
 

 

 

 
 

 

Kandidatuppsats 

Lunds universitet, Institutionen för kommunikation och medier  

Medie- och kommunikationsvetenskap 

MKVK04: 3 

VT 2013 

 

 

Osynliga publiker, 

anständighetsnormer & nya risker 
- En studie om självpresentationens komplexitet på sociala medier 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Dafnie Lindström 

Handledare: Fredrik Miegel 

Examinator: Johan Jarlbrink 



Sammanfattning 

Syftet med studien är att utforska hur personer hanterar sin självpresentation på sociala 

nätverkssidor. Fokus ligger på hur användare förhåller sig till en heterogen publik samt hur sociala 

normer och det upplevda risktagandet påverkar beteendet och självpresentationen på olika digitala 

forum. 

 

Studien har utförts med hjälp av en kvalitativ metod och empirin består av tre fokusgruppintervjuer 

med sammanlagt tio personer. Det övergripande teoretiska perspektiv som har använts för att 

analysera materialet är symbolisk interaktionism, främst Goffmans dramaturgiska perspektiv.  

 

Slutsatserna som kunde dras var att sociala medier till en viss del komplicerar självpresentationen 

eftersom användare inte kan anpassa sitt beteende till ett fåtal närvarande individer eller ett specifikt 

socialt sammanhang på dessa sidor. På grund av detta var det många av informanterna som 

strategiskt undanhöll vissa typer av personlig information eller uteslöt publiker. Det framkom att 

informanterna framhävde och undertryckte olika aspekter av sig själva för att framstå på ett 

fördelaktigt sätt. Samtidigt var det viktigt för dem att bevara intrycket av äkthet; det skulle inte se ut 

som att de aktivt sökte efter uppmärksamhet eller bekräftelse. Det sågs som gränsöverskridande att 

offentliggöra företeelser som exempelvis familjeproblem, dödsfall eller väldigt personliga saker 

samt att visa upp en för impulsiv och okontrollerad sida av sig själv. Alla de intervjuade var väl 

medvetna om riskerna med att offentliggöra personlig information på nätet, men det var i regel inte 

något som de bekymrade sig om. De upplevde främst fördelarna, vilket är den sociala gemenskapen 

och möjligheterna till nätverksbyggande som sociala medier bidrar till.  

 

 

 

 

Studiens titel är ”Osynliga publiker, anständighetsnormer och nya risker – En studie om 

självpresentationens komplexitet på sociala medier” och är författad av Dafnie Lindström vid 

institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. 

 

Nyckelord: självpresentation, interaktion, sociala medier, Facebook, Instagram, Twitter,  
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1. Introduktion   
Det är idag lättare än någonsin att finna information om privatpersoner på Internet. Sociala medier 

som Facebook, Instagram och Twitter, för att nämna några, bidrar till detta ökade synliggörande. 

Sociala mediers framväxt har medfört flera fördelar, men det finns även en viss komplexitet som 

medföljer när användare i högre grad exponerar sina liv. De bidrar bland annat till att vårt sociala 

liv smälter samman, det vill säga att de sammanför bland annat bekanta, nära vänner, arbetskollegor 

och familj. I vårt sociala liv är vi vana vid att ha definierade gränser som skiljer vårt beteende från 

olika sociala kontexter. Vi beter oss till exempel på olika sätt på jobbet än hemma med familj och 

vänner. När dessa gränser försvinner, innebär det att vi måste bete oss på ett sätt inför en väldigt 

olikartad samling av människor. Detta är dock inte ett helt nytt fenomen, utan har existerat ända 

sedan de elektroniska mediernas uppfinnande. Skillnaden är att användare av sociala nätverkssidor 

inte är professionella TV- eller radiopresentatörer som talar till en stor, anonym publik, utan 

privatpersoner som ofta korresponderar med vänner och familj (Marwick & Boyd, 2010: 124).  

 

När något från en social sfär blir synligt i en annan kan detta få oväntade konsekvenser eftersom ett 

beteende som är lämpligt i en specifik situation plötsligt kan bli olämpligt. Det har de senaste åren 

funnits flera uppmärksammade fall där just detta har hänt. Ett exempel är Mats Mügge, en 

barnskötare från Täby, som blev av med sitt jobb i december 2009 på en förskola för att han på sin 

profilbild på Facebook hade på sig en mössa med texten ”Porn Star”. Ägaren till förskolan 

motiverade avskedandet med att texten på mössan var ”oförenlig med verksamheten” (Hökenberg, 

2010). Ett annat exempel är rektorn Anders Karlsson som blev sparkad från Norrland 

Entrepenörsgymnasium i juni 2009 på grund av några lättklädda bilder och hans medlemskap i ett 

antal grupper på Facebook som anspelade på sex (Hökenberg, 2011). Det finns flera andra exempel 

på liknande händelser, både i Sverige och i utlandet.  

 

Att det går så långt att någon mister sitt jobb på grund av innehållet på personens Facebooksida är 

förstås inte så vanligt, men exponeringen av privatlivet kan också leda till en ökad övervakning från 

till exempel potentiella arbetsgivare. Enligt en undersökning av Manpower, 2011, framgår det att 

chefer söker information om arbetssökande på sociala nätverk inför rekrytering i allt högre 

utsträckning och sållar även bort arbetssökande grundat i information som hittats genom 

internetsökningen (Manpower Work life, 2011).  
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Allt detta tyder på att definitionen av vad som är privat och offentlig information kompliceras och 

omdefinieras i samband med sociala mediers framväxt. De digitala forumen har det senaste 

decenniet gjort det mer normalt att vi delar med oss av privata bilder och tankar. Detta ökade 

offentliggörande medför även vissa utmaningar för användare, då de i större utsträckning måste ta 

hänsyn till vem som har möjlighet att se det de delar med sig av. På sociala nätverkssidor har vi inte 

samma kontroll över vem som ser vad vi lägger ut och vi kan därmed inte anpassa vårt beteende till 

en specifik situation. Det råder även en brist på kontroll när det gäller att bilder och information lätt 

kan kopieras och spridas utan vår vetskap. Att närmare undersöka hur användare tänker och 

resonerar kring dessa fenomen är följaktligen relevant eftersom sociala medier i allt större 

utsträckning har blivit en självklar del i många människors liv.  

 

1.1 Problemformulering & frågor 
Med utgångspunkt i de ovan nämnda resonemangen har denna uppsats för avsikt att undersöka 

komplexiteten i människors självpresentation på sociala nätverkssidor och vilka nya utmaningar 

detta innebär. Studien kommer att undersöka hur människor resonerar kring de eventuella riskerna 

och konsekvenserna av vad de offentliggör, hur de tänker kring sitt beteende och sin 

självpresentation samt hur detta kan relateras till deras syn på publiken och de underliggande 

sociala normerna på digitala forum. Mer specifikt kommer uppsatsen att utgå ifrån följande frågor: 

 

• Hur resonerar användare kring sin självpresentation på sociala medier och hur hänger detta 

ihop med deras syn på publiken? 
 

• Hur resonerar användare kring sociala normer och tabun på sociala medier? 
 

• Hur resonerar användare kring de potentiella riskerna och konsekvenserna av 

offentliggörandet och vad motiverar dem att medverka? 

 

1.2 Tidigare forskning 
Det finns en hel del tidigare forskning som har undersökt hur användare väljer att framställa sig 

själva på sociala medier och vilken problematik detta kan medföra. Boyd (2007) har utforskat 

vilken roll sociala medier, i detta fall främst MySpace, har i ungdomars liv, hur de interagerar med 

varandra och formar sin identitet på detta forum. Hon finner bland annat att sociala nätverk har 

specifika egenskaper som oftast inte förekommer i interaktion ansikte mot ansikte. Egenskaper som 
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kan komplicera självpresentationen är osynliga publiker, sökbarhet, att det som användarna lägger 

upp online blir varaktigt samt att bilder och text kan kopieras, tas ut ur sammanhanget och 

missuppfattas. Förhållandet mellan det privata och offentliga kompliceras av att ungdomarna i 

studien såg sin MySpace-profil som offentlig när det gällde vänner men samtidigt som privat, 

eftersom de i stor utsträckning ville hålla den hemlig från föräldrar och andra vuxna (Boyd, 2007). 

Boyd (2008) har även undersökt hur förhållandet mellan privat och offentligt komplicerades på 

Facebook när sidan, år 2006, lanserade News Feed, vilket innebar att användare kunde se alla nya 

händelser som berörde deras Facebook-vänner så fort de loggade in. Boyd (2008: 18) menar att 

privat information oftast inte innebär att ingen vet om det utan snarare att informationen är 

kontrollerad och begränsad till vissa människor. Facebook-användarna publicerade inte 

nödvändigtvis hemlig information på sin profil, utan snarare information som var relevant i en 

specifik kontext. I och med införandet av News Feed - applikationen togs information ur sitt 

sammanhang vilket medförde att många användare upplevde detta som obekvämt, då det de 

uppfattade som privat information plötsligt blev mer synliggjort.   

 

Marwick och Boyd (2010) har utforskat hur användare på Twitter utnyttjar olika strategier för att 

hantera en heterogen publik. Eftersom sociala medier når ut till flera olika typer av människor 

samtidigt går det inte att föra sig på samma sätt som i verkliga livet, där ens beteende kan anpassas 

efter situationen. I undersökningen fann de att det fanns en motsättning mellan viljan att få följare 

och ha ett personligt varumärke och att framstå som ärlig och autentisk. Genom att ta reda på hur 

användarna föreställde sig sin publik fann Marwick och Boyd (2010) att det fanns olika 

tillvägagångssätt som Twitter-användarna använde sig av för att framstå som autentiska och 

intressanta, samtidigt som de medvetet riktade sig till en begränsad publik och undvek vissa ämnen 

som ansågs vara för privata och avslöjande. Detta fenomen tar även Hogan (2010) upp i sin artikel 

där han tolkar handlingar på sociala medier ur Goffmans (2009) teoretiska perspektiv och berör 

fenomen som intrycksstyrning och idealiserat framträdande. Hogan menar att användare inte 

behöver ta hänsyn till alla som har åtkomst till deras digitala profil, utan endast två grupper: 

personer som de vill visa upp en idealiserad fasad inför och personer som finner denna fasad 

problematisk. Användare av sociala nätverk måste således ta hänsyn till den osynliga publiken; de 

som inte är de tilltänkta åskådarna, men ändå har möjlighet att se deras profiler. Många användare 

anpassar därför sitt beteende på sociala medier efter den lägsta nämnaren för vad som anses vara 

acceptabelt att visa upp inför alla potentiella åskådare (Hogan, 2010: 383).  
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En annan studie som utforskar självpresentation och interaktion på sociala medier som är värd att 

nämna är Mendelson och Papagrassis (2010) som granskar hur amerikanska högskoleelever 

använder sig av fotografier på Facebook. Mendelson och Papagrassi (2010: 270) menar att 

ungdomarna lägger ut dessa bilder för att bekräfta varandra och visa upp vad de anser vara en 

autentisk ”college upplevelse”. Detta blir ett sätt för ungdomarna att bekräfta sin identitet, 

samhörighet och sina gemensamma erfarenheter.  

 

Jag har funnit en del inspiration i de ovan nämnda studierna, speciellt när det gäller aspekter som 

den osynliga publiken, gränsdragningen mellan privat och offentligt, konsten att framstå som 

autentisk och de eventuella svårigheterna med att förhålla sig till en heterogen publik. Jag tillför 

något nytt till forskningsområdet genom att utforska de sociala normerna som ligger till grund för 

människors handlingar på sociala medier samt hur detta kan kopplas till uppfattningen om vad som 

anses vara gränsöverskridande beteende. En stor del av den tidigare forskningen har riktat in sig på 

att utforska människors beteende på ett specifikt socialt medium (till exempel på Twitter, Facebook 

eller MySpace). Jag har inte avgränsat mig till endast ett socialt nätverk. Detta val har att göra med 

att många människor ofta inte begränsar sig till endast ett, utan använder flera digitala forum i olika 

syften. I min studie använde intervjudeltagarna sig främst av nätverkssidorna Facebook, Twitter och 

Instagram. Därmed följer en kort redogörelse av dessa.  

 

1.3 Facebook, Twitter & Instagram 
Facebook är en webbplats för nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande som startades 2004 och 

har i nuläget över en miljard registrerade konton över hela världen, varav cirka 4,9 miljoner konton 

finns i Sverige (Facebook, 2013). Användare kan välja att göra sin profil privat (då endast 

Facebook-vänner kan se den) eller offentlig. Det finns även inställningar som tillåter att man gör 

vissa delar privata medan andra förblir offentliga. Genom tagging kan man länka personer eller 

platser till exempelvis ett foto eller en statusuppdatering. Att gilla (eller like:a) något innebär att 

man klickar på gilla-knappen på något som publiceras på Facebook. Precis som med en kommentar 

kan andra se under inlägget att man gillar det.	  Twitter, som grundades 2006, är en webbplats för 

nätverkande som består av mikrobloggar. Användarna kan publicera textmeddelanden, tweets, som 

får vara högst 140 tecken (Twitter, 2013). Instagram är en mobilapplikation som är till för delning 

av fotografier. Bilderna kan även delas på andra nätverssidor som Facebook och Twitter. 
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Användare kan välja mellan att ha sina bilder offentliga, så att vem som helst kan se dem eller 

begränsa det så att endast deras följare på Instagram kan se dem (Instagram, 2013).  

 

2. Studiens tillvägagångssätt  
2.1 Intervjumetod & vetenskapsteoretiskt ställningstagande  
I min undersökning består empirin av kvalitativa fokusgruppintervjuer. En styrka med fokusgrupper 

är att de tillåter de intervjuade att utveckla sina resonemang utifrån sina egna erfarenheter, 

kunskaper och uppfattningar. De ger även utrymme för avvikande åsikter. Fokusgrupper består av 

en liten grupp människor som under en begränsad tid får diskutera ett förutbestämt ämne. 

Interaktionen och gruppdynamiken är särskilt användbar när det gäller att förstå bakomliggande 

motiv som förklarar särskilda synpunkter och åsikter (Wibeck, 2000: 21-23, 39, 124). Anledningen 

till att jag valde en kvalitativ metod är för att mitt mål är att förstå hur de utvalda personerna 

resonerar och vilken mening de själva lägger i sina egna och andras handlingar. Eftersom individer 

kan lägga olika betydelser i en och samma handling krävs det att människors handlingar tolkas 

utifrån deras egen verklighet, vilket inte går att mäta objektivt (Moe, 1995: 130–131). Grundat i 

detta resonemang utgår därför min analys utifrån en hermeneutisk tolkning. Hermeneutiken är en 

vetenskapsteori som strävar efter att förstå människor och finna förklaringar till varför de tänker 

och agerar på ett visst sätt. Att göra detta kräver att människors beteende tolkas utifrån den sociala 

kontexten de befinner sig i (Hartman, 1998: 95, 166–168).   

 

2.2 Urval  
I min studie har jag utfört tre stycken fokusgruppintervjuer med sammanlagt tio personer; två 

grupper med tre personer vardera och en grupp med fyra personer. Detta är inom ramen för vad som 

anses vara nödvändigt för att gruppsamtalen ska fungera och samtidigt inkludera tillräckligt många 

synpunkter (Denscombe, 2009: 241, Wibeck 2000: 48). Deltagarna rekryterades genom att jag 

kontaktade personer jag kände, som i sin tur tipsade om andra personer som var villiga att ställa 

upp, det blev ett så kallat snöbollsurval (Wibeck, 2000: 68). Jag valde sedan ut personerna som 

uppfyllde de nödvändiga kriterierna. Dessa kriterier innefattade att de var mellan 18 och 30 år samt 

att de var aktiva på sociala medier. Anledningen till denna avgränsning i ålder var för att jag ville 

rikta in mig på människor som är uppvuxna under den digitala eran, så kallade ”digitala 

infödingar”, vilket innebär att de är födda efter 1980 (Palfrey & Gasser, 2008: 1). Denna generation 

har sedan tidig ålder haft tillgång till Internet och tar det för givet, till skillnad från äldre 
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generationer som kan relatera till hur det var innan den digitala eran. Det är intressant att undersöka 

hur ”digitala infödingar” resonerar kring sitt och andras beteende på sociala medier eftersom det 

ofta är så integrerat i deras vardagliga liv.  

 

Personerna i fokusgrupperna kände varandra sedan tidigare, vilket betydligt underlättade 

organisationen av grupperna. Detta gav även fördelen att de var mer öppna och pratsamma än vad 

de hade varit ifall de inte kände varandra. Att välja grupper där medlemmarna redan känner 

varandra kan dock medföra risker som att deltagarna inte är helt ärliga för att de vill framstå på ett 

visst sätt inför de andra eller att vissa ämnen inte tas upp för att alla i gruppen redan vet var de står i 

dessa. Att deltagarna inte är helt ärliga är dock en risk i alla typer av intervjusituationer (Wibeck, 

2000: 52–53). För at undvika detta lade jag, under intervjuernas gång, stor vikt vid att inte ha en 

dömande attityd eller ge uttryck åt egna ståndpunkter. Detta för att deltagarna skulle vara så ärliga 

som möjligt och inte uppleva att det fanns förväntningar på dem att tycka på ett visst sätt (Wibeck, 

2000: 121). 

 

Jag valde att använda mig av en grupp med gymnasieelever där alla var 18 år, en grupp med 

studerande mellan 23 och 24 år samt en grupp med yrkesverksamma personer mellan 25 och 26 år. 

Jag försökte även få en någorlunda jämn fördelning mellan könen, vilken resulterade i fyra män och 

sex kvinnor totalt (för en mer detaljerad beskrivning av fokusgrupperna se bilaga 1). 

Fokusgrupperna var följaktligen homogena inbördes, medan själva grupperna var mer olikartade. 

Denna strategi använde jag mig av för att liknande bakgrund vad gäller kunskap och utbildning 

underlättar gruppens interagerande, samt att jag på så sätt istället kan betona de eventuella 

skillnaderna grupperna emellan (Wibeck, 2000: 41).  

 

2.3 Genomförande 

Alla tre intervjutillfällena varade mellan en till en och en halv timme och allt spelades in och 

transkriberades. Transkriberingen är skriftspråksnormerad, vilket innebär att texten är omgjord till 

skriftspråk och oavslutade meningar, tvekljud och så vidare har tagits bort. Syftet med detta är att 

göra materialet mer läsvänligt (Wibeck, 2000: 84). Som ett stöd till diskussionerna utformades en 

intervjuguide. Intervjuguiden utformades efter teman med inspiration i de teoretiska perspektiven 

samt tidigare forskning (se bilaga 2 för intervjuguide). Intervjun startade med introduktionsfrågor 

som gav deltagarna möjligheten att fritt tala om hur de ser på sociala medier (Wibeck, 2000: 62). 
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Därefter följde mer specifika frågor kring ämnet. Intervjuerna var halvstrukturerade, vilket innebar 

att jag som moderator introducerade ämnen och frågor som de intervjuade fick diskutera. Att välja 

en halvstrukturerad fokusgruppintervju innebar att alla de önskvärda ämnena diskuterades och att 

det även fanns möjlighet till att avbryta en diskussion som kom ifrån ämnet för mycket. Samtidigt 

gavs deltagarna utrymme att komma med egna synpunkter som de ansåg var relevanta för ämnet. 

För att förhindra att mina egna föreställningar och förförståelse överfördes till deltagarna höll jag 

mig så opartisk som möjligt och utformade öppna frågor (Wibeck, 2000: 45). Även de etiska 

aspekterna av intervjuerna övervägdes. Alla informanter utlovades anonymitet i studien, därför är 

alla namn utbytta i transkriptionen. I början av alla intervjuer tydliggjordes studiens syfte så att alla 

deltagare förstod vad det gick ut på och vad som förväntades av dem (Wibeck, 2000: 115, 118).  

 

Enligt Wibeck (2000: 94) bör utsagor som är personliga och grundade på egna erfarenheter 

uppmärksammas mer än generella och opersonliga uttalanden, vilket jag hade i åtanke under 

analysens gång. För att analysera materialet gick jag först och främst tillbaka till syftet med 

undersökningen och frågeställningarna. Därefter gick jag systematiskt igenom all empiri och letade 

efter trender och mönster, till exempel om vissa åsikter och utsagor upprepades, även om de 

uttrycktes på olika sätt. På så sätt kunde jag undvika att resultatet blev för selektivt (Wibeck, 2000: 

88, 97). Därefter kunde jag på ett metodiskt sätt finna det relevanta i materialet och dra analytiska 

generaliseringar. Detta innebär att resultatet generaliserades till generella och vedertagna teorier 

(Yin, 2007: 58). Det bör dock poängteras att ifall urvalet av personer hade varit ett annat finns det 

en stor möjlighet att resultatet hade blivit annorlunda eftersom åsikter och beteenden skiljer sig 

drastiskt mellan olika människor.  

 

3. Studiens teoretiska perspektiv – Symbolisk interaktionism 

Det övergripande teoretiska perspektiv som kommer att användas för att tolka empirin är symbolisk 

interaktionism. Denna sociologiska riktning ser individen som en symbolförmedlande varelse som i 

växelverkan med andra skapar sin identitet, uppfattning och medvetande. Med symbolförmedlande 

menas att människans handlingar är symboliska, det vill säga att de syftar på något annat, utöver sig 

själva. Meningen konstrueras genom att vi skapar gemensamma tolkningar av symboliska uttryck, 

som exempelvis språket. Beteendet behöver dessutom tolkas med utgångspunkt i det sociala och 

kulturella sammanhanget som människan befinner sig i, vilket ökar förståelsen för hur normer och 

värderingar skapas och upprätthålls. Sammanfattningsvis är det den för givet tagna 
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vardagskunskapen om sociala situationer som åskådliggörs genom detta perspektiv (Moe, 1995: 13, 

115-117, Berg, 1976: 24, 32).  

 

Erving Goffman har haft ett stort inflytande inom denna teoretiska tradition och i hans bok The 

presentation of self in everyday life (1959/2009) beskriver han mänsklig interaktion som en 

teaterföreställning där individer spelar olika roller i givna situationer. Vårt mänskliga jag är inte 

detsamma som vårt socialiserade jag i den mån att vi i vårt samspel med andra har krav på oss att 

spela olika roller samt upprätthålla vissa normer som är situationsberoende. Vi behöver även ha 

kontroll över de intryck vi sänder ut för att andra ska se oss som vi vill bli sedda (Goffman, 2009: 9, 

22, 55). Jagets relation till rollen kan uppfattas på följande vis: ”Det är inte jaget som uttrycker sig i 

situationen, utan det är snarare situationen som gör jaget till en roll, till en ”dramatisk effekt” som 

uppstår i situationen och som måste göras trovärdig av oss själva och våra medspelare.” (Moe 1995: 

125). Rollerna tillhandhåller beteendemönstret vi bör agera efter i en specifik situation. Att spela 

olika roller hjälper människor att förutse delar av det sociala samspelet och på så sätt blir den 

sociala interaktionen enklare och effektivare. Därmed blir rollspelet ett sätt för människor att 

organisera den sociala världen (Berg, 1976: 124). 

  

Meyrowitz (1985) utgår en del ifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv i sin studie om hur 

elektroniska medier, huvudsakligen TV och radio, har påverkat människors beteende. De 

elektroniska mediernas framväxt har inneburit en åtskillnad mellan tid och rum. På grund av detta 

kan inte allt beteende längre anpassas efter platsbundna publiker och situationer. Då vi kan ta del av 

händelser utanför vår direkta omgivning har vi numera en större tillgänglighet till information om 

varandra. Meyrowitz (1985) menar att de elektroniska medierna har förändrat den sociala 

dynamiken på så sätt att sociala sfärer, som tidigare var avgränsade, nu kan kombineras. I 

interaktion ansikte mot ansikte är det ovanligt att sådant sker. Konsekvensen av detta är att när 

skilda sociala situationer kombineras kan lämpligt beteende plötsligt uppfattas som olämpligt. När 

vi anser att någon agerar olämpligt antyder vi helt enkelt att personen inte följer de oskrivna 

reglerna som existerar i den specifika situationen. Det finns olika sociala koder för exempelvis 

fester och arbetsintervjuer. Definitioner av vad som anses vara lämpligt beteende har dock ingen 

naturlighet i sig utan är sociala konstruktioner. Men eftersom alla är medvetna om dem så skapas en 

gemensam förståelse och på så sätt kan vi tolka situationer och veta vad som förväntas av oss 

(Meyrowitz, 1985: 4-5, 23–24). Användningen av sociala medier aktualiserar Meyrowitzs teorier, 
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för nu handlar det inte endast om TV och radio, utan om privatpersoner som måste ta ställning till 

hur de ska framställa sig själva på digitala nätverk inför människor som de normalt inte sammanför.  

 

Det är huvudsakligen Goffmans (2009) dramaturgiska perspektiv som kommer att användas i 

analysen för att skapa en förståelse för det socialiserade jaget, exempelvis hur individer presenterar 

sig själva på sociala nätverkssidor och vilka strategier som används för att upprätthålla en viss 

fasad.  Meyrowitzs (1985) teorier om kopplingen mellan elektroniska medier och beteende används 

för att belysa hur medierad interaktion, i detta fall via sociala medier, förändrar förutsättningarna 

för människors beteende. Även en del andra teoretiska perspektiv kommer att användas för att ge 

djupare förståelse för informanternas uttalanden och sätta dessa i en större, samhällelig kontext.  

 

4. Osynliga publiker, anständighetsnormer & nya risker 

4.1 Självpresentation & publiken 
I och med att vårt socialiserade jag skapas i relation till andra människor kan självpresentationen 

kompliceras när vi inte alltid vet vem det är vi talar till (Baym & Boyd, 2012: 323). Man innehar 

ofta olika typer av sociala roller inför olika publiker; man kan vara en kollega, vän och förälder och 

i alla dessa typer av situationer beter vi oss på ett lite annorlunda sätt. Det är inte nödvändigtvis så 

att vi fullständigt ändrar vår personlighet i olika situationer, men vi framhäver och undertrycker 

olika delar av oss själva beroende på vilket socialt sammanhang vi befinner oss i (Goffman, 2009: 

49-50, Meyrowitz, 1985: 26). Att hantera dessa olika sociala roller på ett forum där många publiker 

är närvarande samtidigt kan därför bli en utmaning för en del användare. Det framkom under 

intervjuerna att många av informanterna var medvetna om att de uppträdde annorlunda i olika typer 

av sociala sammanhang och hade detta i åtanke när de reflekterade över sitt beteende på olika 

digitala forum: 

 

- Man har ju olika bilder av sig själv. Jag beter mig helt annorlunda när jag är med min familj än om 
jag är med mina närmsta vänner, när jag är i ett förhållande och när jag är med nya klasskamrater. 
Man är ju alltid olika, så man får försöka plocka vissa grejer. – Hjalmar, 23, studerande 

 
- Jag har typ kompromissat lite och tagit lite av varje person som jag är och gjort det till en person, en 
ny person. – Marina, 24, studerande 

 

Genom att förstå dessa citat utifrån Goffmans (2009) perspektiv blir det tydligt att Marina och 

Hjalmar strategiskt anpassar sin självpresentation utifrån de förutsättningar som ges på sociala 
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nätverkssidor. Eftersom de presenterar sig själva inför olika typer av bekantskaper behöver de ta 

hänsyn till detta och aktivt välja vilka aspekter av sin personlighet som de ska åskådliggöra. De 

anpassar därmed sin självpresentation på sociala nätverkssidor genom att framhäva och dölja olika 

aspekter av sig själva för att kunna vara presentabla för alla möjliga publiker.  

 

Människors beteende är situationsberoende, vilket innebär att man anpassar sitt uppförande efter 

vilka personer man framträder inför (Goffman, 2009: 49). För att få en förståelse för varför 

människor beter sig som de gör på sociala medier är det alltså lämpligt att ta reda på vilken publik 

de föreställer sig att de talar till. Det är viktigt att poängtera att den tilltänkta publiken inte behöver 

vara densamma som den verkliga publiken. Men genom att föreställa sig sin publik kan individer 

anpassa sitt beteende efter denna tilltänkta publik (Marwick & Boyd, 2010: 115). När informanterna 

blev tillfrågade vilken publik de riktade sig till när de la upp något på sin sida så uttryckte de främst 

att de antingen inte hade någon särskild i åtanke eller så var det vännerna de föreställde sig att de 

talade till: 

 

- Eftersom jag har mycket mode så känner jag såklart att jag riktar mig till folk med samma intresse, 
men det är ju inte så att man tänker att det är för någon särskild. Man lägger ut vad man känner för 
efter ens intresse. – Josefin, 18, gymnasieelev 
 
- Sina vänner är det väl. – Gustav, 18, gymnasieelev 

 

Även om informanternas beteende till en viss grad anpassades till vännerna så fanns det dock en 

medvetenhet om att de inte kunde bete sig exakt som de gjorde med sina vänner i verkliga livet. 

Detta eftersom det ändå fanns en möjlighet att till exempel föräldrar eller andra som inte egentligen 

var den tilltänkta publiken kunde se deras profiler, därför var de tvungna att utöva någon form av 

självcensur: 

 
- Jag är nog inte helt mig själv på Facebook, för att jag tänker att på Facebook så är ju alla nätverk på 
en och samma plats och jag är ju inte likadan med min mamma som jag är med mina vänner, alltså är 
det någonstans jag drar tillbaka det. Jag tror det är därför man uppdaterar så allmänna grejer. Jag 
censurerar nog en del. – Anita, 23, studerande 

 
- Innan på Facebook så kunde man ha vad man ville, sen gick mamma med, så kunde man inte skoja 
lika mycket och fritt som man annars hade gjort. – Josefin, 18, gymnasieelev 

 

Vad citaten ovan visar på är att när olika sociala sammanhang kombineras kan detta komplicera 

självpresentationen eftersom det då inte blir lika enkelt att upprätthålla en gemensam definition av 
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situationen. Genom att definiera situationer kan människor anpassa sitt beteende när det gäller 

faktorer som klädsel, talmönster, humör, hållning och så vidare. Dessa outtalade sociala normer är 

ofta så pass självklara att vi automatiskt anpassar oss efter dem utan att reflektera över det 

(Meyrowitz, 1985: 39, 44). I interaktion ansikte mot ansikte kan vi anpassa vårt beteende efter 

publiken som är närvarande och det förekommer i regel en ”publiksegregation” som innebär att vi 

försäkrar oss om att våra skilda roller kan hållas isär i avgränsade inramningar (Goffman, 2009: 50). 

Att kommunicera till en heterogen samling av människor via elektroniska medier innebär att vi inte 

längre kan segregera vår publik och kan därmed inte anpassa vårt beteende efter ett fåtal närvarande 

individer, utan måste beakta alla potentiella åskådare, vilket inkluderar den osynliga publiken; de 

som inte är de tilltänkta åskådarna men ändå har en möjlighet att se oss (Meyrowitz, 1985: 39-40, 

Boyd, 2007: 126). Så även ifall användare delar med sig av information som inte är riktat till 

exempelvis en chef måste de ändå ta i beaktande att chefen kanske kommer att gå in och se deras 

profil.  

 

Det blev uppenbart att informanterna var medvetna om denna osynliga publik och några av dem 

anpassade strategiskt sin självpresentation på sociala nätverkssidor med dessa personer i åtanke så 

att deras beteende inte skulle uppfattas som olämpligt av någon. Det var då främst föräldrar, släkt 

och arbetsgivare som de intervjuade censurerade sitt beteende inför. De visade alltså upp en sida av 

sig själva som sågs som passande inför alla potentiella publiker och inte bara sina vänner, även om 

det främst var dem som de menade att de riktade sig till: 

 
- Det är ju mer vad jag känner kan vara offentligt. Jag tänker mig att det jag kan stå och prata om inför 
alla mina olika sociala grupper, kan jag också posta på Facebook. Så det jag kan prata med mamma 
om och mina vänner, och min syster, det är sådant jag kan posta. - Anita, 23, studerande  

 

Detta bennämner Hogan (2010: 383) som effekten av den ”lägsta nämnaren”; att användare på 

sociala nätverkssidor endast visar upp den lägsta nämnaren av vad som anses vara acceptabelt 

beteende. Det var dock främst personerna som var lite äldre som uttryckte att de medvetet 

censurerade sig själva, medan gymnasieeleverna upplevde att de inte behövde göra detta i lika stor 

utsträckning: 

 
- Nu känns det också som att man är i den här åldern när man kan hitta på en massa roliga och sjuka 
saker och då är det kul att dela med sig. Jag tror inte att man har samma frihet sen när man blir äldre. 
Många man känner som är äldre är ju torra på Facebook. – Josefin, 18, gymnasieelev 
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- Sedan tror jag också att man tänker på det mer när man blir äldre och sedan fastnar man lite i det här 
mönstret att man är vuxen och då ska man göra på ett visst sätt. Men vi är tonåringar kan vara lite mer 
avslappnade. – Gustav, 18, gymnasieelev 
 

Att tonåringar och unga vuxna tenderar att visa upp en mer ohämmad och impulsiv sida av sig 

själva på sociala nätverk i jämförelse med äldre personer antyder att de inte uppfattar att de behöver 

efterleva normerna på samma sätt. Sociala normer har alltså inte samma slags betydelse i olika faser 

i livet. Ålder är en betydlig faktor som spelar in när det gäller hur hög grad människor upplever att 

de behöver följa dessa outtalade riktlinjer. Det är även ett vedertaget faktum att tonåringar och unga 

vuxna inte har samma krav på sig från andra att uppträda på ett visst sätt, utan har i regel friare 

tyglar. När man sedan blir äldre och kommer ut i arbetslivet förändras dock kraven att leva upp till 

normerna för vad som anses vara lämpligt och olämpligt beteende, alltså behöver personers 

beteende på sociala nätverkssidor anpassas efter detta. Kravet på anständighet har även att göra med 

vilken social position eller yrkesroll en person har. Det finns många etablerade sociala roller där 

personer förväntas bete sig på ett visst sätt. Sådana etablerade roller kan exempelvis vara yrken som 

politiker, läkare eller lärare. Dessa fasader har blivit institutionaliserade genom att det har bildats en 

kollektiv representation kring dem med stereotypa förväntningar (Goffman, 2009: 33). Personer 

som har sådana förväntningar på sig kan av den anledningen behöva censurera sitt beteende i högre 

grad än andra på sociala nätverssidor. I denna kontext blir det förståeligt varför de yngre 

informanterna kände att de inte behövde bete sig på ett visst sätt; de har ännu inte klivit in i en fasad 

som har för givet tagna krav och förväntningar.  

 

Individer som är aktiva på sociala nätverkssidor behöver finna balansen mellan att censurera vissa 

aspekter av sig själva och samtidigt visa upp sin unika personlighet. En informant menade att ifall 

man censurerar sitt beteende för mycket på sociala medier så kan detta innebära att man förlorar en 

del av sin identitet: 

 
- Börjar man tänka för mycket på vad folk ska tycka om det och hur de kommer att se en så kommer 
man ju censurera sig själv så mycket att man förlorar sin identitet på något sätt. Man måste ju ändå 
vara sig själv eller kunna uttrycka sig. – Mikael, 24, studerande 

 

Som ett motargument mot detta menade en annan deltagare att det inte innebar att man censurerade 

sig själv på riktigt, utan bara online: 
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- Men samtidigt har man ju ett liv utanför det sociala nätverket och där får man ju göra vad man vill. 
Man censurerar ju inte sig själv på riktigt, utan bara den bilden av sig själv man lägger upp på Internet. 
– Marina, 24, studerande 

 

Vad Mikael uttrycker är motstridigheten mellan att ”spela en roll” och samtidigt bevara sin egen 

identitet och individualitet. Detta är ett komplicerat fenomen som människor i det moderna 

samhället ställs inför; samtidigt som man måste anpassa sitt beteende efter olika situationer så 

måste man ändå representera något fast och varaktigt (Moe, 1995: 119). I detta sammanhang 

handlar det om hur man behöver finna en balans mellan att visa upp en fasad som tilltalar många 

olika typer av bekantskaper samtidigt som ens unika personlighet ska komma fram. Marina menar 

dock att en självcensur på sociala nätverk inte nödvändigtvis innebär att man förlorar sin identitet, 

eftersom man fortfarande kan få uttryck för denna i verkliga livet. Detta tydliggör att det finns en 

betydlig skillnad på självpresentation i verkliga livet och online. Att människor censurerar sitt 

beteende online är en konsekvens av att de inte har lika stor möjlighet att kontrollera vilka 

åskådarna kommer att vara. Att anpassa sig efter alla möjliga publiker blir därmed en medveten 

strategi för många användare för att de ska kunna upprätthålla trovärdigheten i sina olika sociala 

roller som de innehar i verkliga livet.  

 

Situationer definieras inte endast av vilka individer som medverkar, utan också utifrån vilka som är 

frånvarande. Vissa personers frånvaro bidrar till att bestämma normerna för beteendet. Medierad 

interaktion kan komplicera detta fenomen, eftersom det inte alltid finns en möjlighet att utesluta 

vissa publiker. Ett exempel på en sådan händelse var när den amerikanske Black Power – aktivisten 

Stokely Carmichael framträdde på TV och radio i slutet av 1960 – talet. Han fann då att han var 

tvungen att samtidigt tilltala två olikartade publiker; hans huvudsakliga publik bestående av svarta 

och en ”tjuvlyssnande” vit publik. Detta blev problematiskt eftersom han brukade använda två olika 

retoriska stilar anpassad efter vilken publik han talade till. Genom att välja enbart en typ av retorisk 

stil skulle han oundvikligen alienera antingen de svarta eller vita. I slutändan valde han en ”svart” 

retorik, vilket olyckligt nog väckte ilska hos den vita publiken (Meyrowitz, 1985: 42–44).  

 

Detta är något som är mer karakteristiskt för elektroniska massmedier som TV och radio. När det 

gäller sociala nätverkssidor så finns det en del skillnader. En skillnad är att människor som är aktiva 

på dessa forum oftast kan välja ifall de vill nå ut till en stor, okänd publik eller begränsa åtkomsten 

till personer som de känner. Åtkomsten kontrolleras genom att användaren gör sin profil privat eller 
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offentlig (genom privatinställningar). Ifall personen har sin profil offentlig blir konsekvensen av 

detta att det inte går att veta vilka åskådarna kommer att vara. Det finns då en möjlighet att publiken 

är större än personen känner till. Sociala medier skiljer sig också från de traditionella medierna 

eftersom de i en viss grad erbjuder möjligheten att utesluta vissa publiker genom selektiv 

blockering (Facebook erbjuder exempelvis denna funktion), men man kan förstås inte kan vara helt 

säker på att innehållet inte läcker ut. I och med detta finns det en annan strategi som innebär att 

användare kan utesluta vissa potentiella åskådare som skulle uppfatta ett beteende som olämpligt. 

Genom att göra detta behöver de inte i lika hög grad ta hänsyn till den osynliga publiken. En del av 

de intervjuade uteslöt aktivt vissa personer för att den bild av sig själva som de ville visa upp online 

inte passade ihop med den fasad de visade upp inför dessa personer. Detta gällde speciellt grupper 

av människor som de intervjuade behövde ha en relativt ”strikt” fasad inför, som till exempel släkt 

och arbetsgivare: 

 

- Jag har gjort så att min mormor och morfar inte kan se mina statusar på Facebook. – Mikael, 24, 
studerande  
 
- Jag brukar i vissa sammanhang exkludera släkt. – Hjalmar, 23, studerande 
 

Vad som blev uppenbart under undersökningens gång var att ju större diskrepans det fanns mellan 

informanternas olika fasader, desto mer nödvändigt blev det för dem att utesluta vissa publiker. 

Med fasad menas de sociala roller som är regelbundna (Goffman, 2009: 28). Medan majoriteten av 

de intervjuade inte behövde göra detta då det fanns en bra överrensstämmelse mellan deras online- 

och offline-personlighet var det i synnerhet en person som kände att det fanns en stor skillnad 

mellan hennes ”riktiga jag” som hon kunde få uttryck för online och den person hon var i vissa 

sociala situationer, som till exempel på jobbet:  

 

- Jag är ju inte vän med min chef på Facebook för att dels så vill jag kunna vara mig själv. Inte för att 
jag är jätteaktiv på Facebook och gör en massa inlägg, men när jag väl gör det, ibland skriver jag något 
heldumt och jag vill inte att hon ska se det helt enkelt. - Liv, 26, jobbar 

 

För att kunna ”vara sig själv” online var hon tvungen att utesluta sin chef, kollegor och 

familjemedlemmar då detta inte var den personliga fasad hon visade upp för dem. Hennes sociala 

roll på arbetet och inför sin familj var motstridig med den roll hon var med sina nära vänner, vilket 

också var den sidan av sig själv hon ville vara online. Genom att utesluta vissa potentiella åskådare 

kunde hon skapa en ”riskfri” zon på Facebook, men hon oroade sig samtidigt att de individer som 
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hon uteslöt skulle kunna söka upp hennes profil. Av den anledningen hade hon strikta 

privatinställningar. Men genom att göra på detta sätt kunde hon uttrycka sig relativt fritt på 

Facebook utan att behöva ta särskilt stor hänsyn till en osynlig publik: 

 
- I och med att jag inte har föräldrar, chefer och sådant på min Facebook så kan jag lägga upp en bild 
där jag är utklädd hur jag vill. Jag vill bara vara mig själv. – Liv, 26, jobbar 
 
- Jag vill vara ärlig med folk jag känner men jag vill inte att alla ska se allt jag like:ar och jag vill inte 
att folk ska förknippa mitt jobb med mina privata intressen. För just där jag jobbar är de väldigt 
konservativa. Jag vill inte att de från mitt jobb ska se att jag har lite gay-vibbar och sådant, men 
samtidigt vill jag like:a de sidorna för att jag vill få de här uppdateringarna. Samtidigt som det är något 
jag står för vill bara inte att alla ska veta det. Gillar man Wonk och QX och sådant så börjar folk undra 
är hon lesbisk, bi eller vad är hon? De skulle undra vad är det för fel på henne? För det är så de tänker.  
Det är just det som är problemet ifall några andra än mina vänner på Facebook skulle se min profil.  
– Liv, 26, jobbar  
 

Den sidan av sig själv som hon ville få uttryck för online sågs som opassande av vissa i hennes 

omgivning, därför var hon tvungen att utesluta dem helt och hållet för att kunna ”vara sig själv” 

online och samtidigt upprätthålla trovärdigheten i den fasad hon visade upp för dem i verkliga livet. 

Vad som är anmärkningsvärt med detta beteende är att hon utesluter en stor del av sitt vardagliga liv 

för att kunna få uttryck för den delen av sin identitet som hon menar är den genuina delen. Men vad 

innebär det egentligen att vara sig själv? Goffman (2009: 26) skriver att: ”Det beror antagligen inte 

enbart på en historisk tillfällighet att ordet person ursprungligen betyder mask. Det rör sig snarare 

om ett erkännande av att alla, alltid och överallt, mer eller mindre medvetet, spelar en roll… Det är i 

dessa roller som vi känner varandra; det är i dessa roller som vi känner oss själva.” Vad Goffmans 

dramaturgiska perspektiv åskådliggör är att det egentligen inte finns endast en version av oss som är 

”det riktiga jaget”. Det vi anser är vårt sanna jag är den roll vi vill vara och strävar att leva upp till, 

vilket tillslut blir en del av vår personlighet (Goffman, 2009: 27). När människor säger att de vill 

vara sig själva kan detta innebära att de känner sig mer bekväma och avslappade i en viss roll, vilket 

det verkar vara i Livs situation.   

 

När en person interagerar med andra ligger det ofta i hans eller hennes intresse att styra sitt 

beteende så att det eftersträvade intrycket överförs till de andra, vilket Goffman (2009) benämner 

som intrycksstyrning. För att kunna kontrollera den bild av oss själva som vi vill förmedla krävs det 

att vi framhäver vissa aspekter av oss själva samtidigt som vi döljer de handlingar som är oförenliga 

med den fasad vi vill visa upp (Goffman, 2009: 13, 182). Goffman (2009) menar att denna aktivitet 

äger rum i den främre regionen. Det är i den främre regionen som personer utövar intrycksstyrning 
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och upprätthåller anständighets- och hövlighetsnormer. Det finns även en bakre region som kan 

jämföras med att vara ”bakom kulisserna”. Här kan personen gå ur sin roll, koppla av och förbereda 

sitt framträdande. Dessa två regioner behöver vara åtskilda genom perceptionsbarriärer för att 

åskådarna inte ska kunna ta del av något som inte är avsett för dem. Främre och bakre 

regionsbeteende kan förekomma på alla möjliga platser. Ett konkret exempel är restauranger där 

serveringspersonalen tar på sig en fasad inför gästerna men uppträder annorlunda när de är utom 

räckhåll från dem. Det är essentiellt att kunderna är avskilda från den bakre regionen, vilket i detta 

fall kan vara köket, disken och personalrum, för att den projicerade fasaden ska kunna upprätthållas 

(Goffman, 2009: 97-104). Att hålla de två regionerna åtskilda är även nödvändigt för personer som 

behöver skilja sina olika sociala roller åt. En lärare behöver exempelvis hålla vissa aspekter av sitt 

privatliv åtskilt från sina elever för att kunna ge ett intryck av professionalitet och auktoritet. 

 

De perceptionsbarriärer som skiljer de olika regionerna åt i verkliga livet kan inte upprätthållas på 

samma sätt på sociala nätverkssidor. Detta är inte ett helt nytt fenomen utan nämns av Meyrowitz 

(1985) som menar att elektroniska medier, i synnerhet TV, låter utomstående ta del av 

gruppbeteenden som traditionellt förekommer i den bakre regionen: ”Through electronic media, 

groups lose exclusive access to aspects of their own back region, and they gain views of the back 

regions of other groups.” (Meyrowitz, 1985: 135). Genom televisionen får exempelvis barn insyn i 

de vuxnas värld och personer i maktpositioner som politiker tas ner på jorden och börjar ses som 

”vanliga” människor (Meyrowitz, 1985: 136).  

 
Det finns en del forskare som menar att eftersom sociala medier ger en insyn i människors privata 

liv så betyder det att dessa sidor är en bakre region (Hogan, 2010: 379). Lewis, Kaufman & 

Christakis (2008: 83) för detta resonemang i sin artikel där de undersöker högskoleelevers 

förhållande till privatinställningar på Facebook. Hogan (2010) menar istället att sociala medier 

visserligen ger en större insyn i människors privata liv men detta innebär inte nödvändigtvis att de 

är en bakre region. Att viss information behöver hållas åtskild från somliga individer betyder 

snarare att informationen endast är passande i vissa sociala kontexter (Hogan, 2010: 379-380). Mitt 

argument är, i enighet med Hogan (2010), att det som användare offentliggör på sociala 

nätverkssidor är ett framträdande i den främre regionen. Detta eftersom användare strategiskt väljer 

vad de vill visa och inte visa, vilket uttrycktes av flera personer under intervjuerna: 
 
- Man vill ju visa sin bra sida men inte sin dåliga. – Josefin, 18, gymnasieelev 
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- […] jag vill framstå som proffsig. – Marina, 24, studerande 
 
- […] man tänker definitivt på vad man gör och lägger upp för något, speciellt på vad det är för bilder 
man själv blir taggad i. – Anita, 23, studerande 

 

Av den anledningen är sociala medier en plats där människor i hög grad utövar intrycksstyrning och 

upprätthåller vissa normer och kan därmed ses som en främre region. Men det bör även påpekas att 

främre och bakre regioner är relativa. I verkliga livet så har individer flera olika typer av främre 

regioner; något som är en främre region i ett specifikt sammanhang kan också vara en bakre region i 

ett annat sammanhang (Meyrowitz, 1985: 50). En persons familjeliv ses exempelvis som en bakre 

region i förhållande till yrkesrollen, men det är samtidigt en främre region inför själva familjen. 

Sociala nätverkssidor kan således ses som en av flera främre regioner. Regionerna är inte statiska, 

utan godtyckliga och föränderliga. Med detta i åtanke kan sociala nätverkssidor vara främre 

regioner inför vissa publiker och samtidigt bakre regioner inför andra. Detta kan ses i det tidigare 

nämnda exemplet med Livs Facebooksida. Hennes digitala profil är en främre region där hon visar 

upp en viss fasad inför sina vänner. Men den är samtidigt också en bakre region, eftersom hon 

strävar efter att kunna ”vara sig själv” och således kliva ur den deterministiska roll som hon visar 

upp inför sin familj, sina kollegor och sin arbetsgivare.  

 

4.2 Att framstå som äkta 
I vårt postmoderna samhälle har den personliga identiteten fått allt större betydelse men har också 

blivit en mer komplex företeelse då vi kommer i kontakt med flera olika personer och situationer än 

förr. Detta har orsakat att det har blivit viktigare men också svårare att presentera sig själv 

(Engdahl, 2009: 156). Faktumet att vi lever i ett digitaliserat samhälle har lett till paradoxen att 

samtidigt som det blir enklare att förändra sin identitet eller skapa multipla identiteter är människor 

ändå bundna till en identitet mer än någonsin (Palfrey & Gasser, 2008: 34). En av informanterna 

uttryckte detta fenomen på följande vis: 

 
- Om någon blir vän med mig på Facebook så ser de först och främst vem jag är vän med, de ser vilka 
mina vänners vänner är, de ser vilka som like:at, de ser vilka som kommenterat, de ser taggade bilder 
och vem de är taggade med. Nackdelen är ju om du har olika identiteter så kan du inte vara vem du 
vill. I och med att Facebook är så pass stort att där är bilder, vänner och vänners vänner och likes och 
kommentarer på allt man gör så kan man inte bara hitta på ett fake-konto och sedan bara vara den 
individen. – Liv, 26, jobbar 
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Detta har att göra med att människors identiteter är mer synliga i ett digitaliserat samhälle. I och 

med Internets framväxt är information om privatpersoner sökbar och tillgänglig för allmänheten. 

Sociala medier bidrar dessutom till denna företeelse eftersom människor på dessa forum själva 

bidrar till en ökad insyn i sina privatliv. Detta ger uppkomst till en annan paradox som innebär att 

även om människor har större möjligheter än förr att förändra sin identitet så har de mindre kontroll 

över hur denna identitet uppfattas av andra och har svårare att göra sig av med sina ”gamla” 

identiteter (Palfrey & Gasser, 2008: 34-35). Ett exempel på detta är att bilder som en gång har lagts 

upp på Internet kan bli svåra att bli av med i efterhand, vilket några av informanterna själva hade 

upplevt: 

 

- Jag har en pinsam bild som hamnade på en tidningsartikel på Internet. Då tänker jag att den borde 
aldrig ha blivit utlagd. – Josefin, 18, gymnasieelev 

 
- Det har hänt mig, jag råkade vara med på en bild under Malmöfestivalen när jag var 16 år och så 
hamnade den bilden på en fotografs blogg. Det var ingen stor grej, det är bara att man inte har någon 
kontroll över det. – Marina, 24, studerande 

 

Även om vi inte helt och hållet kan kontrollera hur vi kommer att uppfattas av andra online eller 

offline så finns det sätt att påverka uppfattningen andra har om oss. Detta har tidigare nämnts som 

intrycksstyrning; att människor framhäver och döljer aspekter av sig själva för att framstå på ett 

visst sätt. När en person framträder inför andra så finns det även en stor sannolikhet att hon eller 

han kommer att vilja idealisera sig själv vilket innebär att endast de åtråvärda attributen visas upp 

och lyfts fram. Genom att ge en idealiserad bild av oss själva kan vi framstå som lite bättre än vi är i 

verkligheten. Denna idealisering kommer att följa samhällets redan existerande normer om vad som 

är eftersträvat och acceptabelt beteende. De handlingar som inte är förenliga med normerna 

kommer därför att döljas och istället utövas i den bakre regionen (Goffman, 2009: 39-40, 44).  

 

Genom att framhäva de positiva attributen samtidigt som andra aspekter döljs kan användare 

upprätthålla en idealiserad fasad på olika sociala nätverk. De flesta av informanterna uttryckte att 

det gjorde just detta, men det fanns olika sätt för dem att upprätthålla en positiv fasad. Vissa 

fokuserade mer på att framstå som smarta och professionella genom väl uttänkta 

statusuppdateringar medan andra var mer fokuserade på att lägga upp smickrande bilder på sig 

själva som de kallade för ”ego-bilder”. Det var främst gruppen med gymnasieelever som gjorde det 

sistnämnda. Att upprätthålla en idealiserad fasad innebar således skiljda saker för informanterna. 
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Två av deltagarna uttryckte att de var noggranna med att inte ha felstavningar när de skrev något, 

för att då skulle detta strida mot den fasaden de vill visa upp: 

 
- Jag tror att jag kollar min stavning typ fem gånger innan jag postar någonting, för jag vill inte stava 
fel. Jag tycker att de som gör det framstår som, inte dumma, men lite för spontana eller vad man ska 
säga. – Marina, 24, studerande 

 
- Jag tänker att allt jag gör online blir ju en reflektion för vem jag är. Då vill jag ju inte lägga upp en 
massa dumma kommentarer och statusuppdateringar där jag har sjukt mycket felstavningar. – Anita, 
23, studerande 
 

Sättet som individer språkligt uttrycker sig, vilket kan vara allt ifrån högtidligt till slarvigt, 

förmedlar information om dem. Språklig stil blir därmed en del av den expressiva utrustning som 

människor använder sig av för att upprätthålla en viss fasad (Goffman, 2009: 30, Berg, 1976: 125). 

Det är just detta Marina och Anita gör eftersom de genom sitt språkliga uttryckssätt vill förmedla att 

de är bildade och kunniga. En annan informant uttryckte att hon ville framstå som på följande sätt: 

 

- För de som inte känner mig vill jag nog visa en bra sida av mig själv. Att till exempel inte stå och 
trycka ihop brösten och stå och posera med putläppar framför spegeln. Jag vill bara hon som är lite 
rolig, som verkar ha ett roligt liv. Jag vill nog framstå som seriös och en bra tjej.  – Siri, 25, jobbar 

 

Siri ger här uttryck åt att hon vill framstå på ett specifikt sätt på de digitala forum som hon 

använder. Hon tillämpar intrycksstyrning genom att visa upp de aspekter av sig själv som gör att 

hon blir uppfattad som ”en seriös och bra tjej”. Som det har blivit nämnt tidigare visar detta på att 

beteendet på sociala medier är ett framträdande i den främre regionen där användare, precis som i 

riktiga livet, strävar efter att skapa ett så positivt intryck som möjligt. Informanterna ville bland 

annat framstå som smarta, vackra, intressanta och roliga. Men många av dem uttryckte att det inte 

skulle vara uppenbart att man försökte göra detta, för då framstod man som 

uppmärksamhetssökande. Majoriteten av informanterna menade att när personer aktivt sökte efter 

uppmärksamhet och bekräftelse på sociala nätverkssidor så var detta irriterande eller patetiskt: 

 

- Jag kan störa mig på sådana bilder som inte speglar sanningen. När personer skriver att allt är så bra 
och att de jämt är lyckliga. – Hjalmar, 23, studerande 
 
- Ja, sådana gör mig jättearg, det känns så oäkta. – Anita, 23, studerande 
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- Och sen har det ju med sammanhanget och syftet att göra. Lägger du upp en bild för att du tränat i 20 
år och vill visa upp din kropp till slut eller är på semestern så är det ju inte alls samma sak. Men gör 
man det bara för att få bekräftelse, det är ju rätt lätt att se på sådana bilder, då kan jag tycka lite synd 
om den personen. – Mikael, 24, studerande  
 

Det fanns en konsensus att många individer på sociala nätverkssidor i hög grad idealiserade sig 

själva genom att framställa sig själva och sina liv som lite bättre än vad de är i verkligheten. En 

överdrivet idealiserad fasad riskerade dock att uppfattas som oäkta: 

 
- Jag tror att folk ofta har en väldigt stor tendens att försköna allting, att de glamouriserar sitt liv lite 
mer än vad det egentligen är. – Josefin, 18, gymnasieelev 

 

Även om informanterna ville framstå på bästa möjliga sätt så ville de inte att det skulle vara 

uppenbart att det gjorde just detta, utan det skulle se obesvärat och naturligt ut: 

 
- Vissa lägger ju upp bilder där de står framför spegeln och poserar, det känns så desperat. Det är lite 
mer ok om man blir fångad i stunden och inte poserar. – Siri, 25, jobbar 

 

En annan form av idealisering som informanterna menade förekom på sociala nätverkssidor berörde 

relationen människor emellan och hur denna relation visades upp. Ifall en individ skriver eller 

lägger upp något på en väns digitala profil är detta inte bara en social situation där två personer är 

inkluderade, utan det är även ett offentligt uppvisande av innehållet och av den vänskapliga 

kontakten (Trottier, 2012: 159). Den idealiserade fasaden som individer visar upp på sociala 

nätverkssidor inkluderar alltså även de vänskapliga eller romantiska relationer som åskådliggörs. 

När dessa relationer visas upp skapas positiva associationer till personen eftersom detta visar på att 

han eller hon är omtyckt och populär. Många av informanterna menade att när det blir för uppenbart 

att individer endast kommunicerar med varandra för att visa upp sin relation inför andra är detta 

oäkta:  

 
- Jag har några på Facebook som är par som skriver till varandra hela tiden som till exempel ”puss”, 
eller ”jag älskar dig”. Sen har de jättelånga konversationer med varandra bara med smileys och pussar 
och hjärtan och sådant. – Mikael, 24, studerande 

 
- Då undrar jag bara, träffas ni inte i verkligheten eller? De känns ju som att de vill ha för mycket 
bekräftelse för sitt förhållande. – Marina, 24, studerande 

 

När en persons fasad uppfattas som oäkta menar Goffman (2009: 57-58) att detta innebär att det 

råder en bristande överrensstämmelse mellan verkligheten och de intryck som personen sänder ut. 
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Ju sämre överrensstämmelse, ju mer riskerar fasaden att uppfattas som falsk av åskådarna. För att 

användare ska kunna bibehålla fasaden av äkthet krävs det alltså att de skapar en balans mellan den 

idealiserade fasaden och sitt ”verkliga” jag. Detta kommer även Marwick & Boyd (2010) fram till i 

sin studie om Twitter-användare; att användare medvetet balanserar mellan önskan att skapa 

positiva intryck och samtidigt framstå som autentiska. Men med tanke på att människor har olika 

typer av självpresentationer inför olika publiker kan autenticitet eller det ”sanna” jaget ses som 

något relativt och föränderligt (Marwick & Boyd, 2010: 124).  

 

4.3 Gränsöverskridande beteende 

Eftersom sociala medier kombinerar flera sociala sammanhang, används i många olika syften och 

ofta involverar en mängd olika typer av bekantskaper så finns det inga självklara regler för hur 

människor ska bete sig på dessa forum. Detta skiljer sig från interaktion i verkliga livet där 

individer kan anpassa sig efter det sociala sammanhanget och i regel vet hur de förväntas bete sig. 

Vad som kan bli problematiskt med självpresentation på sociala nätverkssidor är att de definierade 

gränser vi är vana att ha i vårt sociala liv till en stor del försvinner på dessa sidor (Boyd, 2007: 125). 

I och med detta behöver användare ta ställning till hur pass mycket information om sig själva de är 

villiga att offentliggöra. De behöver alltså själva definiera vad som är privat och offentlig 

information. Användare har ofta olika uppfattningar om var gränserna går vilket medför att 

skiljelinjen mellan privat och offentligt är godtycklig; vad en person anser är för privat att dela med 

sig av kan skilja sig från en annan persons uppfattning. Att något ses som privat innebär inte 

nödvändigtvis att det är något hemligt som ingen annan vet om utan kan vara att informationen är 

kontrollerad och begränsad till ett fåtal människor. Det finns således en stor gråzon mellan privat 

information som är hemlig och information som kan offentliggöras för alla tänkbara publiker. Vad 

någon anser vara privat information kan innebära att informationen endast är passande inför vissa 

åskådare och i specifika sammanhang (Boyd, 2008: 18). Informationen är då begränsad till en privat 

sfär, som till exempel kan vara familjen eller nära vänner. Sociala nätverkssidor kan ses som en 

samling av flera privata sfärer men som finns på en och samma plats, vilket innebär att dessa sidor 

hamnar på gränsen mellan det privata och offentliga.  

 

Att gränsen mellan privat och offentligt är svårdefinierad och inte alltid så uppenbar på sociala 

medier framkom i informanternas uttalanden. Åsikterna mellan grupperna skiljde sig bland annat åt 

när det gällde ifall det var acceptabelt eller inte att offentliggöra bilder där det var uppenbart att man 
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var påverkad av alkohol. I gruppen med gymnasieeleverna var det mer accepterat att lägga ut 

sådana typer av bilder: 

 
- Så länge personen inte gör någonting som till exempel nazisttecken eller visar någonting. Om de nu 
är fulla och har kul så varför inte? Det är någonting roligt man kan dela med sina vänner och skratta åt, 
men det finns också gränser. Man ska ju inte ligga och spy eller göra något olämpligt. Men är det 
någon som ligger och skrattar för att de är fulla så är det ju en annan sak. – Josefin, 18, gymnasieelev  

 

I de andra två grupperna var de dock mer restriktiva med sådana slags bilder, vilket uttrycks av en 

informant på följande sätt: 

 
- När det gäller andra personliga grejer så skulle jag heller aldrig vilja vara i en bild där det syns att jag 
är påverkad av alkohol. Jag skulle aldrig vilja att det hamnade på Internet. För att jag inte tycker att det 
passar i sådana sammanhang. Jag tycker att om jag nu väljer att göra det, då ska det vara i ett väldigt 
privat sammanhang med vänner. För att jag tycker inte det är sådant som mina föräldrar, mina elever 
eller potentiella arbetsgivare ska kunna se. – Marina 24, studerande  

 

Josefin menar i det första citatet att det visserligen finns gränser för vad man bör lägga upp, men 

hon menar att vara full och ha kul med sina vänner inte är något gränsöverskridande. Marina menar 

dock att sådant inte är passande att offentliggöra, för att hon anser att det är för privat. Vad hon 

menar med privat i detta sammanhang är att det är acceptabelt att uppföra sig så med sina vänner 

men att hon inte vill att andra personer utanför situationen ska kunna se det. Hon ser det som en 

privat sfär som inte bör offentliggöras medan Josefin ser det som ett beteende som kan 

offentliggöras inför alla.   

 

Det har tidigare diskuterats om att tonåringar inte har samma krav på sig som vuxna att leva upp till 

vissa beteendenormer. Dessa citat exemplifierar ytterligare detta fenomen. Det är mer accepterat för 

tonåringar att agera mer impulsivt och okontrollerat än det är för äldre individer, vilket även kan ses 

på sociala medier. Människor reagerar ofta ifall en vuxen person agerar som en tonåring, vilket 

uttrycktes av informanterna: 

 
- Det finns ju sådant folk, jag vet en person som är tjugo-nånting och beter sig som han var typ 
femton. Han gillar en massa profilbilder hela tiden och lägger ut en massa töntiga bilder på sig själv. 
Då blir man irriterad och tänker automatiskt, är du inte lite gammal för att hålla på med sådant? 
– Emma, 18, gymnasieelev 
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- Jag tycker det är mer ok med tjejer som är under 20 som lägger upp sådana bilder (bilder där de 
poserar lättklätt), än tjejer som är över 20, för de som är yngre tänker jag bara att de är omogna.  
De kommer ju lära sig senare. Är det en person som är över 20 och lägger ut sådana bilder hela tiden, 
då får man ju en bild av en väldigt omogen person. – Mikael, 24, studerande 

 

När det gällde andra tabun fanns det en generell samstämmighet bland grupperna att allvarliga 

ämnen som exempelvis familjeproblem, sjukdom och dödsfall var för privata att dela med sig av: 

 
- För personliga grejer, dödsfall eller folk som är sjuka. Jag ser ingen nytta i att dela med mig av det. 
Jag tror inte det är många som gillar att få bekräftelse på det sättet, medlidande. Min farmor gick bort 
förra veckan och bara några minuter efter det så lägger min ena syster, som är fjorton, upp en status 
som säger ”vi kommer sakna dig farmor”. Det blev jag ganska förbannad för, för då går folk in och ser 
det. Min kusin gick till exempel in och läste det och blev helt upprörd. Sådana grejer tycker jag inte 
alls är ok att lägga upp. Det är för privat. – Mikael, 24, studerande  
 
- Jag skulle aldrig någonsin dela om någon i min närhet var sjuk. – Anita, 23, studerande 

 
- Problem i familjen och sånt, det lägger man ju inte upp. – Gustav, 18, gymnasieelev 

 
- Jag hade inte delat med mig av privata saker, jag håller ändå Facebook till en viss gräns. Jag behöver 
kanske inte skriva att jag är jätteledsen och tycker att livet är skit. För det känns inte som att jag 
behöver släppa in alla just på den nivån. - Axel, 26, jobbar 

 

Detta överrensstämmer med normerna i verkliga livet där dessa fenomen är sådant som människor i 

regel inte offentliggör, utan det döljs för allmänheten och hör hemma i den bakre regionen. Det 

framkommer även i uttalandena att dessa företeelser inte är privata i den mån att de är hemligheter, 

utan att de är avgränsade till privata sfärer som familjen och nära vänner och ses därför som 

opassande att offentliggöra inför alla bekantskaper som finns på sociala nätverkssidor.  

 

När en individ framträder i den främre regionen behöver hon eller han upprätthålla vissa normer. 

Dessa kan delas in i hövlighets- och anständighetsnormer. Hövlighetsnormer handlar om hur den 

agerande behandlar sin publik medan personen interagerar med dem. Anständighetsnormer syftar 

på det sätt den agerande uppför sig när han eller hon är inom räckhåll för publiken, men inte 

befinner sig i en direkt interaktion med dem. Att upprätthålla anständighetsnormer kan innefatta 

saker som sexuell anständighet, respekt för heliga platser, uppfyllande av arbetsnormer eller helt 

enkelt att personen anpassar sitt beteende efter kraven i den specifika situationen (Goffman, 2009: 

98-99). Då sociala nätverkssidor kombinerar olika situationer blir dessa outtalade riktlinjer för 

beteendet mer diffusa och leder till en viss godtycklighet i vad som anses vara lämpligt och 
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olämpligt beteende. Något som exempelvis ansågs vara olämpligt av en informant var en persons 

profilbild på Facebook: 

 
- Jag kom att tänka på en kompis till mig på Facebook. Hon tog precis examen och hon söker jobb 
som förskolelärare och så har hon en profilbild där hon är på en fest och klär ut sig till prostituerad. 
Sedan vad det någon som kommenterade att ”det här kanske inte är en passande profilbild eftersom du 
söker jobb som förskolelärare”. Men då sa hon att ”men jag vill kunna lägga upp vad jag vill, jag ska 
inte känna mig förföljd av arbetsgivare”. Då tyckte jag att det gick över gränsen faktiskt, för att då är 
man naiv. Vill man söka ett seriöst jobb som förskolelärare, då får man ge en bild av sig själv där man 
verkar seriös. – Marina, 24, studerande 
 

Personen i fråga ansåg att hon borde kunna lägga upp vilken bild hon ville på sig själv och att det 

inte var något anmärkningsvärt. Faktumet att Marina såg den som olämplig kan förstås utifrån 

Meyrowitzs (1985: 24) resonemang; att något som ses som lämpligt i ett socialt sammanhang kan 

komma att ses om olämpligt ifall det figurerar i ett annorlunda sammanhang. Medan klädseln 

personen hade på denna bild visserligen var passande i festsammanhanget hon deltog i blev den 

olämplig för att beteendet inte passade ihop med bilden av en framtida förskolelärare. Faktumet att 

bilden offentliggjordes inför alla privata sfärer, vilket inkluderade potentiella arbetsgivare, 

medförde att den uppfattades som opassande. Det var således inte personens beteende i sig som var 

problematiskt, vad som blev gränsöverskridande i detta sammanhang var att profilbilden 

kombinerade två av personens sociala roller som hon med stor sannolikhet håller isär i verkliga 

livet.  

 

Att det är på detta vis är inte något rationellt, utan emotionellt; vad vi anser är anständigt respektive 

oanständigt avgörs ofta av våra känslor. Det har skapats en distinktare gräns mellan det privata och 

offentliga livet som hänger ihop med utvecklingen av striktare normer för vett och etikett. I och 

med att vi numera har fler olika typer av kontakter samt fler ytliga kontakter blir behovet av 

intrycksstyrning inför dem viktigare eftersom de inte känner oss så väl och därför vill vi göra ett 

gott intryck redan från början (Engdahl, 2009: 65-66). På grund av att vi på sociala nätverkssidor 

samlar allt från ytliga bekanta till nära vänner på ett och samma ställe blir detta ett ytterst relevant 

fenomen. Även om personer inte själva anser att de offentliggör något olämpligt måste de ändå ta 

ställning till ifall någon annan kommer att tycka annorlunda.  

 

De anständighets- och hövlighetsnormer som vi anpassar vårt beteende efter har inte alltid varit så 

självklara, utan det är något som har utvecklats med tiden i vårt samhälle (Elias, 1989: 223). Elias 



	   25	  

(1989) menar att regler för vett och etikett har utvecklats genom tiderna och att behovet av att 

kontrollera vår kropp samt våra impulser har ökat de senaste seklerna. Detta benämner han som 

civilisationsprocessen. Att äta med kniv och gaffel istället för med händerna är ett exempel på ett 

beteende som är så självklart för oss att vi inte ifrågasätter det. Det är något som vi har socialiserats 

in i (Elias, 1989: 223, 265). I det moderna samhället behöver vi ha kontroll över vår kropp, våra 

känslor, våra drifter och behov och om vi inte gör detta uppfattas beteendet ofta som pinsamt eller 

”ociviliserat”. Det handlar om att vi behöver distansera oss från den ”djuriska” sidan av oss och 

uppträda som anständiga människor (Engdahl, 2009: 62). Även om det fanns oenigheter bland 

informanterna angående olämpligheten i vissa beteenden så fanns det en konsensus att okontrollerat 

beteende som att vara alldeles för full eller känslosam var olämpligt att synliggöra. Genom att 

applicera Elias (1989) perspektiv (Engdahl refererar till Elias) på dessa uppförandekoder blir det 

förståeligt varför sådant beteende uppfattas som pinsamt eller rentav skamligt; det saknar den 

impulskontroll som krävs för att vi ska uppfattas som anständiga: 

 
- Jag skulle inte ladda upp en bild där jag är skitsur och svär. – Siri, 25, jobbar 

 
- Jag vill ju inte att en bild ska komma upp där jag är jättetoppad, ögonen går åt två olika håll och jag 
spyr och sådant. – Axel, 26, jobbar 
 
- Jag känner ändå att det finns en gräns för vilken typ av festbilder som är ok och vilken som inte är 
det. – Anita, 23, studerande 

 

Det fanns även en överensstämmelse att det var opassande att lägga upp för avklädda bilder. Att 

sådana bilder ansågs vara olämpliga att offentliggöra kan till en viss del förstås genom Elias (1989: 

265) resonemang; att nakenhet uppfattas som något skamligt i många sociala sammanhang vilket 

har att göra med en framryckning av skamgränsen och det ökade kravet på driftskontroll (en 

långvarig process som har pågått genom flera sekel). Men informanternas resonemang kan även 

kopplas till den tidigare diskussionen om att när det blir uppenbart att människor aktivt söker efter 

bekräftelse, till exempel genom att lägga upp en halvnaken bild, uppfattas denna person som 

överdrivet uppmärksamhetssökande. Det ska helt enkelt inte vara för uppenbart att man vill ha 

bekräftelse för sitt utseende, för då ger det signalen om att man är osäker i sig själv: 

 
- Jag har alltid tyckt synd om sådana tjejer som lägger ut bilder på sig hela tiden och poserar för jag 
har alltid tänkt vilken fruktansvärt dålig självkänsla de personerna måste ha. – Mikael, 24, studerande. 
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Samtidigt kan det påpekas att avklädda bilder till en viss grad kunde legitimeras i somliga 

sammanhang, till exempel ifall de presenterades på ett humoristiskt sätt:  

 
- Jag kan lägga upp bilder när jag hänger naken från ett träd upp och ner. Jag hade gjort det som en 
rolig grej. Jag hade kunnat lägga upp en sådan bild med tanke på hur jag tror att mina vänner hade 
reagerat, jag tror de hade tagit det som ett skämt. De tror ju inte att jag hade legat och poserat där på 
riktigt. – Mikael, 24, studerande 

 
- Jag håller nog med det där som Mikael sa att om han la upp avslöjande bilder så hade folk tagit det 
som ett skämt och på något sätt så tycker jag det är mer ok när folk lägger upp avslöjande bilder som 
är skämtsamma än när de är väldigt allvarliga. När de ständigt lägger upp bilder på sig själva och visar 
sin kropp och de är jätteseriösa, då tänker jag bara, vad sysslar du med? Men när de är lite 
skämtsamma, då är det mycket mer ok. – Marina, 24, studerande 

 

Detta exemplifierar att det är själva syftet och inramningen som ger upphov till vad som anses vara 

lämpligt eller olämpligt. En bild kan både tolkas som vulgär och oanständig eller konstnärlig eller 

humoristiskt beroende på vilket sammanhang den figurerar i och hur mottagaren väljer att tolka den.  

I och med att gränsen för privat och offentlig information blir ett mer komplext fenomen på sociala 

nätverkssidor och att normerna för beteendet inte alltid är uppenbart kan användare använda sig av 

strategin att anpassa sitt beteende efter vad andra gör. Genom detta kan normer utvecklas och 

definieras och individer har då lättare att ta ställning till hur de ska agera: 
 
- Jag anpassar mig nog mer efter vad andra lägger upp. Man anpassar sig för att man vet på Instagram 
så lägger folk upp den här typen av bilder, så känns det ok och på Facebook så postar folk detta och då 
känns det ok. – Hjalmar, 23, studerande 

 

Detta citat exemplifierar hur individer anpassar sitt beteende efter omgivningen. Det innebär inte att 

alla beter sig på samma sätt, men vi behöver bete oss på ett någorlunda likartat sätt för att kunna 

förstå varandra. Genom att anpassa sig efter vad andra gör kan människor även försäkra sig om att 

de följer de outtalade normerna för beteendet. På så sätt skapar vi våra individuella uttryckssätt 

genom att lära oss att uttrycka oss på ett likartat sätt som andra i gör vår omgivning (Engdahl, 2009: 

21-24).  

 

4.4 Att förhålla sig till riskerna 
Att styra intrycken är avgörande för att upprätthålla den avsedda definitionen av situationen. Att 

förlora kontrollen genom en oavsiktlig gest kan skapa en motsägelse mellan den sociala rollen och 

verkligheten, vilket kan uppfattas som pinsamt. En person kan till exempel försäga sig, snubbla 

eller uppträda nervöst. Detta visar på att det finns en avsevärd skillnad mellan vårt mänskliga jag 
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och vårt socialiserade jag (Goffman, 2009: 52, 55). En oavsiktlig gest är i regel typisk för 

interaktion ansikte mot ansikte och händer inte på samma sätt när man kommunicerar via sociala 

medier eftersom där kan personer noggrant tänka igenom sina handlingar vilket ger en större 

kontroll över intrycken som sänds ut. Men det bör samtidigt påpekas att felsteg även kan göras på 

sociala nätverkssidor. Det kan till exempel hända att person delar med sig av saker utan att tänka 

efter vad det kan få för konsekvenser. En annan aspekt kan vara att någon annan lägger ut något 

som personen inte är medveten om. En tredje aspekt är att något som endast är passande i en 

specifik kontext kan kopieras, tas ur sitt sammanhang och misstolkas. Här blir effekten av en 

pinsam gest mer påtaglig, eftersom det i detta fall inte är begränsat till en tid eller plats utan kan ses 

av betydligt fler människor (Boyd, 2007: 125-126). Att dela med sig av information om sig själv på 

sociala medier skapar alltså nya typer av risker. När användare lägger upp personlig information 

innebär det också att så fort materialet är upplagt är det bortom deras kontroll; det kan med enkelhet 

kan kopieras och spridas (Palfrey & Gasser, 2008: 36). Alla informanter var väl medvetna att de 

inte hade kontroll över den information de delade med sig av på sociala medier: 
 
- Vi har ju haft en incident med en eller två killar som startade ett fejk Facebookkonto, de tog någon 
tjejs bilder och allt sånt här. Det visar ju också på att vem som helst kan ta ens bilder. – Josefin, 18, 
gymnasieelev 
 
- Jag hade nog känt att det var obekvämt att lägga upp en bikinibild eller något sådant. Inte för att jag 
skäms över mig själv, men jag känner att jag har inte kontroll över den bilden. Det är ju så himla lätt 
att kopiera och spara den. – Siri, 25, jobbar 

 
- Dessutom äger ju det sociala mediet rättigheterna till bilden och kan göra vad de vill med den när 
den väl har blivit upplagd. Lite så tänker jag kring vad som läggs upp också, vad vill jag ge dem 
rättigheter till att använda? Så där ska man vara väldigt försiktig och läsa ”terms and conditions”. Dina 
bilder kan ju hamna på ställen du inte ens vet om. – Axel, 26, jobbar 
 
- Det finns folk som systematiskt samlar ihop bilder, typ bikinibilder och sånt. Sen så gör de jättelånga 
hemsidor med brudar i bikini. Jag har till och med hittat en av mina tjejpolare på en sån sida. – 
Hjalmar, 23, studerande 

 

Även om de var medvetna om bristen av kontroll så uttryckte några av informanterna att de inte 

tänkte mycket över detta eller såg det som en särskilt stor risk. En av dem uttryckte att det var 

osannolikt att något skulle kunna hända just henne: 

 
- Jag vet att möjligheten finns (att någon tar ens bilder), men jag tror inte att det är folk som faktiskt 
går in och gör det. – Anita, 23, studerande 
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Genom att resonera på detta sätt kan Anita till en viss grad distansera sig från de eventuella risker 

som följer med när hon delar med sig av personlig information. Det var på detta sätt som många av 

de intervjuade resonerade; i och med att det finns så många som är delaktiga på sociala nätverk är 

chansen minimal att något skulle hända just dem. En annan anledning till att det inte upplevs som 

en särskilt stor risk att offentliggöra en stor del av sitt privata liv är att vad som anses vara privat är 

relativt och förändras över tiden. Sociala medier medverkar till att förändra vår syn på vad vi anser 

är privat. Ett exempel på detta var när Facebook lanserade News Feed - applikationen, vilket 

orsakade starka protester från Facebook-användare. Men det visade sig att användare snabbt vande 

sig vid denna funktion och numera ses den som oumbärlig (Boyd, 2008: 13, 19, Trottier, 2012: 

169). Det fanns dock en del av de intervjuade som var väldigt eftertänksamma angående vad de 

gjorde offentligt. Detta kan återkopplas till resonemanget om den osynliga publiken; de 

offentliggjorde endast det som ansågs vara ”riskfri” information: 

 

- Jag tänker också på om bilderna jag lägger ut kan ha konsekvenser i framtiden. Om någon sparar den 
här bilden och sprider den, kommer jag att skämmas för den? Om svaret är ja, då lägger jag inte upp 
den. Om svaret är nej så är det ju lugnt. – Marina, 24, studerande 

 

Men även om dessa människor gärna höll sitt privatliv privat och inte offentliggjorde så mycket så 

ville de ändå medverka på sociala nätverssidor, i synnerhet på Facebook, eftersom de menade att 

det skulle innebära ett visst socialt utanförskap att inte medverka: 

 

- Ifall jag inte är med så missar jag för mycket. Det är så mycket information som jag hade gått miste 
om, så jag har inte råd att ta bort den och jag vill inte ta bort den än. Jag är för nyfiken på andra 
människors liv. Jag vill vara väldigt privat, men vill ändå att alla andra ska vara öppna så jag kan ta 
del av deras liv, för jag tycker det är kul. – Siri, 25, jobbar 

	  
- Jag tror man missar rätt mycket då (om man inte är med), i och med att samhället har lärt sig 
använda sociala medier och det ökar ju så pass mycket i och med att vi lever i en globaliserad värld. 
Allt från småsaker som inbjudningar till events till födelsedagsfester till middagar läggs ut på 
Facebook för att det är enkelt och det är inte tidskrävande. Jag tycker sociala medier förenklar det 
mesta. – Axel, 26, jobbar	  

 

Att inte medverka kan få konsekvenser. I gruppen med gymnasieeleverna kom det fram att en av 

dem på en tidspunkt hade glömt att bjuda en person på en fest för att den personen hade tagit bort 

sin Facebooksida. För många ”digitala infödingar” (de som är uppvuxna under den digitala eran) är 

det alltså en nödvändighet att vara aktiva medlemmar på sociala nätverkssidor, i synnerhet 

Facebook, eftersom det har blivit så pass integrerat i deras sociala liv (Palfrey & Gasser, 2008: 36). 

För de flesta användare är inte sociala medier kopplat med risker utan ses snarare som ett 
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hjälpmedel som de kan använda sig av. Vissa såg det som ett redskap för att knyta professionella 

kontakter, andra använde det huvudsakligen för att hålla kontakt med vänner medan andra såg det 

som en personlig blogg. Det fanns således olika typer av situationer inom mediet: 

 
- Vissa använder det mer som en leksak till skillnad från ett redskap som jag använder det till. Jag 
sitter inte och spelar spel på Facebook och gör sådana olika tester. Jag brukar mest gå in och kolla, 
ibland mailar folk där. Sedan finns det ju jättemycket nytta som att hitta jobb genom Facebook.  
– Axel, 26, jobbar 
 
- Sociala medier behöver inte bara vara bilder man laddar upp, utan det kan även vara ett hjälpmedel. 
– Siri, 25, jobbar 

 

Det framkom under intervjuerna att informanternas medverkan på sociala nätverkssidor till en stor 

del motiverades av att det förenklade saker i vardagen och gjorde det lättare att hålla kontakt med 

vänner. Det var även ett sätt för dem att skapa en social gemenskap där de på ett enkelt sätt kunde 

bekräfta varandra och dela med sig av händelser i sitt liv:  

 

- Det är lite att någon bekräftar att man faktiskt existerar. […] Ibland så kan man lägga ut en bild bara 
för att känna det finns folk som ser en. – Liv, 26, jobbar  
 
- Ifall någon kommenterar eller like:ar något man lagt upp känns det ju bra, man får ju bekräftelse och 
det är ju det man i grunden är ute efter. – Mikael, 24, studerande 

 

Det är följaktligen den sociala aspekten som är en drivande faktor för många användare. Att 

individer är villiga att ge ut privat information om sig själva som de i efterhand inte har kontroll kan 

således kopplas till faktumet att digitala forum ger människor möjligheten att vara en del av en 

större gemenskap. När användare offentligt kommunicerar med varandra via sociala medier, vilket 

kan ske i många olika former, är detta, förutom en tvåvägskommunikation där ett budskap överförs, 

också ett sätt att bekräfta varandras existens och gemensamma värderingar (Mendelson & 

Papagrassi, 2010: 256): 

 

- Men om jag ser en bild och sitter och skrattar åt den så tänker jag att andra också kommer att skratta 
åt den. Har jag dessutom visat den för er och ni har skrattat åt den, så kommer jag dela den. För att det 
är en kul grej. – Anita, 23, studerande  

 

Anita uttrycker i citatet att hon delar med sig av en rolig bild så skapar det en samhörighet med de 

personer hon delar bilden med. Denna typ av kommunikation är då något mer än bara överföring av 

information, det blir en symbolisk process där kommunicerande parterna inte nödvändigtvis lär sig 
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något nytt utan snarare en ritual där de bekräftar vissa uppfattningar om varandra och om världen 

(Carey, 2009: 16-17). Bilden säger inte något i sig själv men det är genom att Anita och hennes 

vänner tillskriver bilden en humoristisk betydelse som de gemensamt skapar en uppfattning om den. 

Innebörden som har skapats är ett resultat av det sociala samspelet (Berg, 1976: 24). För många 

användare är sociala medier ett komplement och en förlängning av ”offline”- världen. Genom att 

vara aktiva på dessa forum kan de lättare hålla kontakten med vänner och finna nya former av 

socialt samspel (Palfrey & Gasser, 2008: 24-25). Användare behöver dock kompromissa mellan 

viljan av att skapa nya kontakter och dela med sig av sitt liv samtidigt som de behöver ta hänsyn till 

det eventuella risktagandet detta medför.  Beroende på vad man har för avsikt med sitt medlemskap 

är vissa användare mer villiga att offentligöra mycket medan andra är mer restriktiva. I gruppen 

med gymnasieeleverna uttrycktes det att de föredrog att ha sina profiler på Instagram och Twitter 

offentliga (vilket innebär att vem som helst har åtkomst till innehållet) vilket motiverades med att 

det då var lättare att träffa nya människor: 

 

- Jag har mina bilder offentliga på Instagram, för att jag tycker Instagram är kul på det sättet att man 
kan träffa nytt folk som har samma gemenskap, så därför vill jag inte ha det privat där. – Josefin, 18, 
gymnasieelev 

 
- Nej, det vill inte jag heller. På Facebook har jag så att bara mina vänner kan se det. Men på 
Instagram har jag så att alla kan se det och likadant på Twitter. – Emma, 18, gymnasieelev 

 

Det framkom även att de personer som inte såg det som nödvändigt att ha strikta privatinställningar 

eller vara restriktiva med bilddelning tänkte ändå att de eventuellt skulle vara tvungna att ändra på 

detta i framtiden när de var färdiga med sina studier och kom ut i arbetslivet: 

 

- Då åker ju festbilder och sådant bort tror jag. – Gustav, 18, gymnasieelev 
 

- Jag tror nog att när man väl börjar jobba att man bara kollar på andra och inte lägger upp själv. – 
Emma, 18, gymnasieelev 

  
- Kommer jag söka jobb sen, då kommer jag gå igenom mina privatinställningar. Just nu bryr jag mig 
inte. – Hjalmar, 23, studerande 
 
- Samma här, när jag är färdig med utbildningen så kommer jag ta bort fruktansvärt många bilder, alla 
festivalbilder och andra bilder. – Mikael, 24, studerande 

 

En förklaring till detta kan vara att dessa personer inte har särskilt stora krav på sig att agera på ett 

visst sätt i nuläget eftersom de inte behöver visa en idealiserad fasad inför många olika personer. 

Det var främst familjen som de till en viss mån behövde ta hänsyn till och censurera sitt beteende 
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inför. De har ännu inte etablerat sig i en yrkesroll som gör att de behöver dölja vissa aspekter av sitt 

privatliv, men de var medvetna om att detta förmodligen skulle ändras i framtiden. De andra 

deltagarna som var mer återhållsamma med offentlig information och bilddelning hade antingen ett 

heltidsjobb eller extraarbete. I och med detta hade dessa personer flera sociala roller och därmed 

flera personer som de behövde visa upp en idealiserad fasad inför. Summeringen av detta blir att ju 

flera olika personer man behöver visa upp en idealiserad fasad inför, ju mer nödvändigt blir det att 

censurera sitt beteende eller utesluta vissa publiker på sociala medier. De personer som inte hade 

dessa krav på sig kunde således offentliggöra mer information om sig själva. Samtidigt behöver 

användare komma ihåg att den information om sig själva som de offentliggör på internet är varaktig 

och det finns en möjlighet att den kommer att finnas kvar väldigt länge (Boyd, 2007: 126). Det som 

uppfattas som acceptabelt beteende när personen är 18 år kan förändras i framtiden, men det som en 

gång lagts ut går inte alltid att radera och därmed blir de eventuella risker som offentliggörandet 

medför oöverblickbara.  

 
5. Slutsatser 
Syftet med denna studie har varit att utforska komplexiteten i den digitala självpresentationen. 

Fokus har legat på hur personers självpresentation påverkas av faktorer som publiken, sociala 

normer och det upplevda risktagandet.  

 

I samspelet med andra människor innehar vi olika ”roller” där vi framhäver och undertrycker 

aspekter av oss själva för att anpassa oss efter förväntningarna som hör till den specifika situationen 

och publiken vi framträder inför. Detta är ett sätt för människor att förutse och organisera den 

sociala världen. På sociala nätverkssidor kompliceras självpresentationen eftersom individer inte 

har samma möjlighet som i verkliga livet att göra detta. I och med att dessa sidor kombinerar 

människors olika sociala roller som annars hålls åtskilda så behöver användare konstruera en ny 

sorts självpresentation som tilltalar de olika typer av bekantskaper som har möjlighet att se deras 

digitala profil. Även om det framkom att deltagarna i fokusgrupperna främst föreställde sig att deras 

publik var vännerna så var det ändå nödvändigt för dem att ta hänsyn till alla potentiella åskådare 

vilket inkluderade den osynliga publiken; de som inte var den tilltänkta publiken men hade en 

teoretisk möjlighet att ta del av den offentliggjorda informationen. Förekomsten av en osynlig 

publik påverkade informanternas beteende i den mån att många av dem censurerade sig själva och 

endast visade upp den lägsta nämnaren av vad som kan uppfattas som acceptabelt beteende. Genom 
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att göra detta minimerades risken att deras beteende skulle ses som opassande av någon. Det fanns 

visserligen en viss attitydskillnad mellan de yngre och äldre deltagarna som kan tolkas som att 

tonåringar inte har samma uppfattning eller samma krav på sig angående vilka normer som de 

behöver efterleva. Eftersom tonåringar inte har lika många olika sociala roller och därmed heller 

inte lika många personer som de behöver visa upp en viss fasad inför i jämförelse med äldre 

individer så behöver de heller inte censurera sig själva i samma utsträckning. En del av 

informanterna uteslöt även vissa personers närvaro från sin digitala profil. Anledningen till detta var 

att den sidan av sig själva som de visade upp online inte passade ihop med den fasad de hade inför 

dessa individer, vilket främst var föräldrar, släkt och arbetsgivare. En slutsats som kan dras av detta 

är att självpresentationen online och i verkliga livet skiljer sig drastiskt åt. På sociala nätverkssidor 

saknar personer den kontroll som de har i verkliga livet. En konsekvens av detta blir att många 

individer strategiskt undanhåller en viss typ av information eller alternativt utestänger vissa 

potentiella åskådare.  

 

Majoriteten av de intervjuade personerna uttryckte att de i hög grad utövade intrycksstyrning och 

anpassade sig efter vissa normer på sociala nätverkssidor vilket tyder på att aktiviteten på dessa 

sidor är ett uppträdande i den främre regionen. Men eftersom en främre region även kan vara en 

bakre region i ett annat sammanhang så kan sociala nätverkssidor vara främre regioner inför vissa 

publiker och samtidigt bakre regioner inför andra. Det existerade vissa normer på dessa sidor som 

uttrycktes av flera intervjudeltagare; bland annat att det var viktigt att bevara intrycket av äkthet och 

att det som visades upp inte skulle framstå som iscensatt eller som ett sökande efter bekräftelse. 

Samtidigt som många idealiserade sig själva så skulle det inte vara uppenbart att man gjorde detta, 

utan det skulle helst se verkligt och naturligt ut.   

 

Sociala nätverkssidor kan ses som en samling av flera privata sfärer eftersom de sammanför olika 

grupper av bekantskaper till en plats. På grund av detta kompliceras definitionen av privat och 

offentlig information eftersom sociala medier kombinerar flera privata sfärer som i regel hålls 

åtskilda i verkliga livet. Något som är lämpligt i en privat sfär eller i ett visst sammanhang kan 

plötsligt uppfattas som olämpligt ifall det visas upp i ett annorlunda sammanhang eller blir 

offentliggjort inför alla. Det fanns en samstämmighet bland de intervjuade om att det fanns gränser 

för beteendet på sociala nätverk. Det sågs som gränsöverskridande att offentliggöra företeelser som 

exempelvis familjeproblem, dödsfall eller väldigt personliga saker. Detta kan kopplas till faktumet 
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att sådana ämnen i regel inte offentliggörs för allmänheten verkliga livet, utan behålls i personers 

bakre region och vetskapen om dem begränsas till en privat sfär. Det fanns utöver detta en 

konsensus att det var opassande att visa upp en för impulsiv och okontrollerad sida av sig själv som 

exempelvis aggressivt beteende eller att lägga ut bilder på sig själv när man var väldigt full. Detta 

kan förstås utifrån normen i vårt moderna samhälle att individer behöver ha kontroll över sina 

känslor, impulser och drifter och om de misslyckas med detta ses det som pinsamt eller skamligt.  

 

Att offentliggöra information om sig själv på sociala medier medför vissa risker som innefattar att 

information och bilder med enkelhet kan tas ur sitt sammanhang, kopieras och spridas 

okontrollerbart. Alla de intervjuade var väl medvetna om dessa risker men det var i regel inte något 

som de bekymrade sig särskilt mycket om. Det upplevdes som osannolikt att något skulle kunna 

hända just dem, vilket innebar att de till en viss del kunde distansera sig från de eventuella 

konsekvenserna. Dock var det en del av informanterna som minimerade riskerna genom att endast 

dela med sig av okontroversiell information och ha strikta privatinställningar. De som var mest 

benägna att ha sina digitala profiler offentliga var gymnasieeleverna då detta motiverades av att det 

gjorde det lättare att skapa nya kontakter. Denna benägenhet kan kopplas till det tidigare 

resonemanget att yngre personer inte har samma krav på sig att upprätthålla en viss fasad och kan 

därmed offentligöra mer information om sig själva. Informanternas motivation att medverka kunde 

bland annat kopplas till den sociala gemenskapen som sociala nätverk skapade samt till fördelarna 

som att de exempelvis gjorde det lättare att hålla kontakt med vänner samt att de kunde användas 

som ett redskap för nätverksbyggande. Men det var inte endast de sociala fördelarna som gjorde att 

de var aktiva medlemmar utan det fanns även en påtaglig press från omgivningen som medförde att 

många inte ens såg det som ett alternativ att inte vara medlemmar på sociala nätverk, i synnerhet 

Facebook.  

 

I min studie har jag främst fokuserat på likheter och skillnader mellan människor i olika 

åldersgrupper. Det hade varit intressant att vidare undersöka hur normer på sociala medier kan 

skilja sig för andra grupper, exempelvis mellan män och kvinnor. Genom ett genusperspektiv hade 

normerna för beteendet kunnat åskådliggöras och ifrågasättas.  
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Bilaga 1: Presentation av fokusgrupper och informanter 
 

Fokusgrupp 1  
Gustav, 18, gymnasieelev. Använder Facebook och Instagram. 

Emma, 18, gymnasieelev. Använder Facebook, Instagram och Twitter. 

Josefin, 18, gymnasieelev. Använder Facebook och Instagram. 

 
Fokusgrupp 2  
Mikael, 24, studerande, Komvux. Använder Facebook. 

Anita, 23 studerande, Malmö högskola. Använder Facebook, Instagram och Twitter. 

Marina, 24, studerande, Lunds Universitet. Använder Facebook. 

Hjalmar, 23, studerande, Malmö högskola. Använder Facebook, Instagram och Twitter. 

 

Fokusgrupp 3 
Axel, 26, jobbar i butik, har tidigare studerat på Malmö högskola. Använder Facebook, Instagram 

och LinkedIn. 

Liv, 26, jobbar som mäklare, har tidigare studerat på Malmö högskola. Använder Facebook. 

Siri, 25, jobbar som receptionist, har tidigare studerat på Malmö högskola och vid Lunds 

Universitet. Använder Facebook och Instagram. 
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Bilaga 2: Intervjuguide  
 

Bakgrund och introduktion 
- Bakgrundsfrågor. Namn, ålder och sysselsättning. 

- Hur går dina tankar kring sociala medier? 

- Vad är ditt förhållande till sociala medier? 

- Vilka sociala medier är du aktiv på? Hur länge har du använt dessa? Hur ofta loggar du in?  

- Vad använder du i regel det till (lägger upp bilder, skriver statusuppdateringar, länkar till   

andra sidor, bara kollar)?  

- Vad känner du att du får ut av att göra detta? 

- Hur känns det ifall du inte får någon respons när du lägger upp något? 

 

Självpresentation 
- Hur vill du framstå på de sociala medier du är aktiv på?  

- Vad vill du framhäva och vad vill du inte visa? 

- Hur pass bra stämmer denna bild överrens med din ”offline” personlighet?  

- Hur tänker du kring dina vänners online - identiteter? 

- Har du på något sätt förändrat ditt beteende på sociala medier genom åren? I så fall varför? 

 

Privat/offentligt & sociala normer 
- Hur går dina tankar kring privatinställningar? Vilka kan se dina bilder och din personliga 

information? Är det något du tänker på? 

- Vad är acceptabelt att dela med sig av? Vad skulle du inte dela med sig av och varför?  

- Hur går dina tankar kring din publik?  

- Vem är de du vill ska se din aktivitet? Finns det personer som du inte vill ska se din profil? I 

så fall varför? 
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- Hur går dina tankar kring gränsen mellan privat och offentlig information på sociala medier?  

- Vad anser du är för privat för att dela med sig av? Varför anser du det? 

- Känner du till folk som du anser är för privata eller delar med sig av för mycket? 

- Finns det outtalade normer om detta? Varför tycker du det?  Vad tror du det är som gör att 

dessa normer finns? 

- Finns det skillnader mellan till exempel kvinnor och män, unga och äldre? 

- Hur tänker du kring övervakning från arbetsgivare, vänner, föräldrar och så vidare? Är detta 

något du tänker på?  

- Har du någonsin tagit bort bilder eller information från som du upplevde vara för privata 

eller avslöjande? 

- Tror du att det finns eller kommer att finnas följder av det du lägger upp? 

- Tror du att du kommer ändra ditt beteende på sociala medier i framtiden? 

- Hur tänker du kring att andra lägger upp bilder av dig?  

- Känner du att du har kontroll över vilken information och vilka bilder som finns på dig?  

- Upplever du att ditt ”offline” beteende har påverkas som en följd av sociala medier? I så fall 

hur?  

 

Att delta/inte delta 
- Varför valde du att bli aktiv på sociala medier? 

- Vad är det som motiverar dig att idag vara aktiv på sociala medier?  

- Vilka fördelar ger det? Vilka eventuella nackledar upplever du att det medför? 

- Finns det förväntningar från andra att du ska vara medlem?  

- Ser du att det finns en valmöjlighet att inte vara med? Vilka sociala konsekvenser tror du det 

skapar av att inte vara medlem? 
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