan av att det kunde vara 
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olika från dag till dag vilken person som var populär, vilket gör att vi ser det som en 

social konstruktion och inte något universellt giltigt vilket ju är en av 

socialkonstruktionismens huvudpunkter (Burr, 2003). 

       Att ungdomarna resonerade kring att många vågar vara mer elaka för att de inte 

kan se hur den andra personen reagerar, om den blir ledsen och sårad etc., kopplar vi 

till det en av ungdomarna sa om att vissa är lite väl öppna med allt i sitt liv, till 

exempel bråk i sitt förhållande och liknande saker. Vi tolkar detta som att individen 

på ett sätt kopplar bort sitt liv på Facebook från livet utanför Internet och ser det som 

separerade delar som inte påverkar varandra. Även detta gör att vi tolkar Facebook 

som en egen kontext där egna regler och normer råder. 

       Att ungdomarna inte själva ansåg att det finns några särskilda sociala regler att 

förhålla sig till kopplar vi ihop med att de hellre använde orden ”vanligt” eller 

”passande” beteende, istället för normalt. De använde också ”opassande” när vi 

pratade om avvikande beteende. Vi fick uppfattningen att det inte finns några tydliga 

linjer mellan vad som är normalt respektive avvikande, det verkar vara relativt 

luddiga gränser och handlar mer om att det som skrivs ska stämma överens med hur 

personen i fråga ”är”, och att man ska stå för det man skriver. Detta gör att vi tolkar 

det som att självövervakning pågår. Ingen av ungdomarna kunde säga att det fanns 

några direkta sociala regler för var man får och inte får göra, men de resonerade 

samtidigt som så att man anpassar sig och inte skriver ut vad som helst, vilket vi 

tolkar som att viss självövervakning existerar, vilket Burr (2003) menar är ett sätt att 

leva upp till yttre förväntningar.  

 

5.2 Vår tolkning av hur ungdomarna ser på delaktighet och 

grupptillhörighet på Facebook 

Utifrån de svar vi fick från ungdomarna tolkar vi det som att det är relativt enkelt att 

vara delaktig och skapa grupptillhörighet. Om till exempel två personer bråkar är det 

lätt för en tredje att göra sig delaktig. Det är också lätt att skapa grupptillhörighet 

genom att helt enkelt gå med i en av alla grupper som finns på Facebook. Det krävs 

inte heller mycket för att bli vän med någon, det är bara att acceptera en 

vänförfrågan. Vi kopplar ihop detta med den socialkonstruktionistiska tanken att 

människan i grunden vill vara social (Wenneberg, 2000).  

       Vi ser den här önskan om att vara social som en orsak till att vissa individer råkar 

ut för ett utanförskap. Vi uppfattar det som att individens önskan att vara social i 
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kontexten Facebook leder till minskad social samvaro utanför Internet, och att detta 

skapar utanförskap hos dem som inte har en smartphone och som inte kan vara 

uppkopplade när som helst och var som helst. Att individer är inloggade på Facebook 

via sin smartphone kopplar vi till just att människan som varelse vill vara social, vi 

uppfattar det som att på Facebook är det väldigt lätt att vara social och känna 

tillhörighet. Detta kan troligen göra att individer gärna har en stor del av sitt sociala 

liv på Facebook, vilket även ungdomarna pratade om. 

       Vad vi dessutom märkte är att det dessutom är lika lätt att byta tillhörighet, eller 

helt och hållet bryta en tillhörighet. Det är väldigt enkelt att bara plocka bort någon 

från sin vänlista, eller gå ur en grupp man är med i. Det vill vi koppla till det Burr 

(2003) säger om att individen visar upp olika sidor av sig själv beroende på vilken 

kontext den befinner sig i. Att kunna byta grupp så pass lätt som det går att göra på 

Facebook tolkar vi som att individen har stor möjlighet att välja en kontext där den 

kan visa upp sig själv på det vis den själv önskar. Skulle en grupp eller kontext inte gå 

med på den identitetsframställning som individen gör kan individen relativt lätt byta 

grupp där den önskvärda identiteten eventuellt tas emot på ett bättre sätt. Vår 

tolkning att det är relativt lätt att byta grupp stöds även av Browns (2011) studie där 

han beskriver hur det i dagens teknologiska samhälle är enklare för individen att 

forma och omforma sig själv. 

       Det verkar dessutom vara vanligt att man är med i grupper utan att egentligen ha 

någon koppling till den, till exempel gå med för att ens vänner är med. Detta gör att vi 

tolkar delaktighet och grupptillhörighet på Facebook som flyktiga och instabila 

fenomen. Man kan verka vara en del av något, men utanför Facebook kan man vara 

helt ensam.  

       Grupperna pratade mycket om hur viktigt det är att få ”likes” på sina 

kommentarer och bilder. Många lägger tydligen upp vissa bilder och skriver speciella 

statusar där avsikten är just att få många ”likes”. Detta kopplar vi ihop med 

individens önskan att bli socialt accepterad och få vara normal och delaktig i 

gruppen. Att få ”likes” verkar vara ett bevis på att du är så att säga godkänd och 

omtyckt av din omgivning. Att visa upp vissa delar av sig själv för att bli socialt 

accepterad ser vi som ett sätt att visa att man genomgått en lyckad socialisation och 

internaliserat normer och blivit en individ som är socialt godkänd och en fullvärdig 

samhällsmedborgare (Berger & Luckmann, 1979). Funktionen med ”likes” på 

Facebook kopplar vi även ihop med den sociala påverkan som Burr (2003) tar upp 
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inom socialkonstruktionismen. Att individer skriver statusar och lägger ut bilder som 

de vet genererar många ”likes” ser vi som ett tecken på att social påverkan finns på 

Facebook. Eftersom individerna anpassar sitt skrivande efter vad de så att säga vet 

genererar popularitetsmarkörer anser vi att en påverkan har skett. 

       Utifrån Burr (2003) och det hon skriver om att inom en kultur så skapas 

meningsfullhet och kunskap gemensamt så tolkar vi det som att individen genom att 

vara medlem på Facebook är medlem i en kultur och därmed automatiskt blir 

tilldelad en grupptillhörighet, nämligen den som Facebook-användare. Denna 

tolkning får vi även stöd för genom studien som Read et al. (2012) utförde där de kom 

fram till att ungdomar har ett så kallat informationsbeteende där verklighet och 

meningsfullhet skapas gemensamt när de utför handlingar i en social grupp. Vi 

menar att individer inom en kultur kan anses höra till samma sociala grupp. 

Ungdomarna resonerade kring att vissa är aktiva på Facebook och har många vänner 

på Facebook för att få känna att de är någon. Detta ser vi också som tecken på att 

Facebook kan anses vara främjande för individens delaktighet och grupptillhörighet. 

        

5.3 Vår tolkning av ungdomarnas identitetsanpassning för att slippa 

social uteslutning 

Vi tolkar det som att individen inte kan skapa vilken identitet som helst utifrån det 

ungdomarna sa om att till exempel en blyg person inte helt plötsligt kan vara alltför 

framåt på Facebook. Det verkar alltså finnas gränser för hur mycket individen kan 

konstruera sig själv. Detta ser vi i ljuset av socialkonstruktionismens tankar om 

identitet, och det Burr (2003) skriver om att för att en individs identitet ska vara 

giltig måste omgivande individer gå med på den identitetsframställningen och 

bekräfta en individs identitet. Vi uppfattar det som att det på Facebook finns 

identitetsframställningar som övriga individer inte godtar just för att de inte stämmer 

överens med vad de vet om personen i fråga sedan tidigare eller hur individen 

framställer sig utanför Internet.         

       Att det finns gränser för hur fritt individen kan konstruera sig själv kopplar vi 

även till Goffmans (1967) begrepp självbild och vad Burr (2003) säger om att 

individens framställning av sig själv måste stämma överens med och passa ihop med 

hur andra individer framställer sig själva. Ungdomarna i våra intervjuer resonerade 

som så att det är viktigt att stå för det man skriver och att det är lätt att genomskåda 

individer som framställer sig själva på ett felaktigt sätt. Ungdomarna var alla 



 34 

övertygade om att många individer visar upp en falsk bild och i princip fejkar sin 

identitet. Detta kopplar vi till Burr (2003) och vi menar att individen inte kan 

framställa sig hur som helst på Facebook eftersom andra individer tydligen inte köper 

vilken identitetsframställning som helst. Individen kan alltså inte skapa vilken 

identitet som helst.  

       Utifrån Goffmans (1967) begrepp självbild menar vi också att individen riskerar 

att tappa ansiktet på Facebook. Ungdomarna i våra intervjuer tyckte alla att det var 

vanligt och lätt att vara elak på Facebook och det är därmed lätt att skriva 

kommentarer som tydligt visar att övriga individer inte går med på individens 

framställning av sig själv, till exempel för att det inte stämmer med vad de vet om 

individen från livet utanför Internet.  

       Att vissa verkar hitta på en identitet på Facebook som inte stämmer med deras 

identitet utanför Internet vill vi även koppla till Burr (2003) och det hon säger om att 

fokus inom socialkonstruktionismen ligger på hur vi framställer oss på olika sätt 

beroende på kontexten vi befinner oss i. Vi menar att ungdomarna ser livet utanför 

Internet och Facebook som två olika kontexter där man kan framställa sig själv på 

olika sätt.  

       Även Goffmans (1959/2007) begrepp fasad kopplar vi till ungdomarnas 

resonemang kring identitetsframställning. Goffman menar att fasader är attribut och 

hjälpmedel som individen använder sig av för att styrka sin identitet. Vi tolkar det 

som att när individer exempelvis lägger upp bilder på vad de har shoppat, vad de har 

gjort på lördagkvällen, etc. så används dessa bilder som hjälpmedel för att styrka 

individens identitet, de används som fasad. Dessa fasader kan dock snarare vara till 

nackdel för individen tolkar vi det som i kontexten Facebook. Ungdomarna vi 

intervjuade menade att det är töntigt att lägga upp vissa bilder och överdriva till 

exempel bilder från en fest man var på i helgen. Vi tolkar det som att försöket att 

använda sig av fasader för att styrka sin identitet istället kan göra det tydligare att det 

är en falsk identitet individen försöker visa upp, om invididen som lägger upp en 

festbild egentligen inte alls är någon som anses vara en festtyp.  

       Bilder på Facebook ser vi även som hjälpmedel för andra individer att 

kategorisera eller identifiera en individ. Burr (2003) beskriver hur en individ får 

något av en identitetsstämpel av andra individer utifrån de diskurser som finns. Att 

då till exempel lägga upp en bild på sig själv med en spritflaska från helgens fest ger 

andra individer chansen att sätta en stämpel på individen i fråga. Det är emellertid 
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inte alltid individens egen framställning med hjälp av bilder som leder till att 

individen får en viss identitet. Ungdomarna pratade om att man ibland blir taggad i 

bilder som man själv inte lagt ut och där man gör en viss sak som kan leda till att man 

får en viss stämpel på sig som kan vara mer eller mindre önskad. Vi tolkar detta som 

att det på Facebook finns en risk att få en identitet som man själv inte är helt bekväm 

med och som skapas av andra individer. Vi kopplar även detta till Burr (2003) då hon 

menar att individer känner sig fångade i sin identitet på grund av de ramar och 

förväntningar som finns på oss. Vår tolkning att individer kan få en viss 

identitetsstämpel på sig utifrån de bilder den lägger ut på Facebook stöds även av 

Barnett (2009). Barnett beskriver hur ungdomar antingen gömmer eller visar upp 

alkoholhaltiga drycker när de är med på bild, beroende på hur de vill framställa sig 

själva när bilderna sedan hamnar i social medier. 

       Utifrån det ungdomarna berättade om att individen anpassar sina 

statusuppdateringar på Facebook efter vad som anses vara passande och socialt 

acceptabelt så kopplar vi samman det med vad Berger & Luckmann (1979) säger om 

att identitet är något som skapas och förhandlas i samtal med andra. Vi ser 

statusuppdateringar på Facebook som ett slags samtal, eftersom individer kan 

kommentera och ”like:a” en statusuppdatering, vilket gör det till en dubbelriktad 

kommunikation. Detta menar vi gör att det kan ses som ett samtal där individen 

skapar sin identitet, till exempel utifrån vad som ger många ”likes” eller positiva 

kommentarer.  

       Kommentarer och ”likes” kopplar vi även till tanken om social påverkan vilket 

både Berger & Luckmann (1979) tar upp och vilket är en viktig tanke inom 

socialpedagogiken. Kommentarer och ”likes” tolkar vi som faktorer som påverkar 

individen och individens identitetsskapande. Ungdomarna pratade om att det finns 

vissa som skriver statusar och lägger upp bilder som de vet kommer ge många 

kommentarer och ”likes”, troligen eftersom de har en önskan att få uppmärksamhet 

och få något slags socialt erkännande. Vi menar att här sker social påverkan, det vill 

säga socialisation, på ett väldigt explicit sätt eftersom individen kan se svart på vitt 

vad som är okej och vad som inte är okej och kan därefter ändra sitt beteende och sin 

framställning av sig själv, vilken även stämmer överens med vad Madge et al. (2009) 

kom fram till i sin studie. Detta stödjer även tidigare forskning som menar att 

anpassning sker för att ungdomar vill uppnå social önskvärdhet (Underwood et al., 

2011) 
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”Likes” och kommentarer ser vi också som tecken på att omgivningen accepterar 

individens framställning av sig själv, och därmed bekräftar individens identitet vilket 

är en nödvändighet menar Burr (2003). Att få sin identitet bekräftad ser vi lite som 

att få sin existens bekräftad. Detta kopplar vi även till att ungdomarna resonerade 

kring att om någonting inte står på Facebook så finns det inte. Vi tolkar det som att 

ungdomarna på sätt och vis anser att finns man inte på Facebook och får man inga 

kommentarer eller ”likes”, så finns man inte.  

       Ungdomarna tyckte allihop att det är vanligt att man mest kollar på vad andra gör 

och skriver på Facebook. Detta kopplar vi till socialiseringsprocessen där individen 

tar till sig normer och beteenden från personer i omgivningen (Berger & Luckmann, 

1979). Vi ser det som att socialisering sker just medan ungdomarna så att säga kollar 

runt eftersom de då ser vad som är normalt och acceptabelt, och sedan kan ta till sig 

detta och uppträda på rätt sätt när de väl själva uttrycker sig på Facebook. 

 

6 Diskussion 

Under diskussionsavsnittet ingår delarna metoddiskussion, resultatdiskussion, 

slutsatser, pedagogisk relevans och fortsatt forskning vilka alla behandlas var för sig. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Redan från början var det en självklarhet att det var en kvalitativ ansats vi skulle utgå 

ifrån eftersom vi ville veta hur ungdomar resonerade kring vårt ämne, vi ville inte ha 

något resultat som var mätbart. När resultatet skulle sammanställas och analyseras 

fick vi bekräftat att vi valt rätt eftersom det var just hur ungdomarna upplever och 

resonerar som framträdde. Att vi valde semistrukturerade intervjuer visade sig också 

vara rätt val eftersom vi fick svar på de frågor vi behövde få svar på men vi fick även 

fram saker som ungdomarna själva tog upp utan att vi intervjuare nämnde dem. 

Hade vi valt strukturerade intervjuer hade vi gått miste om mycket som vi kom att 

använda i resultat och analys. Hade vi använt ostrukturerade intervjuer hade vi 

troligen kunnat gå ner ännu djupare och kunnat få ännu bredare svar men då hade 

inte tiden räckt till.  

       Vad vi ser som en fördel med att vi gjorde intervjuer gruppvis är att 

intervjupersonerna borde känt en säkerhet eftersom de var i majoritet i varje intervju. 

Vi tänker oss att intervjuer där det enbart är forskaren tillsammans med en ensam 

intervjuperson kan upplevas som mer hotande, i våra intervjuer hade de tryggheten 
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av att vara ett större antal. Vi anser att vi valde rätt när vi gjorde intervjuer gruppvis 

eftersom de tenderar att framkalla fylligare svar och större bredd på svaren jämfört 

med enskilda intervjuer (Månsson, 2008).  Månsson beskriver i sin studie hur de han 

intervjuade ansåg sig komplettera varandra i sina svar, vilket var något vi också 

upplevde eftersom ungdomarna fick till bra diskussioner med varandra under 

intervjuerna. Vi är dock medvetna om att vi hade kunnat få ett annat resultat om vi 

hade gjort enskilda intervjuer eftersom det då inte uppstått någon social påverkan 

mellan intervjupersonerna.  

       Efter att intervjuerna var klara frågade vi ungdomarna hur de upplevde att bli 

intervjuade i grupp. Vi fick på denna fråga inga direkt uttömmande svar, de tyckte det 

kändes bra men hade ingen åsikt om just fenomenet gruppintervju. Antingen hade de 

inte tänkt så långt, eller också var de trötta på att svara på frågor, de kanske inte 

engagerade sig längre då bandspelaren var avstängd, vad vet vi egentligen? 

Reflektionen vi har är ändå att denna intervjuform med grupper gav fylligare svar, då 

de hjälpte varandra att svara, de resonerade sinsemellan om frågans svar tills de var 

nöjda med själva svaret de ville leverera till oss. Vi kan även tänka oss att hade 

ungdomarna varit ensamma så hade det kanske varit blygare och inte vågat svara så 

utförligt, men det kan även vara så att en del kan bli blyga inför resten av gruppen 

och inte törs svara så som den skulle önska. Vi vet inte vilken relation dessa 

ungdomar hade till varandra, vi kan bara spekulera lite om vad som skulle kunna 

hända om man gjort annorlunda och även kring vad som kanske hände i 

interaktionen i denna variant som vi utförde. 

       Ett problem vi stötte på längs med vägen var att få ihop grupper att intervjua. Vi 

e-mailade ett antal lärare på olika skolor, varav en svarade att hon kunde hjälpa oss. 

De övriga fick vi inget svar av alls, och när vi försökte nå dem med telefon fick vi inget 

svar där heller. Detta gjorde att vi fick kontakta personer vi redan kände för att hinna 

få ihop tre grupper. Vad vi hade kunnat göra för att inte få så bråttom hade varit att 

kontakta lärare tidigare under våren. Då hade vi haft mer tid på oss att kontakta fler 

lärare om det hade behövts. Eftersom det är ungdomarnas upplevelser vi var ute efter 

och inte ett generaliserbart resultat ser vi det dock inte som något större problem att 

det blev som det blev, vi fick fram upplevelser och resonemang precis som vi ville.  

       Tidspress var också anledningen till att vi delade upp oss både när vi gjorde 

intervju 2 och 3 och när vi sedan transkriberade intervjuerna. Att vi transkriberade på 

varsitt håll ser vi inte som något problem eftersom det bara var orden vi var ute efter, 
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inte pauser, tonfall, etc. och vad de kan tänkas betyda. Vi har emellertid funderat över 

om det kan ha haft inverkan på intervjuerna att vi gjorde de två sista var för sig och 

den första tillsammans. Den första intervjun tog något längre tid än de två sista, 

vilket skulle kunna ha att göra med att vi då var två som kunde komma med spontana 

inlägg och frågor.  

       Vi har till stor del suttit på olika ställen och skrivit och regelbundet skickat vårt 

material mellan varandra. Detta ser vi som en stor fördel eftersom vi då kunnat skriva 

på de tider som passat oss bäst och inte behövt anpassa oss till varandra. Vi har varit 

noga med att läsa varandras texter ofta för att kunna lägga till, ta bort och ändra så 

att vi båda blivit nöjda. Vad vi då kan ha gått miste om är vad den muntliga 

diskussionen kan göra för ett samarbete, det tar trots allt längre tid att föra en 

diskussion över Internet och man slänger inte bara ur sig saker (som kan visa sig vara 

värdefulla) när man skriver på samma sätt som när man pratar ansikte mot ansikte. 

Vi anser dock på det stora hela att fördelarna övervägde nackdelarna.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

I intervjuerna sa flera av ungdomarna att de anser att andra anpassar sig för att passa 

in, visar upp en falsk fasad, etc. medan de hade svårare att säga att de själva gjorde 

det. Vi funderar på om det beror på att anpassning och identitetsframställning är så 

pass omedvetet att de inte ens reflekterar över att de gör det själva. Ju längre 

intervjuerna gick desto mer tecken på att ungdomarna ändå anpassar sig och är 

medvetna om vad som är acceptabelt beteende kunde vi se, men vi fick ändå 

uppfattningen att ungdomarna själva inte reflekterade över att det de sa tydde på att 

de anpassar sig och låter bli att skriva vissa saker för att inte bli stämplade som 

konstiga. 

       Vi själva har under arbetets gång ställt oss kritiska till allt positivt som skrivs om 

sociala medier men det är svårt att hitta vetenskapliga artiklar som stödjer vår åsikt. 

Vi har emellertid hittat en artikel där de tar upp en studie som visar att sociala 

medier kan ge stressymptom och depressioner. I reportaget framkommer det att 

individer får en känsla av att de inte är någon om de inte syns i sociala medier och att 

detta skapar ett stort bekräftelsebehov (Helmer, 2012).  

       Vårt intresse för sociala medier och hur individen framställer sig själv ökade 

ytterligare när vi läste en artikel av Warman (2013) där de tog upp en studie som 
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visade att män ljuger på till exempel Facebook för att visa upp en framgångsrik 

identitet och kvinnor ljuger på grund av grupptryck.  

       När vi sammanställde resultatet i vår egen studie upptäckte vi att de stämde 

överens med vad som står i artiklarna eftersom ungdomarna pratade om att 

uppmärksamhet var något som drev många att uppdatera sina statusar och att många 

överdriver för att verka mer framgångsrika än vad de egentligen är. 

       I vår kandidatuppsats ville vi uppmärksamma hur ungdomar resonerar kring 

huruvida normalitet och avvikelse kan konstrueras på Facebook och undersöka vad 

det kan ha för påverkan på individens upplevelse av delaktighet och 

grupptillhörighet. Vi upptäckte i vår undersökning att gränserna mellan vad som är 

normalt respektive avvikande är relativt otydliga och kan skilja från person till person 

och över tid. Ett exempel på detta är när ungdomarna beskrev fenomenet vänlista på 

Facebook. Det ansågs vara avvikande att både ha för få och att ha för många vänner, 

en del föredrog att ha få vänner medan andra såg det som status att ha många 

vänner. Det resonerades även kring att detta ändrat sig, tidigare ville man hellre ha 

många vänner medan man nu är mer selektiv. Att gränserna är så pass otydliga och 

inkonsekventa tror vi kan ställa till det för individen på så vis att individen kan tro att 

den lever upp till det som räknas som normalitet men ändå råka ut för social 

uteslutning. Vi ser ett problem i detta eftersom det finns så mycket att förhålla sig till 

och förutsättningarna ändrar sig dessutom konstant. Detta tror vi även kan vara en av 

anledningarna till att individer ljuger om sig själva, det handlar om ren överlevnad i 

en kaotisk och svårtolkad verklighet. 

       Vi människor har en tendens att vilja uppnå social önskvärdhet och vi vill mena 

att det innebär att passa in i mängden, samtidigt som det verkar viktigt att våga stå 

för den man är. Facebook anses ha allt, där skrivs det om fester, skolschema och vad 

vännerna gör med mera. Vill ungdomarna veta något, eller om de har tråkigt så 

loggar de in sig på Facebook, det verkar vara ett tidsfördriv för de flesta. Någon 

skämtade om att ”man behöver ingen tidning, man kollar Facebook, där står allt man 

behöver veta”. Vi skulle vilja påstå att Facebook är en blandning av en tidning, 

skvallerblaska och en dagbok, då det är en blandad kompott av allt som skrivs där. 

 

6.3 Slutsatser 

Slutsatsen vi drar av detta arbete är att ungdomarna själva ansåg att det var viktigt att 

vara medlem på Facebook för ”alla” deras vänner är det och de vill inte anses som 
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avvikande. Det normala är helt enkelt att vara medlem på Facebook. Vi drar även 

slutsatsen att socialisation sker på Facebook. 

 

6.4 Pedagogisk relevans 

Den pedagogiska relevansen i vår studie grundar sig i socialpedagogiken vilken bland 

annat har som fokus att verkligheten är något som konstrueras i en social kontext 

(Berglund, 2004; Eriksson, 2004; Gustavsson, 2010). Det vill vi mena har relevans 

till vår studie på så vis att ungdomarna har en verklighet på Facebook som 

konstrueras dagligen med flera inlägg på deras statusar, folk kommenterar och ger 

”likes”. Socialpedagogiken behandlar särskilt normalitet och avvikelse som sociala 

konstruktioner (Eriksson, 2004; Gustavsson, 2010). Vad som är normalt respektive 

avvikande på Facebook konstrueras med hjälp av kommentarer och ”likes”, vilket ger 

en klar koppling till socialpedagogiken. Ungdomarna reflekterar över andras inlägg 

och kommentarer, de lär sig hur språket ska användas för att passa in och för att inte 

anses som avvikande eller som en främling (Månsson, 2010). 

       Vi lär oss att interagera med andra och spela våra förväntade roller för att bli 

socialt accepterade, vi lär oss under resans gång vad som fungerar eller vad vi måste 

välja bort för att duga i kontexten. Detta gör att vi anser att socialisation sker på 

Facebook, eftersom där verkar finnas social påverkan som lär individen hur den ska 

bete sig, även om inte alla ungdomar själva ansåg sig vara så påverkade. Kanske är 

det till och med ett större tecken på socialisation, eftersom de är omedvetna om 

påverkan, det är så naturligt för dem. Detta gör att vi kan se en tydlig pedagogisk 

relevans i vår studie eftersom socialisation är ett stort begrepp inom pedagogiken, 

socialpedagogiken tar till exempel upp vikten av gemenskap/tillhörighet och social 

interaktion i relation till hur människan förhåller sig till sin omvärld (Eriksson, 2004; 

Gustavsson, 2010).  

 

6.5 Fortsatt forskning 

En tanke som har dykt upp under arbetets gång är om resultatet skulle skilja sig 

mellan tjejer och killar, vi skulle därför gärna se att någon tar på sig att undersöka om 

det är skillnad mellan tjejers och killars upplevelse och resonemang kring Facebook 

och normalitet, avvikelse och identitet. 

       Vi skulle föreslå att forskning även görs på andra åldersgrupper än den vi valde, 

det är en undersökning vi skulle vara nyfikna på. 
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       Ytterligare en tanke som dök upp under arbetets gång är huruvida individens 

upplevelser påverkas av hur länge den varit medlem på Facebook, även det skulle 

vara en intressant studie att göra. 
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                Missivbrev till lärare  

 

Hej! 

Vi, Helena och Lisa, är två studenter från Mälardalens Högskola som går sista terminen på 

Beteendevetenskapliga programmet inriktning pedagogik, och vi ska nu skriva vår 

kandidatuppsats.  

 

I vår undersökning vill vi försöka ta reda på hur ungdomar i åldern 16-19 år interagerar på 

Facebook. Vi vill till exempel undersöka om de t.ex. uppdaterar sin status på ett medvetet sätt 

för att undvika risken att hamna utanför gemenskapen, hur/om de påverkas av att försöka vara 

delaktiga, hur/om de anpassar sin identitet för att få tillhöra gruppen.  

 

Studiens syfte är att undersöka om ungdomarna upplever att det finns normer och regler för 

hur man ”ska” interagera och bete sig på Facebook, precis som i samhället, och hur de 

anpassar sig efter detta för att inte bli uteslutna ur gemenskapen.  

 

För att få ett så bra urval som möjligt behöver vi din hjälp. Vi ber dig att finna tre vana 

Facebook-användande ungdomar, som är villiga att låta sig intervjuas av oss och medverka 

till att vår studie kan genomföras. Vi vill intervjua ungdomarna i grupp, och skulle behöva din 

hjälp med att få ihop i varje fall 1 grupp med 3 personer. 

 

Studiens resultat kommer endast att presenteras i vår kandidatuppsats och allt material 

kommer att hanteras konfidentiellt. Vi följer de forskningsetiska regler som råder: 

informationskravet, konfidentialitetskravet, kravet om informerat samtycke och 

nyttjandekravet. 

 

Intervjuerna kommer att ta ca 45 min. 

Vi önskar att genomföra intervjuerna snarast möjligt då vi har en tidsram att följa och behöver 

vara klara med kandidatuppsatsen i början av juni. 

 

Tack på förhand! Denna hjälp är mycket viktig för att vi ska kunna genomföra vår studie. 

 

 

Med varma hälsningar Helena Sandström och Lisa Eriksson 
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Missivbrev till ungdomar som ska intervjuas 

 

Hej! Vi heter Helena och Lisa och vi går sista terminen på det Beteendevetenskapliga 

programmet på Mälardalens Högskola i Västerås.  

 

Vi ska skriva en kandidatuppsats med syfte att försöka ta reda på hur ni ungdomar mellan 16-

19 år uppdaterar er status och kommunicerar på Facebook. 

 

Syftet med intervjuerna är att undersöka om ni tror/anser att det finns normer och regler för 

hur man ska bete sig på Facebook. Vi vill också undersöka hur ni anpassar er till detta, om ni 

t.ex. medvetet undviker att uppdatera er status med sådant som ni tror skulle kunna riskera att 

ni hamnar utanför gemenskapen, och hur ni anpassar er efter vad ni tror är det ”normala” 

beteendet på Facebook. Undersökningen går också ut på att undersöka om det i så fall 

påverkar er identitet.  

 

Vi vore tacksamma om ni kunde hjälpa oss genom att låta oss intervjua er i grupper med 3 

personer i varje. Intervjun kommer att ta ca 45 minuter, ni kommer vara helt anonyma och allt 

material hanteras konfidentiellt. 

 

Vi följer de forskningsetiska reglerna som är informationskravet (som innebär att vi måste 

informera er om syftet med undersökningen, villkoren för ert deltagande, att ert deltagande är 

helt frivilligt och att ni när som helst kan avbryta ert deltagande), kravet om informerat 

samtycke (som innebär att ni måste ge ert samtycke till att delta i undersökningen och vara 

medvetna om vad ni samtycker till), konfidentialitetskravet (som innebär att vi inte lämnar 

ut information om er till utomstående och att vi förvarar intervjusvaren på ett säkert sätt), och 

nyttjandekravet (som innebär att vi bara får använda det ni säger i vår uppsats). 

 

Tack på förhand! 

 

Denna hjälp är mycket viktig för att vi ska kunna utföra vår studie. 

 

Med varma hälsningar Helena och Lisa 
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Intervjufrågor 
 
1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur ungdomar resonerar kring avvikelse, 

normalitet och identitet i kontexten sociala medier.  

 

1.2 Frågeställning 

* Hur resonerar ungdomar kring delaktighet och grupptillhörighet på Facebook? 

* Hur resonerar ungdomar kring uteslutning på Facebook och kring deras egen      

anpassning för att slippa uteslutning? 

* Hur resonerar ungdomar kring normalitet på Facebook? 

 
Mjukstart, för att få igång pratet 

 Hur gamla är ni? 

 Hur känner ni varandra? 

 Hur länge har ni varit medlemmar på Facebook? 

 Hur ofta är ni inne på Facebook? 
 
Frågor vi ställde för att få svar på hur ungdomarna upplever normalitet och avvikelse 
på Facebook 

 Anpassar ni ert skrivande, det ni gillar, osv. för att passa in i en mall? 

 Finns det nåt beteende som anses vara annorlunda och avvikande? Onormalt? 
Tex att skriva vissa statusar, lägga upp vissa bilder, osv.  

 Finns det regler för vad man får och inte får skriva till varandra, hur man får 
kommentera bilder, osv? Dom som inte följer dessa regler, är dom avvikande? 

 Följer ni själva dessa regler för att inte känna er avvikande? 

 Är olika beteenden ok för olika personer? 
 
Frågor vi ställde för att få svar på hur ungdomarna ser på delaktighet och 
grupptillhörighet på Facebook 

 Vad kännetecknar era vänner på Facebook, är ni kompis ”på riktigt” med alla? 

 Skiljer sig era Facebook-vänner från era real life-vänner? 

 Vad är det som gör att ni uppfattar er som vänner på Facebook? 

 Är det skillnad på vilka ni kallar vänner på Facebook och in real life? 

 Varför tror ni att det finns skillnad? 

 Är ni med i några hemliga/slutna grupper som andra inte kan se att ni är med 
i? Varför i så fall? 

 Tycker ni det är kul med Facebook? Känns det som ett tvång att vara online? 

 Går ni med i grupper/låter bli att gå med i grupper för att passa in och inte 
vara avvikande? 

 
 
Frågor vi ställde för att få svar på hur ungdomar anpassar sin identitet för att slippa 
social uteslutning 

 Vad delar ni med er av, statusar, bilder, kommenterar ni, ”gillar” ni? 
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 Finns det något som kännetecknar er som person på Facebook? 

 Tänker ni på vad ni skriver, lägger upp för bilder osv, för att visa upp en viss 
bild av er själva? 

 Är ni noga med att inte visa upp vissa delar av er själva för att inte bli sedda 
som avvikande? 

 Är ni ”rädda” för att gilla/skriva/dela vissa saker? Tex pga risk att uteslutas ur 
gemenskapen.  

 Vågar ni vara ensamma om att skriva/tycka vissa saker? 

 Hur stark är acceptansen för att skriva/tycka som man själv vill? 

 Vad händer vid konflikter, är det skillnad på konflikter på FB och in real life? 

 Är det någon som tar kommandot och anses vara ”ledare” på FB?  

 Finns det etiska och moraliska sidor att ta hänsyn till på FB? 

 Har ni upplevt mobbning, sett att mobbning finns på FB? 

 Märker ni nån skillnad i era vänners beteende sedan dom blev medlemma på 
FB? Vad kan det bero på isåfall? 

 (Lär ni er något om er själva genom att vara med i FB? Tex hur ni beter er i 
vissa situationer, hur ni reagerar på vad vissa skriver, osv) 

 Skiljer sig detta från hur ni kännetecknar er in real life? 

 Kan ni se likheter mellan Facebook och samhället? 

 Kan ni se skillnader mellan Facebook och samhället? 

 Skiljer sig ert beteende på Facebook från ert beteende ute i samhället? Hur…? 

 Vilket prioriterar ni, Facebook-beteendet eller real life-beteendet? Var vill man 
helst vara populär och omtyckt? 

 Saknar ni något i kontakten på Facebook jämfört med utanför Facebook, tex 
ögonkontakt, att få ett omedelbart svar, risk för att tolka fel osv? 

 Gör ni medvetna val när ni uppdaterar för att få ert liv att verka vara på ett 
visst sätt? 

 
 
 

 
 

 

 


