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Facebook is a social Internet community started in 2004 by Harward student Mark 

Zuckerberg and it has by now around 222 million users all over the world. 
 

How can one, by examining a few aspects of young peoples activity on the site, understand 

the act of identityshaping and the look at ourselfs, in two different ways? One connected to 

modernism and the other to postmodernism.  

 

The philosopher Hegel’s concept of recognition and Nietzsche’s notion of our will to power 

are related to the terms modernism and postmodernism, and the observations made in the 

interviews with 13 highschool students are interpreted with the help of them.  

 

The analysis treats four themes visible in the interviews. First, the frequent checking out on 

others’ activities, which is partly seen as fun, partly as useless. It can be understood as a way 

to get to know oneself throug reflection - or as a method to find out what is a successfull way 

of being. Second, the strong aim to show who one is, which could be interpreted as a need to 

try the own identity by showing it to others -or as a strategic demonstration of a consciously 

shaped image. Third, the attitude towards giving and getting comments, which vary between 

an unproblematic liking, and a rejection of the need for confirmation of one’s being. Fourth 

and finally, the difficulties with having one profile to be seen by all the ”friends”. This can be 

usefull if one is in search for a true identity that is so to speak already in oneself from the 

beginning. But this shaping of an image that is successfull among multiple viewers is also  

seen as a rather undramatic, or unproblematic, activity. The conclusion made is that Facebook 

stimulates as well a modernistic as a postmodernistic way of identity-shaping. Its tools 

encourage the demonstration of the personality, but as it is very easy to play with these tools, 

an unrestrained designing of the identity is also possible. But the site wouldn’t really be 

interesting if it was considered a theatre scene – and it is quite clear that there is a wish to 

show who one really is, and that there is an idea about other persons having that kind of true 

selfs as well. But the caracter of the medium is such that people frequently suspect others to 

manipulate their identitys. 

 
 
 
 
ABSTRAKT 
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Facebook är ett socialt internet-community som startades 2004 av Harwardstudenten Mark 

Zuckerberg. Sajten har idag ca 222 miljoner användare spridda över hela världen.  
 

Hur kan man, genom att studera ungdomars tankar kring sitt användande av Facebook - och 

relatera det till två skilda tänkare med mycket olika människosyn, förstå vårt 

identitetsskapande och vår syn på oss själva på två skilda sätt? Det ena kopplat till 

modernismen, det andra till postmodernismen.  
 

Hegels erkännandebegrepp och Nietzsches idé om vår vilja till makt relateras till 

modernismen respektive postmodernismen, och observationerna som gjorts under intervjuer 

med 13 gymnasieungdomar tolkas med hjälp av dem.  
 

I analysen bearbetas fyra teman som synliggjorts i intervjuerna. För det första, det frekventa 

”runkollandet” på vad andra gör, vilket ses dels som en kul grej, dels som meningslöst. Det 

kan förstås som ett sätt att lära känna sig själv genom reflektion – eller som en metod att ta 

reda på hur man blir som mest framgångsrik. För det andra, strävan att visa vem man är, 

vilket kan tolkas som ett behov av att prova den egna identiteten genom att visa upp den för 

andra, eller som en strategisk demonstration av en noggrant formad image. För det tredje, 

inställningen till att ge och få kommentarer, vilken varierar mellan ett icke problematiserande 

gillande - och förnekande av ett behov av bekräftelse från andra på den egna personen. 

Slutligen, svårigheterna som många upplever på grund av att man har en profil som kan ses av 

alla ens ”vänner”. Detta kan dock vara av nytta om man letar efter sitt sanna jag, som så att 

säga finns i en från början. Intressant är hur vissa informanter ser formandet av en så 

”användbar” image som möjligt avseende de multipla åskådarna som helt oproblematisk. 
 

Slutsatsen är att Facebook tycks stimulera såväl ett modernistiskt som ett postmodernistiskt 

sätt att förhålla sig till identitetsskapandet. Dess redskap uppmuntrar ett demonstrerande av 

den egna personligheten, men då det samtidigt är mycket lätt att leka med de här redskapen, 

blir också ett obegränsat formande av identiteten möjligt. Men sajten skulle inte vara 

intressant om den betraktades som en teaterscen – och det framgår tydligt att det finns en 

önskan att visa vem man i sanning är, och att det likväl finns en idé om att andra också har 

dessa sanna jag. Men mediets karaktär uppmuntrar människors misstänksamhet gentemot hur 

andra eventuellt manipulerar sina identiteter.  
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1 INLEDNING  
 

Den här uppsatsen är ett högriskprojekt. Dels för att den handlar om något rykande aktuellt, 

dels för att jag valt att titta på detta med hjälp av två sedan länge avlidna tänkare och slutligen 

för att jag helt anakronistiskt kopplar samman dessa med begreppen modernism och 

postmodernism. Fenomenet är ungdomars användande av Facebook, filosoferna är Hegel och 

Nietzsche. Voila! Varför göra det så svårt för sig? För det första är jag intresserad av 

spänningen i hur Facebook tycks rymma möjligheter att gå två mycket olika 

identifikationsprocesser till mötes. I den ena är det essentiella varandet i fokus, i den andra det 

föränderliga görandet. För å ena sidan kan man genom profilinformation om sig själv, bilder 

och korta dagliga yttranden ge en bild av sitt jag - på vem och vad man är, men å andra sidan 

kan samma instrument användas till en fri konstruktion av självet, där idén om ett sant jag inte 

är intressant. För det andra har mitt intresse för filosofi, triggat av Hegels och Nietzsches 

aktualitet genom de nyöversättningar som nu kommit ut av dem,1 tillsammans med medias 

eviga spekulerande kring vad Facebook säger om oss människor, omöjliggjort att avstå från 

mitt ämnesval. Kopplingen till modernism och postmodernism gör jag för att det är välkända 

begrepp som ofta används i de här sammanhangen - och som står för just de olika attityder till 

identitet som uppsatsen handlar om. Den unga författaren Amanda Svensson skrev i DN:s 

serie ”Typiskt 00-tal:  
För vem vill inte ha ett eget rum. En liten verkstad där man kan bygga sig själv, sortera sina drag och stoppa 

vissa i hemliga byrålådor som ingen någonsin kommer försöka rota i. Bara jag vet vem jag är. Bara jag 

bestämmer vem ni ska tro att jag är, med en flytande personlighet som anpassar sig efter sammanhanget. Det 

finns en liten diamant inne i mig ni aldrig kommer åt. Resten är formbart och redo att utvecklas åt vilket håll 

jag vill. Vilket håll ni vill.2 

Tanken svindlar. Och ännu mer svindlande blir det då man läser i Andens Fenomenologi, som 

skrevs för ca 200 år sedan:  
Ty det är inte som abstrakt jag som medvetandet kallas tänkande, utan som ett jag som samtidigt har 

innebörden av isigvaro, som är föremål för sig själv, eller förhåller sig till det föremålsliga väsendet på så 

sätt att det får betydelsen av försigvaro hos det medvetande för vilket det är.3 

Facebook blir i mina ögon mer intressant om man vågar reflektera kring det i filosofiska 

termer, och filosofin blir enbart intressant om man relaterar den till existerande fenomen. 
                                                 
 
1 Ruin, Hans, ”Att mötas är att förvandlas”http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/g-w-f-hegel-andens-
fenomenologivictoria-fareld-att-vara-utom-sig-inom-sig-1.480622, besökt 09-04-19, Thente, Jonas, ”Ett rykte 
räcker inte, det krävs ett rytnde”http://www.dn.se/dnbok/ett-rykte-racker-inte-det-kravs-ett-rytande-1.840035, 
besökt 09-04-28    
2 Svensson, Amanda ”Typiskt 00-tal: Amanda svensson” www.dn.se. Publicerat 09-02-01, besökt 09-03-01 
3 Hegel, G.W.F., (1807), Andens fenomenologi, sv. övers., Stockolm (2008): Thales, s. 175 



6

 

2 BAKGRUND  

Hur fungerar communityt Facebook? Hur ser debatten kring fenomenet ut? Och hur kan det 

här arbetet motiveras i den kontexten? 

 

Facebook har över 200 miljoner användare av vilka ca 100 miljoner loggar in varje dag och ca 

20 miljoner dagligen ”uppdaterar sin status”, dvs skriver vad de ”gör just nu”.4  Bilaga 2 och 

3 visar på de viktigaste funktionerna på sajten och här förklaras också centrala begrepp. 

Utöver vad som framgår där kan sägas att vem som helst kan starta ett konto på Facebook och 

att företaget äger rätten, dock inte ensamrätten, till allt som publiceras där.5 Man kan göra 

inställningar själv som reglerar vilka som ska kunna se ens profilsida, det vanligaste är att 

man har den öppen enbart för sina ”vänner”. 

 

Debatten kring Facebook och liknande sociala nätverk finns överallt. I det följande summeras 

vad som sägs om ämnet i media för att ge en kulturell bakgrund, medan forskning tas upp 

senare. Rapporterandet handlar delvis om stigande användarålder och statistik över hur snabbt 

Facebook växt.6 Men framförallt, och inte förvånande med tanke på den nämnda statistiken, 

handlar artiklarna om vad Facebook gör med oss – genom vad vi gör med Facebook. De flesta 

är överens om att det inverkar på våra liv, men tankarna kring hur varierar. The Guardian 

refererar till neuroforskaren Susan Greenfield som hävdar att sajter som Facebook kan 

fungera nedbrytande på vår identitet och göra oss beroende av ständig bekräftelse, medan en 

skribent på The New York Times som intervjuat användare, förstått att många dels tycker att 

de lära känna sig själva genom de dagliga pauserna då de skriver vad de gör, dels att de – som 

i en pointillistisk målning - får en komplex bild av sina vänners liv genom dessas frekventa 

och korta utsagor.7 Huruvida den komplexa bilden är sann är dock ett diskussionsämne; i DN 

skriver såväl Maria Lanz som Karin Johannisson angående den stora vikt vi lägger vid 

fotografier idag, att vi tycks vilja ta plats bland alla bilder och själva bli bildlika. Johannisson 

                                                 
4 Bilaga1, http://www.facebook.com/press/info.php?statistics, besökt 09-04-25 
5 http://www.facebook.com/home.php?#/terms.php?ref=pf, besökt 09-04-25 
6 Dougherty, Heather, ”Facebook turns 5”,  http://weblogs.hitwise.com/heather-
dougherty/2009/02/facebook_turns_5_1.html, Facebook är efter fem år den femte mest besökta sajten i världen 
besökt 09-04-25 
7 Wintour, Patrick, ”Facebook and Bebo risk ’infantilizing’ the human mind”, The Guardians hemsida, 
http://www.guardian.co.uk/uk/2009/feb/24/social-networking-site-changing-childrens-brains, publicerad 09-02-
24, besökt 09-03-10; Thompson, Clive, ”Brave New World of Digital Intimacy”, New York Times hemsida, 
http://www.nytimes.com/2008/09/07/magazine/07awareness-t.html, publicerad 08-09-05, beökt 09-03-20 
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menar att vi vill bli som en bild, med en sprickfri yta och med positionerade erfarenheter.8 

Artiklar ur media tas upp vidare i analysen. Nu något mer om dagens törst efter förståelse… 

Vi hade nått punkten då modernismens absoluta sanningar och upplysnings–ideal inte längre gick att tuta i 

oss. Under postmoderna villkor finns bara partiella och individuella sanningar. Inom postmodernismen är 

allt relativt. Å ena sidan. Å andra. ”Vad var det postmoderna?” var frågan som ställdes i det första av en 

serie samtal som arrangeras av tidskriften Site. [---] Fyra timmars teoriföreläsningar en lördagseftermiddag 

låter kanske halvkul, men ett till bristningsgränsen fullt galleri Milliken vittnade om vilken törst det finns 

efter filosofi i den här stan.9 

Jag tror också att det finns behov av en filosofisk approach i vårt samhälle. I den här 

uppsatsen gäller det Facebook och identitetsfrågan kopplad till just modernism och 

postmodernism, vilket av debatten att döma är en het potatis. Som Ricoeur påpekar redan i 

introduktionen till sin bok Oneself as Another, så är frågan om självet något som just filosofin 

under alla tider utforskat och kommit fram till fantastiskt många svar på.10 Artiklarna om 

Facebook tar dock sällan på ett explicit sätt upp olika filosofiska synsätt, men däremot kan 

man åt andra hållet läsa om dagens samhälle i artiklar om filosofi: ”i likhet med andra 

klassiska filosofer kan hans [Hegels] texter också tala till oss direkt i dag. Texterna är fyllda 

med idéer, reflektioner och iakttagelser som är av stort värde för vår förståelse av det 

samhälle i vilket vi lever.”11 I samklang med denna kontextöverbryggande inställning 

uttrycker Thompson i Medierna och moderniteten en viss trötthet på talet om den nya 

postmoderna tidsåldern och menar att om vi studerar de djupt rotade sociala förändringar som 

formar våra liv så kan vi avslöja något om vad vi faktiskt har gemensamt med våra 

föregångare, även om jagbildandets villkor idag ser annorlunda ut.12 Det är spännande att se 

hur den syn på jaget vi idag kallar modernistiskt respektive postmodernistiskt går att spåra, 

om än i andra formuleringar så i samma anda, i äldre texter än senare års mediateoretiska 

studier. Med ovanstående som språngbräda, i kombination med McLuhans välkända tes att 

mediet är lika med budskapet, har den här uppsatsen skrivits.  

 
 
                                                 
8 Lanz, Maria, ”Homo documentus”, Dagens Nyheter 09-03-04; Johannisson, Karin, ”Ögat har alltid varit 
nyckeln till känslor som empati”, http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/karin-  johannisson-ogat-har-alltid-
varit-nyckeln-till-kanslor-som-empati-1.839355, publicerad 09-04-05, besökt 09-04-20 
9 Curman, Sofia, ”Fortfarande en het teori”, Dagens Nyheter, 09-03-11, besökt 09-04-20 
10 Ricoeur, Paul (1990), eng. övers. Chicago (1992): The University of Chicago Press, s. 4 
11 Burman, Anders,”Så lätt kommer man inte undan Hegel”, 

http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_463879.svd, besökt 09-04-25 
12 Thompson, John B (2001), Medierna och moderniteten, Göteborg: Daidalos, s. 18, 287 
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3 SYFTE  

Syftet med den här texten är att nyansera förståelsen för ungdomars användande av internet-

communityt Facebook genom att undersöka hur man kan förstå detta på ett modernistiskt 

respektive ett postmodernistiskt sätt. Syftet är inte att hitta ett svar, utan att reflektera kring 

två skilda tolkningsmöjligheter. Det är, som framgick i inledningen, denna dubbelhet som 

intresserar mig. Utgångspunkten är att förstå, inte att döma – det finns tillräckligt med kritiska 

röster redan. Det är lätt att vara skeptisk mot många mediefenomen, även Facebook, - mitt 

syfte är att på ett mer humanistiskt sätt försöka förstå populariteten utifrån mänskliga behov. 

Det didaktiska syftet med uppsatsen är inte handfast ut- eller inlärningskopplat, utan handlar 

snarare om att ta ett forum där ungdomar lär känna andra och kanske sig själva, på allvar och 

lära sig mer om detta och om dem. På den skola där intervjuerna genomförts har alla elever en 

lap-top med ständig internet-uppkoppling. I princip alla har ett Facebook-konto och det är inte 

ovanligt att sajten besöks under skoldagarna såväl på raster som på lektioner. Syftet är att 

vidga den egna reflektionsgrunden kring fenomenet, för att bättre kunna prata om det ihop 

med ungdomar och kanske bidra till att de ifrågasätter och funderar mer. Den amerikanska 

mediaforskaren Danah Boyd skriver mycket om vikten av detta – att som lärare inte fördöma 

eller vara onödigt skeptisk, utan att snarare visa respekt genom att intressera sig för något 

mycket centralt i ungdomars vardag. Därigenom kan man förstå dem bättre och till följd av 

det bli kapabel att öppna deras ögon för ett kritiskt tänkande – vilket i bästa fall resulterar i att 

man lyckas bättre med undervisningen.13  

 

4 FRÅGESTÄLLNING 
Huvudfrågan i uppsatsen lyder: Hur kan man, genom att studera ungdomars tankar kring sitt 

användande av Facebook - och relatera det till två skilda tänkare med mycket olika 

människosyn, förstå vårt identitetsskapande och vår syn på oss själva på två skilda sätt? Det 

ena kopplat till modernismen, det andra till postmodernismen.  

 

5 AVGRÄNSNINGAR  
Facebook handlar om människor som interagerar på nätet och en uppsats om ämnet skulle 

med andra ord kunna fokusera på en uppsjö olika teman. Även då ett intresseområde är 

inringat är det svårt att avgöra hur detta ska avgränsas, då till exempel en typ av agerande på 

                                                 
13 Boyd, Danah (2007) ”Information Access in a Networked World.” Talk presented to Pearson Publishing,  
Palo Alto, California, 07-11-02, http://www.danah.org/papers/talks/Pearson2007.html, besökt 09-03-01 
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sajten alltid skulle kunna kopplas till ett annat. Här kommer ett snävt empiriskt material att 

undersökas - kvalitativa intervjuer om facebookanvändande med ungdomar från en 

gymnasieskolaskola i Stockholm. Intervjuerna bearbetas utifrån min frågeställning, vilket 

innebär att jag undersöker valda delar av dem i växelverkan med denna samt de teoretiska 

utgångspunkterna. Användandet av Facebook och tankarna kring det varierar säkerligen 

beroende på i vilken sociokulturell kontext man befinner sig, men med tanke på arbetets 

storlek var det bättre att koncentrera intervjuerna till en grupp där användandet är stort. 

Användandet av Hegel, Nietzsche och begreppen modernism och postmodernism innebär 

uppenbarligen en mängd avgränsningar. Här handlar det inte om att undersöka alla möjliga 

tolkningar av dessa, utan snarare om att precisera sätt att se på begreppen och filosoferna och 

motivera dessa sätt för att sedan kunna använda dem i analysen. Angående hur 

avgränsningarna skett kan sägas att den första förståelsen av de här filosofernas texter, vilket 

gav upphov till att de valdes som huvudsakliga tolknigsgrunder, har hållits fast vid och 

fördjupats, även om alternativa tolkningar av dem kompletterat undersökningen. Vissa 

förenklande omskrivningar har gjorts, varav en som bör nämnas är att det i dessa 

sammanhang ofta förekommande begreppet ”subjekt” inte används. I stället brukas ordet 

”individ” genomgående, vilket här motsvarar subjektet som agerar och är medvetet om sig 

självt. Det innebär en grov förenkling att använda Hegel och Nietzsche så som gjorts här, men 

under arbetets gång har deras texter, och andras om dem, lästs och lästs om för att denna 

nerkokade form dock inte ska innebära radikala feltolkningar.  

 

6 EMPIRI  

Mitt empiriska material består av intervjuer gjorda med 13 gymnasieungdomar. Intervjuerna 

blev samtal där frågorna fungerade som struktur. En informant talade jag med när hon satt 

framför Facebook och dels sa vad hon gjorde där, dels talade om det med mig. Under 

intervjuandet undveks en alltför stark styrning med syftet att frågeställningen skulle kunna 

undersökas på ett mer intressant sätt med ett litet men ”rått” material att ställa mot de valda 

teorierna, vilka informanterna med andra ord inte tagit del av. Under ett seminarium jag var 

på under arbetet med uppsatsen menade medieforskaren Marjo Laukkanen att stora teorier 

kan användas på ett fruktbart sätt om det empiriska materialet är väl avgränsat, medan en stor 

mängd av det senare bearbetas bättre med en smal teori. De teorier som används är tunga åror 
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att ro med, men i den lilla sjö som är min empiri, hoppas jag ändå kunna komma en bit 

framåt.14  

 
7 METOD  

Det här är en hermeneutisk undersökning då det empiriska materialet, ungdomars upplevelse 

av Facebook, tolkas utifrån vissa teorier med syftet att få syn på ej omedelbart uppenbara 

betydelser. Detta mönster följer den fenomenologiska tolkningslärans principer.15 Först 

formulerades intresseområdet; min upplevelse av Facebookanvändandets dubbla budskap med 

avseende på ett modernististkt kontra ett postmodernistiskt förhållningssätt. Marshall 

McLuhans tes att mediet är lika med budskapet blev en teoretisk förutsättning för den 

undersökning som planerades. Kvalitativa intervjuer utfördes. Intervjuerna har bearbetats i sin 

helhet och sedan utifrån frågeställning och teoretiska utgångspunkter, vilket lett till att vissa 

teman valts ut för närmare analys. I analysen har dessa tittats på dels med hjälp av Hegel, som 

behandlas som stående för ett modernistiskt synsätt, dels med hjälp av Nietzsche, som ses 

som den postmoderna representanten (se s…….). Användandet av dem begränsas till att vissa 

delar av deras filosofi som handlar om identitet och identitetsskapande kopplas till min 

frågeställning  och  dessa delar hanteras alltså här som teori.  Impulsen att göra detta infann 

sig på grund av hur moderna tänkare använder dem. För att förtydliga; i ett tidigt stadium 

läste jag Ricoeurs Oneself as another med tanken att ha en teoretisk utgångspunkt där, men 

snart övergick intresset till Nietzsche som Ricoeur ofta återkommer till. Här ett av de citat, 

som på ett kittlande vis kan kopplas till ett sätt att förstå Facebook, och som orsakade 

fokusbyte: 

I am convinced of the phenomenalism of the inner world also: everything that reaches our 

conciousness is utterly and completely adjusted, simplified, schematized, interpreted, the actual 

process of inner ’perception’, the relation of causes between thoughts, feelings, desires, between 

subject and object, is absolutely concealed from us, and may be purely imaginary16. 

Andra tänkare hade självfallet kunnat användas, men dessa båda inflytelserika tyskar från 

1800-talet blev mitt spontana och sedan övervägda val. Det är intressant att ställa det samtida 

och omdebatterade mot det gamla och välciterade – det innebär ett spännande perspektiv som 

i bästa fall möjliggör att komma det icke tidsbundna på spåren. Användandet av en filosofisk 

tolkningsmetod passar ämnet, då Facebook kanske mer än något annat intensifierar de basala 
                                                 
14 Marjo Laukkanen, 09-04-23 
15 Stensmo Christer: (2002): Vetenskapsteori och metod för lärare. Kunskapsförlaget i  
Uppsala, s. 16  
16 Ricoeur, s. 14 
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frågorna om vad identitet är och hur den formas. (Det går att likna vid hur Habermas såg det 

tryckta ordet som intressant på grund av hur det stimulerade samtal mellan människor.17) Det 

är dock inte den mest självklara av metoder och ett citat från Farleds avhandling får avrunda 

och vidare stödja det hela.  
En text är ett historiskt dokument, en skärva från en förfluten tid. I de sprickor som tiden har skapat mellan 

läsare och text kan den idéhistoriska tolkningen skjutas in och finna fäste. Men sprickor i en text uppstår inte 

enbart av tidens gång, utan också av språkets öppenhet. Varje läsning kan därför liknas vid en 

sprickbildning. Sprickorna vittnar om att en text på en och samma gång är fjättrad vid sin historiska 

tillkomst och lösgjord från denna tillkomst.[---] Genom en aktualiserande läsart som visar på Hegels 

analytiska potential tolkar jag inte Hegel i ljuset av hans egen samtid, utan betjänar mig av hans idéer för att 

säga något om min egen tid.18 
 
8 UTGÅNGSPUNKT, TEORI OCH BEGREPP   

I följande stycken förklaras för det första på vilket sätt McLuhans teori formar en 

utgångspunkt för uppsatsen, för det andra presenteras de aktuella delarna i Hegels och 

Nietzsches tankesystem samt hur de kopplas till begreppen modernism respektive 

postmodernism så som de definieras här. Till sist några rader om de kopplingar som görs. 

 
8.1 THE MEDIUM IS THE MESSAGE 
Redan tidigt under uppsatsprocessen tycktes McLuhans tes att mediet är lika med budskapet 

utgöra en bra utgångspunkt för arbetet. McLuhan har förvisso kritiserats för att inte vara 

vetenskapligt stringent, men har trots det visats mycket intresse även i de akademiska 

kretsarna på senare år.19  

 

”Ty varje mediums eller tekniks ’budskap’ är den förändring i skala, hastighet eller mönster 

som det medför inom människornas göranden och låtanden.”20 McLuhan tes går ut på att de 

medier vi använder oss av, må det vara det elektriska ljuset eller järnvägen, successivt 

förändrar våra levnadsmönster i det att de till exempel förenklar eller försvårar en viss 

aktivitet. Det handlar inte om att det vi i grunden är förändras, utan om att vissa delar i oss 

förstärks eller försvagas. Han betonar att det inte är innehållet i medierna som är av betydelse, 

                                                 
17 Thompson, s. 164 f. 
18 Fareld, Victoria (2008), Att vara utom sig inom sig. Charles Taylor, erkännandet och Hegels aktualitet,  
Nr 9 i skriftserien ”Logos, Pathos”, Glänta produktion, s. 14f  
19 McLuhan, Marshall (1964): Media, sv. övers.. Bokförlaget Tranan, (2001) s. 8 (förord) 
20 Ibid., s. 19 
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utan själva mediets natur.21 Neuroforskaren Susan Greenfields ord rimmar mycket väl med 

McLuhan då hon talar om Facebookanvändande: ”It is hard to see how living this way on a 

daily basis will not result in brains, or rather minds, different from those of previous 

generations. We know that the human brain is exquisietely sensitive to the outside world.22 

Med McLuhan i minnet kan man tänka sig att de förändringar som sker i medvetandet ändå 

bygger på sådant som redan finns där. Och den här uppsatsen kommer ju som bekant att 

handla om två olika sätt att se just på det som finns där. Anledningen till att det kallas 

”utgångspunkt” är således att McLuhans tankar utgör ett berättigande av undersökningen; 

först om man tror att ett medium, då det används av oss och därigenom griper in i våra liv, 

kan säga något om oss, är det intressant att göra en sån här studie.  
Vår tids längtan efter helhet, inlevelse och upplevelsedjup är en naturlig biverkan av elektroniken.[---] Vår 

tids kännemärke är motvilja mot påtvingade mönster. Vi har plötsligt blivit angelägna att både människor 

och saker ständigt ska visa vad de går för. Det ligger en tro bakom denna nya attityd, en tro på tillvarons 

fundamentala harmoni. I den tron har den här boken blivit skriven. Den utforskar de konturer våra egna 

utbyggda existenser har fått genom våra tekniska hjälpmedel, och i vart och ett av dem söker den efter en 

princip som kan göra dem begripliga.23 

Dessa McLuhans ord knyter väl an till frågeställningen och ger lite försmak av vad som följer. 

 
8.2 HEGEL OCH MODERNISMEN 

Det sanna är det hela. Men det hela är bara väsendet som fullbordar sig självt genom sin utveckling. Om det 

absoluta ska sägas att det väsentligen är resultat, att det först vid slutet är vad det i sanning är; och just däri 

består det absolutas natur: att vara verklig, att vara subjekt, eller att bli sig självt.24  
Av dessa rader om det sanna väsendet som ett resultat att sträva mot under den utveckling det 

innebär att vara människa förstår man mycket av grunden i Hegels tänkande, och detta samt 

mer explicit hans erkännandebegrepp kommer att användas i den här uppsatsen och relateras 

till aktiviteten på Facebook. Erkännandebegreppet utvecklas framför allt i kapitlet om 

självmedvetandet och är den del av Andens fenomenologi som i hög grad orsakat Hegels 

aktualitet i den nutida diskursen om den personliga och den sociala identiteten.25 Människan 

inser i mötet med andra människor att hon måste bli erkänd av dessa för att vara säker på sin 

egen existens; ”Självmedvetandet [människan] är i och för sig i och genom att det är i och för 

sig för ett annat; det vill säga att det bara är såsom erkänt.”26 Hela tiden handlar det dock om 

                                                 
21 Ibid., s. 20ff, 33 
22 Wintour, Patrick; Thompson, Clive 
23 McLuhan, s. 10, 16 
24 Hegel, s. 67 
25 Ibid., s. 14 ff. 
26 Ibid., s. 168, 166 
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en balans att se sig som ett ting i världen, det vill säga så som sedd av andra – och att se sitt 

inre väsende. Målet är att dessa båda poler ska flyta samman och att man då blir en sann och 

självständig individ.27 Hegel kallar denna rörelse mellan känslan för den egna kärnan över 

reflektionen kring denna då man möter andra och slutligen en ny förståelse av sitt sanna jag 

för förmedling.28 Detta är tätt knutet till erkännandebegreppet. Viktigt här är att Hegel ser 

sökandet efter förståelse och sanning som i sig en oundviklig och i sig essentiell del av vad 

det är att vara människa.29 Vägen mot målet att upphäva motsatsförhållandet går över Hegels 

bild om herren och slaven, där herren är den självständiga individen för vilken försigvaron är 

det egna väsendet, medan slaven är den osjälvständiga individen som lever för ett annat 

väsende. Hegels poäng är att slaven faktiskt blir den som utgör sanningen för herren, då 

slaven är förutsättningen, eller erkännandet, för dennes vara som herre – och som konsekvens 

blir herren inte längre självständig, vilket däremot slaven blir, genom herrens måhända ej 

avsedda erkännande av honom.30 För att göra Hegel rättvisa ska sägas att hans beskrivning av 

individens utveckling fortsätter, här ägnas dock uppmärksamheten den ovan nämnda fasen. 

Och den handlar alltså om ett ömsesidigt förhållande där erkännande av andra som 

självständiga individer är nödvändigt för att vi ska hitta oss själva.31 Centralt för 

människosynen är således vad som erkänns hos en människa.32Det bör nämnas att herren och 

slaven kan förstås som delar i en individ. Herren är vårt inre väsen, slaven vår föremålsliga 

form33, men här följs den förra betydelsen, grundat dels i att Hegel ibland tycks mena så,34 

dels i Farelds förståelse av honom.35   

 

Filosofiprofessorn Robert Pippin, menar i boken Modernism as a Philosophical problem att 

Hegel kan ses som radikalt modernistisk.36 Han grundar detta bland annat i hur Hegel ser som 

mål att människan ska bli ett självständigt, fritt och sant väsen som kommer till insikt om sig 

själv i en utvecklingsprocess och hur han också ser som av yttersta vikt att förstå den 

processen och världen i stort som klar och begriplig.37 Det finns en allmän förståelse av vad 

modernism innebär, liksom det finns hyllmeter skrivet om det. Här används det i betydelsen 

                                                 
27 Ibid., s.159 f. 
28 Hegel, s. 67 f. 
29 Fareld, s. 86; Hegel, s. 162 
30 Ibid.,s. 170 ff. 
31 Fareld, s. 150 
32 Ibid., s. 182 ff. 
33 Hegel, s. 170 
34 Ibid.,s. 168 
35 Fareld, s. 150 
36 Pippin, Robert (1991), Modernism as a Philosophical problem, Oxford: Basil Blackwell Ltd, s. 167  
37 Ibid., s. 69, 71, 166  
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att man söker sig bortom fasader i jakt på den inre sanningen där man förvisso förstår sig som 

en självständig individ, men också som en del i en stor och dynamisk helhet.38 

 
8.3 NIETZSCHE OCH POSTMODERNISMEN 

Om Hegel formulerade vad som kan ses som ett modernistiskt sätt att se på individen som 

succesivt utvecklande ett rent enhetligt självmedvetande i samklang med naturen, så kan 

Nietzsche ses som en av hans största kritiker,39 varför det också är intressant att ställa deras 

synsätt mot varandra.  
No, facts is precisely what there is not, only interpretations. [---]The ’subject’ is not something given, it is 

something added and invented and projected behind what there is.[---]It is our needs that interpret the world; 

our drives and their For and Against. Every drive is a kind of lust to rule…40 

Här förkastas som synes idén om det sanna, och det som styr människan anses inte vara 

sökandet efter att bli ett självständigt väsen bland andra likar, utan en grundläggande vilja till 

makt är i stället det som karakteriserar våra liv. Det är denna punkt i Nietzsches filosofi som 

är aktuell i den här uppsatsen. ”Makt” bör förstås på ett vitt sätt; det handlar om makt att 

uttrycka sig – om att vara stark och leva ut och kultivera alla sina passioner.41 Det handlar om 

att bli vad man är, men på ett helt annat sätt än i Hegels mening; Nietzsche menar att bara 

genom att undvika en idé om ”sanning” kan vi agera ut våra många potentialer,42 även om vi 

för att hantera vår egen och världens föränderlighet och multiplicitet har skapat oss en bild 

dels av oss själva som enhetliga subjekt koherenta med våra känslor och handlingar, dels av 

världen som en logisk, meningsfull storhet med ett mål i sikte – allt på falska grunder.43 

Boken The Will to Power består av Nietzsches anteckningar från tiden 1883-1888. Han 

planerade ett verk med denna titel, men den skrevs aldrig.44 Jag kom i kontakt med boken 

genom citat ur den i tex Paul Ricouer och Peter Gärdenfors böcker, och trots tvivel på det 

korrekta i att utgå från en ”anteckningsbok” så tycktes det dock passande för storleken på den 

här uppsatsen. The Will to Power erbjuder ett varierat material som bygger på relativt korta 

utsagor, vilka används ihop med Nietzscheforskares förklarande ord, och beslutet fick 

draghjälp av att två av dessa betonar hur Nietzsche med fördel läses fragmentariskt då hans 

                                                 
38 Ibid., s. 62 
39 Ibid., s. 15 
40 Nietzsche, Friedrich, (1883-1888), The Will to Power, eng. övers., New York, (1968): Random House Inc, s. 
267 
41 Solomon, Robert C (2003), Living with Nietzsche, Oxford university Press, s. 87 f. 
42 Altieri, Charles (1985) ”Ecce Homo: Narcissism, Power, Pathos, and the Status of Autobiographical 
Representations”, i O’hara, Daniel (red) Why Nietzsche Now?,Bloomington: Indiana University Press, s. 395  
43 Nietzsche, s. 268 f., 282 f. 
44 Nietzsche, s. XV ff. 
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intention inte var att skapa stora filosofiska system utan snarare att utrycka sina insikter på ett 

provokativt sätt för att ge läsarna nya tankar och kanske en ny syn på sig själva.45 Nietzsche 

själv skriver i ett utkast till förordet till den planerade boken ”A book for thinking, nothing 

else: it belongs to those for whom thinking is a delight, nothing else-”46 

 

Nietzsche är inte en uppenbar representant för postmodernismen, men heller inte fel att 

koppla till denna, även om han oftast ses som en stark influens.47 Pippin talar om hur 

postmodernismens frontfigur Lyotard, precis som Nietzsche, hävdade att vi måste klara oss 

utan de stora berättelserna om sakernas sanna tillstånd och han refererar även till Habermas, 

för vilken Nietzsche representerade ingången till postmoderniteten.48 Här förstås begreppet 

postmodernism som ett förnekande av stora förklaringssystem där alla fragmentariska 

berättelser och existenser förs in under en enhetlig metadiskurs – och i stället ett hävdande av 

en radikal pluralism där fragmentariska sanningar som inte kan samlas till någon förståelig 

enhet ses som det som enda existerande.49 

 
8.4 MODERNISM-HEGEL-POSTMODERNISM-NIETZSCHE…OCH FACEBOOK? 
”Nej, jag tror inte att man lär känna sig själv bättre, man blir väl snarare mer förvirrad kan jag 

väl tycka. På det sättet att man kollar runt så mycket att man nästan glömmer bort vad man 

själv gör.”50 I mina ögon är det inte svårt att koppla Facebook till de personer och begrepp 

som används i den här uppsatsen. Identitetsskapandet där skulle kunna förstås som 

modernistiskt enhetligt respektive postmodernistiskt splittrat och de två filosoferna kan, som 

visats ovan, utan svårighet kopplas till detta. För att ytterligare belägga arbetssättet ett citat av 

Turkle: ”vi har sett datorn som redskap, som spegel och som inkörsport till världen bakom 

skärmens spegelglas. På alla dessa områden upplever vi en komlex sammanvävning av 

modernt och postmodernt…[---] Vårt behov av en praktisk filosofi för självkännedom har 

aldrig varit större än när vi kämpar för att förstå våra liv på skärmen.”51 

 

 

 

                                                 
45 Salomon, s. 13, O’hara, s. 397 
46 Nietzsche, s. XXii 
47 Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/postmodernism/, besökt 09-05-11 
48 Pippin, s. 159, 83 
49 Nordin, Svante (1995) Filosofins historia, Lund: Studentlitteratur, s. 535 f. 
50 Intervju, Marie, 09-03-09 
51 Turkle, Sherry (1995), Leva.online, sv. övers., Norstedts (1997), s. 329, 332 
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9 FORSKNINGSÖVERSIKT 
Vad har gjorts på Facebooktemat tidigare på olika nivåer inom den akademiska sfären? Redan 

på grundnivå och avancerad nivå blir det tydligt att Facebook-undersökningar kan handla om 

mycket: samhällskunskap, handelsrätt, informatik, medie/komunikationsvetenskap, 

upphovsrätt…alla är områden där Facebook kan spela en viktig roll.52 Det filosofiska 

angreppssättet är dock inte särskilt påtagligt. Tre uppsatser upplagda på Uppsatser.se 

bearbetar identitetsskapande på Facebook och de lägger alla stor vikt vid det 

postmodernistiska perspektivet. Det är illustrerande hur en av dem använder sociologen 

Anthony Giddens som företrädare för modernismen, medan en annan snarare låter honom 

förklara postmodernismen53; hela tiden, även på högre nivåer, tolkar författarna skribenter på 

olika sätt, och denna observation har fungerat som ett berättigande av metoden som används i 

den här uppsatsen. På en högre akademisk nivå finns många studier som handlar om Internet, 

ungdomar och identitet. Jag har som framkommit använt mig av psykologen och sociologen 

Sherry Turkle som slog igenom med boken The Second Self 1995 och senare skrev Life on 

Screen, vilken blivit betydande inom internet-forskningen,54 liksom artiklar av 

medieforskaren Danah Boyd, som gjort stora etnografiska undersökningar gällande 

ungdomars användning av sociala communities.55 Judith S Donald, professor vid 

Masachusetts Institute of Technology, har likaså skrivit mycket om ämnet, av vilket man kan 

läsa mycket från hennes hemsida.56 Det vore föga konstruktivt att här rabbla en mängd 

medieforskare, men det som kan sägas är att de flesta tycks fokusera i synnerhet på hur 

användandet av sociala media ser ut idag och hur utvecklingen går att beskriva och förklara 

utifrån dagens samhälleliga förhållanden. Jag får sälla mig till nybörjarskaran som aningen 

naivt hugger tag i de stora begreppen. Men det känns mer spännande att göra personliga 

kopplingar än att ta till dem som i hög grad redan avhandlats i relation till Facebook. Kanske 

är det just på den här nivån man ska göra det dock; det lär bli mycket över att fortsätta 

undersöka… 

 

 
                                                 
52 http://www.uppsatser.se/om/facebook/?startrecord=6, besökt 09-05-11 
53 Wahlund, Matilda (2007) ”Vem är du? Vem är jag? – Charader i dagens medierade värld. En studie av 
identitetskonstruktionen på Facebook”, Uppsala Universitet: Institutionen för Informationsvetenskap, s. 25; 
Milina, Nathalie & Larsson, Tove (2007) ”Vi syns på Facebook! En etnologisk studie av identitetsskapande på 
en virtuell community”, Södertörns högskola: Uppsats för C-kurs i Etnologi 
54 Turkle, s. 9 (förord). Googlar man författarens namn framgår hennes betydelse i diverse recensioner, artiklar 
och dylikt.  
55 Danah Boyds hemsida, http://www.danah.org/, besökt 09-05-11 
56 Judith S Donalds hemsida, http://smg.media.mit.edu/people/Judith/ , besökt 09-05-11 
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10 OBSERVATIONER OCH ANALYS 
I de kvalitativa intervjuer som gjorts har vissa teman observerats. Först här en 

sammanfattning av vad som sades samt en presentation av de teman som fokuseras, följt av 

analysen av dessa. En intervjuguide finns i bilaga 4. 

 

Många säger att orsaken till att de har Facebook är att de därigenom får koll på andras liv, 

knyter kontakter samt för att det är väldigt praktiskt. Några säger att de ”bara har det”. Att 

lägga ut bilder från sitt liv och visa vem man är, är en annan orsak. Ganska många, både de 

som har konton och de som inte har det, säger också att det är lite dumt och fånigt att kolla in 

andras liv och att det lätt bidrar till att man jämför sig med andra, vilket kan bli jobbigt. 

Viktiga funktioner är bland annat möjligheten att titta på och lägga upp bilder, liksom 

”wallen” där kommentarer skrivs och små konversationer uppstår. Vad gäller bilderna på 

Facebook”, är de ett av de viktigaste elementen, men samtidigt talar de flesta av 

informanterna om att de ger en väldigt tillrättalagd, ytlig och kanske falsk bild av människors 

liv; många poängterar att ”alla vill verka så coola”. Bilderna spelar också en stor roll gällande 

jämförelse.  De flesta tycker att kommentarerna är kul, då de ger en positiv bekräftelse. Men 

flera informanter understryker att de samma egentligen inte är viktiga – inget man bryr sig 

om. Några menar att det är dåligt med alla de här ”bekräftelsefunktionerna” – att det är fel att 

andra liksom ska ge en ett okej. När ungdomarna talar om identitet menar några att man på 

Facebook kan visa vem man är. Samtidigt säger de också att man måste kontrollera att inte fel 

bild av en skapas, till exempel genom bilder som andra lägger upp. Vissa menar att Facebook 

snarare fungerar förvirrande för ens syn på den egna identiteten, då man ser hur så många 

andras liv ser ut. Slutligen säger flera informanter att det kan vara komplicerat att man har en 

profil som alla ens vänner på Facebook ser, oavsett om de är föräldrar, barndomsvänner eller 

klasskamrater. 

 

De teman som i det följande tas upp är: Intresset av att iaktta, eller ”kolla runt på” andras liv, 

möjligheten att på Facebook visa vem man är, det frekventa kommenterandet av bilder och 

textinlägg samt vad det innebär att man visar en bild av sig själv för alla sina ”vänner”. Det 

informanterna sagt om detta har ställs mot ett modernistiskt, hegelskt sätt att förstå 

identitetskapande respektive ett postmodernistiskt, nietzscheanskt dito. Andra författare och 

röster ur media kompletterar bilden. 
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10.1  ATT ”KOLLA RUNT”  
”Och hur mycket man kanske förnekar det så är det intressant att kolla på andra människors 

liv och vad som händer.”57 Citatet är mycket representativt för vad informanterna sade 

angående att ”kolla runt”, som det kallas av de flesta. Många människor tittar i skvallerpress i 

väntrummet, men skulle inte gärna ha samma tidningar hemma på köksbordet. Facebook 

erbjuder samma iakttagelsemöjlighet upphöjt till 100, om än med tillägget att man kan 

kommentera. Men det här mediet är mer accepterat, troligtvis då det är en social arena, vilket 

inte gör det mindre intressant att fråga sig varför vi egentligen tycker så mycket om att ta del 

av andras tillvaro. Och varför vi samtidigt inte riktigt vill tillstå det. 

10.1.1 HEGEL: EN NÖDVÄNDIGHET FÖR ATT HITTA SIG SJÄLV 

Hegel menade att människans mål är att bli en självständig, självmedvetande individ. Han 

hävdade att vi har alla förutsättningar i oss redan från början, i någon slags embryoform, men 

att vi när vi växer upp i världen tillsammans med andra människor, så måste vi, för att bli just 

självmedvetna, oundvikligen gå den ofta jobbiga vägen över reflektion över oss själva som en 

del av denna gemenskap. Han kallar, som nämnts, denna process förmedling.58 Förmedlandet 

är alltså ett slags återvändande till det sanna jaget.59 Han poängterar att det är viktigt att inte 

hasta förbi den inneboende splittring det innebär att ta in och reflektera över andra – då den är 

nödvändig för att den egna identiteten ska framträda.60 De 200 år som passerat märks föga:  
…alla la upp sina balla bilder när dom är på resa och super med sina kompisar liksom – *kolla här är 

jag*./…/..och då såg man bara det där /…/..och så tittar man på sig själv liksom…*vad gör jag?*,/…/då 

kände man sig såhär löjlig liksom. Typ, shit, vad oaktiv jag är. Det kändes som att man riktade sitt fokus 

från sig själv liksom…jag kunde inte hitta mig själv på nåt sätt med Facebook.61  
Magnus lämnade senare Facebook, och fler än han tror ej att det är bra att lägga ned så 

mycket tid på att kolla in andras liv. Även om Facebook inte fanns på Hegels tid, så handlar 

det ändå om liknande frågor då denne säger att somliga ”avskyr den här förmedlingen som 

pesten” och inser inte att den är en naturlig del av att bli en hel, självständig individ.62 Man 

blir utsatt för sig själv när man utsätter sig för andra, vare sig det är på Facebook eller på 

kyrkkaffet. Många talar självklart också om ”kollandet” i positiva ordalag; ”Det jag gör 

egentligen är väl att gå in och kolla på uppdateringar. Om det kommit upp nya album [skratt] 

se vad folk har gjort i helgen. Det blir lite som att man kan läsa folks dagböcker. Det blir 
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väldigt öppet allting..”63 Det är inte särskilt troligt att intresset för andas liv är utan egoistiska 

sidor - de filmer och böcker som engagerar oss är oftast de där vi kan identifiera oss med 

någon - Hegel skulle kanske säga att när vi tror oss se på vår omvärld, så ser vi egentligen oss 

själva, eftersom vi inte kan förstå något utan att lägga in oss själva i det.64 Man skulle med 

andra ord kunna förstå ”runtkollandet” som en naturlig del av identitetsutvecklingen - och en 

kommentar som ”man blir väl snarare mer förvirrad av att kolla runt”65 som ett tecken på att 

det kan vara smärtsamt, men ändå är lockande.  

10.1.2 NIETZSCHE: EN STRATEGI FÖR ATT SJÄLV HA KONTROLL 

Om Hegel menar att våra sinnliga erfarenheter av omvärlden, över den stundom förvirrande 

reflektionens väg, syftar till att vi ska förstå vårt sanna jag, så var Nietzsche av en helt annan 

uppfattning. Han skulle nog förstå Magnus tvivel på sitt eget värde och sin identitet som en 

frukt av en destruktiv underliggande idé om hur man ska vara – vad som är det rätta att syssla 

med – och att han trots att han inte sympatiserade med dem han iakttog, ändå kände sig 

misslyckad då han jämförde sig med dem. Om man försöker förstå sitt jag innehavandes en 

sann kärna, så kommer man alltid att må dåligt, eftersom en sådan kärna inte finns och 

konsekvensen enbart blir onödiga tvivel. Den rätta vägen är istället, menar Nietzsche, att 

enbart utgå från sina egna begär och önskningar, hur disparata och osammanhängande de än 

må vara.66 Viljan att förstå sitt vara, och än mer om man för det behöver andra, är tecken på 

ett sökande, och sökande är tecken på svaghet.67 Detta skulle också kunna vara en orsak till att 

man inte gärna tillstår att man intresserar sig för andras liv. I relationen till vår omvärld är det 

enda vi bör syfta till att få makt över den och därmed så långt möjligt bevara oss själva och 

må bra menar Nietzsche.68 Att ”kolla runt” kan med andra ord också vara en strategi för att få 

makt, May förklarar Nietzsches tankesätt såhär: ”In general, all attempts to exert power 

pressupose an ’interpretation’, informed by one’s values, that gives purposes and justification 

to a particular way of securing power: ’all events in the organic world are a subduing, a 

becoming master, and all subduing and becoming master involves a fresh interpretation’ (GM, 

II, 12).”69 I enlighet med detta, om man hårddrar det något, menar även Stuart Hall att varken 
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saker eller personer i vår omvärld har någon permanent betydelse, utan det är vi själva och de 

kulturer vi lever i som bestämmer denna.70  

10.1.3 EN REFLEKTION KRING JAGET  

Tanken som uppstår vid reflektionen kring Nietzsches förhållningssätt är; jag är då inte ”jag”, 

utan egentligen bara Lena som hon är för andra människor, och Magnus är ”min” Magnus, 

tolkad på ett sätt som får mitt ego att må bra. Men eftersom jag då är avgörande för hur 

Magnus uppfattas, så uppstår tanken att mitt jag ändå måste ha en viss substans. Kanske tycks 

detta hamna utanför styckets rubrik, men så är inte fallet. För, som Ricoeur påpekar, är det 

problematiskt att vi är både personer som andra kan ”kolla in” och tala om - och personer som 

kan tala om sig själva som subjekt.71 Beroende på om man har en modernistisk syn på jaget 

eller en postmoderninstisk, så tror jag att man förhåller man sig olika till detta. Hegel, med sin 

tro på att det finns en sann om än sökande kärna i personer, menar att om man erkänner andra 

som havande ett vara och värde i sig även innan det --- nödvändiga relaterandet till andra äger 

rum, också kan lära känna sig själv och bli självständig. Nietzsche däremot, och många med 

honom, förnekar en personlig essens, vilket också möjliggör både att ständigt omforma sig 

själv och att tolka andra helt utifrån makt/lust/välmåendebehov.  Oavsett vilket som är 

”målet” så erbjuder Facebook många möjligheter till reflektion över jaget – och formande av 

det. Före nästa stycke, som handlar om det, ett citat av Thompson om identitetsskapandets 

komplexitet:  
Den enorma mängd budskap som erbjuds genom medierna kan ge upphov till ett slags ”symbolisk 

överbelastning”. Individerna konfronteras inte bara med en annan berättelse om jagbildning som gör det 

möjligt för dem att reflektera kritiskt över sitt eget liv, inte bara med en annan vision av världen som står i 

kontrast till det perspektiv som de själva tar för givet: de konfronteras med otaliga berättelser om 

jagbildning, otaliga visioner av världen…72 

 

10.2  ATT VISA UPP EN BILD AV SIG SJÄLV FÖR ANDRA 
Det är med nödvändighet så att om alla ”kollar runt”, så lägger också alla upp saker att kolla 

på, de gör saker på Facebook (uppdaterar vad de ”gör just nu” tex) och de visar också vad de 

gör i den ickevirtuella tillvaron (genom bilder och kommentarer). Allt i ett intrikat system där 

de ”write themselves into being”; där verktygen för att visa vem man är, är begränsade till 
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dem man har vid datorn.73 Man får en bild av vad det kan handla om av när Magnus säger 

”Man vill visa vad man gör och vad man står för och hur man lever sitt liv”74 eller när Elin 

yttrar”…dom får en viss bild av en [genom Facebook] som man kanske inte visar annars, för 

att man inte är den som berättar mest och är mest  pratsam eller framåt på det sättet 

kanske….”75 Men den andra sidan av myntet märks av den mycket representativa 

kommentaren från Tilde: ”…så känner man att dom liksom framställer sig som andra än vilka 

dom är. Liksom såhära med arrangerade bilder…”76 Så vad kan det här handla om? Det drar 

åt många olika håll. I det följande tas för det första upp hur man skulle kunna förstå 

identifikationen genom görandet på ett Hegelskt sätt – som en del i utvecklingen att hitta sig 

själv; för det andra vad det kan tänkas innebära att genom görandet på en sajt bli bildlik – hur 

det går att förstå som sökande efter ett sant jag, men kanske framför allt hur det i 

postmodernistisk anda handlar om att skapa en bild av sig; och för det tredje hur kan man se 

på att den bilden så ofta misstänkliggörs? 

10.2.1 HEGEL: EN NÖDVÄNDIGHET FÖR ATT HITTA SIN INNEBOENDE KÄRNA 

Hegel menar, som framgick tidigare, att dubbelheten i att se sig dels som ett föremål i 

världen, dels som väsen, är en oundviklig del av individens utveckling. Han menar att man 

kan bli ett självständigt, helt självmedvetande först när man, genom erkännandet av sin 

föremålsliga del, blir ett med sig själv. Detta är dock inte möjligt om man inte blir erkänd 

också av en annan individ.77 Kanske kan Facebook, som Elin säger, bidra till att man kan 

uttrycka en del av sig själv som man inte släpper fram i andra fall - och därmed tillfredsställa 

behovet av att ”pröva” detta mot andra individer. Som Fareld påpekar, är detta inte något 

”lågt” mänskligt: ”Hegel framhåller i Fenomenologin att /---/ Liksom Gud måste bli till som 

ande i kroppslig och ändlig gestalt, kan människan bli människa, ett självmedvetet jag, endast 

i och genom en annan människa, ett annat självmedvetet jag.”78 Och, för att koppla detta till 

görandet på Facebook, menar Hegel att en del i den processen är att avyttra sig i världen 

genom sin aktivitet och därigenom bli en del av världen - som kan bli erkänd av andra.79 

Centralt här blir då vad som erkänns och vilka följder det får, ”Man kan nog känna det 

här…att man själv blir liksom typ övervakad av andra /…/, det gör väl att man blir mycket 
                                                 
73 Boyd, Danah (2007) ”Why Youth(heart) Social Network sites: The role of Networked Publics in Teenage” i 
Buckingham, David (ed.) MacArthur Foundation Series on Digital Learning – Youth, identity, and Digital 
Media volume, Cambridge, MA: MIT Press, s. 12 
74 Intervju, Magnus 09-03-25 
75 Intervju, Elin 09-03-31 
76 Intervju, Tilde 09-03-09 
77 Hegel, s. 166 ff. 
78 Fareld, s. 151 
79 Ibid., s. 139 f. 
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mer försiktig med vad man lägger ut, så att det inte ska misstolkas.”80 Den här rädslan är 

förståelig, framför allt som samma tjej yttrade ”Det känns som om man kan få en väldigt 

snabbt annorlunda syn på nån nära vän eller nåt, på grund av vissa wall-meddelanden eller 

bilder.”81 Här kommer man nära frågan om hur man kan förstå vår identitet och ser hur 

Facebookanvändandet är tacksamt att studera. Modernismen, och Hegels tankar, förstår jag 

som att man har ett värde, en essens, ett specifikt vara, oberoende av vad man gör. Sedan kan 

man genom sitt görande söka efter uttrycken för det här varat, men i grunden är man en 

sammanhängande individ med en viss karaktär, och denna styr i slutändan vad man gör och 

inte tvärtom. Han skriver ”Görandet förändrar ingenting och vänder sig inte mot något; det är 

den rena formen av översättandet från att inte bli sett till att bli sett, och det innehåll som 

framställer sig är inget annat än vad detta görande redan är i sig.82 Hegel menar att vi har ett 

ursprungligt väsen och att det vi gör är liksom översättandet av detta väsen till form i 

verkligheten.83 Han menar dock att människor söker denna trogenhet mot sitt inre väsen och 

att det innebär en känsla av splittring och inte är en enkel väg.84 En reflektion kring detta är 

att om man förstår vårt identitetsskapande som att vi söker en sanning, och inte vill bli 

misstolkade, som Eva sade, så är Facebook kanhända lockande då vi kan undersöka och 

manifestera vår identitet där, men samtidigt ganska bedrägligt. Det är väldigt lätt att bli 

misstolkad eftersom de bilder eller ord man förmedlar, levereras omedelbart och ofta läses 

helt tagna ur sitt sammanhang.85 Den berättelse och helhetsbild som Clive Thompson menar 

skapas av de dagliga korta meddelandena om vad man gör,86 förutsätter ju att omvärlden för 

att få den bilden måste läsa varje uppdatering som en person gör, vilket kanske inte alltid är 

fallet.  

10.2.2 NIETZSCHE: ”BILDERNA” DET ENDA VERKLIGA – OCH ETT YPPERLIGT MAKTREDSKAP 

Oavsett om man får en enhetlig eller en fragmentarisk bild av en person, kan man se att 

Facebook lätt bidrar till att man blir någon slags bild. Och då kan man både förstå det som 

strävan efter att bli en sann bild som överensstämmer med den förståelse man har av sig själv 

eller söker finna - eller strävan efter att bli en perfekt, ”framgångsrik” bild. McLuhan skriver 

”I denna elektriska epok finner vi oss själva alltmer överförda i informationsform, på väg ut 
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längs medvetandets tekniska utbyggnader.”87 Ja, finns det möjlighet att med 400 tecken 

berätta att man sitter på SSU-möte, trycka på en knapp för att visa att man gillar en kul 

kommentar, lägga upp semesterbilder från Norrland, göra en quiz som visar att man 

egentligen skulle ha jobbat som brandman, skriva att man röstar rött - och tillhöra gruppen 

”Vägra betala Victorias bröllop” – så uppstår till slut, avsiktligt eller oavsiktligt, en bild av 

vem man är.  Facebook är ett kraftfullt verktyg och om Hegel i sammanhanget skulle säga att 

man i sökandet efter sitt jag bör ”hålla sig samman i sitt väsens ursprungliga innehåll och inte 

driva runt i tomma tankar och ändamål”88, vilket man kan applicera på den starka viljan hos 

Magnus att visa vem han är och vad han står för, så skulle nog Nietzsche ha en annan idé om 

varför han vill visa sitt sanna jag - när han nu inte är tillräckligt stark för att förkasta den 

konstruktionen.89  Nietzsche skulle nog säga att denna längtan efter att hitta och visa en 

enhetlig och sann bild av jaget enbart signalerar en rädsla för att kasta sig in i den verkliga 

kaotiska tillvaron som helt saknar dessa koncept.90 Det absurda i att söka ett sant vara 

argumenterar Nietzsche, är att det enda verktyg vi har för att söka efter det är oss själva, och 

det faller, menar han, på sin egen orimlighet.91  Två röster från Facebookanvändarna behövs: 

”[Facebook]används väldigt mycket för att skapa bilden av sig själv som…ja men /…/kanske 

perfekt/…/. Som den man vill vara kanske.”92 och vidare ”Alltså en profilbild, det är ju där 

man försöker visa upp sitt snyggaste jag /…/så det är klart att den spelar roll /---/..man visar 

upp en ’så-här-vill-jag-se-ut-bild.”93 Nietzsche frågar sig varför vi överhuvudtaget ska döma 

den här ytan och bilden som falsk, den är ju det enda vi kan veta något om.94 Och han menar 

att när vi frigjort oss från idén om den stora sanningen, så inser vi att det vi har att hålla oss 

till endast är vår egen styrka att själva forma tillvaron efter våra önskningar – och därigenom 

känna att vi har makten över våra liv.95 Självklart avgörs vad som bäst tjänar våra egna syften 

från situation till situation, Nietzsche tror inte på några konstanta regelverk.96 Som en 

övergång till nästa stycke några rader dels av Susan Sontag, dels av en svensk aktuell 

författare angående bilder och yta. Sontag säger att vi genom att fota tillägnar oss världen, 

sätter oss i relation till den och därigenom upplever oss ha makt över den.97 Hon kallar 
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fotografin ”en social rit, ett värn mot ångesten, och ett maktredskap.”98 Hon glorifierar dock 

inte denna makt så som Nietzsche, utan menar att den motarbetar en förståelse för världen så 

som den egentligen är och inte bara för hur den synes vara.99 Nina Björk är inne på samma 

spår: ”Att låta sig bli sedd med någon annans blick visar sig farligt i en värld där varje 

människoblick är en blick på sken och attribut och inte på sanning och verklighet. Varje 

beskrivning visar sig vara hotande, visar sig vara detsamma som att bli bedömd likt en 

estetiserad vara.”100 

10.2.3 EN REFLEKTION KRING MISSTÄNKLIGGÖRANDE 

Mina tankar kring bilden av det multipla, förhandlingsbara jaget och dess enda drivkraft att 

känna sig starkt leder tankarna till reklambilder och hur de fungerar och i förlängningen till 

frågan om misstänkliggörande. Ovan har framgått att man är noga med vad man lägger upp på 

Facebook då man vill bli uppfattad som man vill, oavsett orsaken till denna önskan. Idén om 

att andra gör sig till en cool bild framgår i detta representativa citat: ”Jag tror att det är väldigt 

mycket så att man kan bygga upp en identitet som inte riktigt stämmer. Man kan lyfta fram 

fördelaktiga saker och undvika att lägga upp det negativa. Det är väl därför man untaggar sig 

på fula bilder till exempel.”101 Då Gilian Rose talar om hur reklam fungerar refererar hon till 

Williamson som menar att den i och för sig i hög grad är meningslös utan en betraktare, men 

att den samtidigt, i de bästa fall på ett subtilt sätt, uppmuntrar en viss tolkning genom att 

använda sig av vissa koder och referenser. Betraktare ger produkten i fråga mening genom att 

koppla ihop olika tecken de ser i reklamen. Och slutligen ger betraktaren sig själv en viss 

mening i relation till reklamen.102 Ganska ofta ifrågasätter man dessutom reklamens 

trovärdighet. Lika spännande som det är att koppla Facebook till filosofiska system, lika 

kittlande är det att relatera det till kapitalistiska dito – och det är inte heller omöjligt att koppla 

samman de tre elementen.  På Facebook skrivs inga långa utläggningar utan lite text- och 

bildmaterial läggs upp då och då. Eventuellt har man också en del fast grundläggande 

information om sig själv. Man vet att man har betraktare och ska man tro Nietzsche så är nog 

anledningen till att man ”untaggar” sig på bilder där man är ofördelaktig att man vill vinna 

fördelar. Många ”vänner” kan också vara en statushöjare, i en intervju i Aftonbladet menar en 

39-årig man att de är lite ”looservarning ”på honom för att han bara har 14 vänner på 
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Facebook.103 Det sätt som man statusuppdaterar på blir också tecken på vilken typ man är, 

inte bara i fråga om vad man skriver att man gör, utan även hur man skriver det.104  Boyd 

skriver: 105”Status is attained through the trafficking of content. The cooler the content, the 

more status is to be attained by being the one to show it off to your friends”. Alltsammans kan 

ses som tecken i ett socialt system där det som Thompson kallar den symboliska maktformen 

utövas. Produktion, överföring och mottagande av meningsfulla symboliska former används i 

kommunikationen och styr prestige-, makt- och respektförhållanden.106 ”Facebookaren” 

(varan/jaget) är beroende av betraktare för att bli vad den är (≈varan måste nå ut/Hegels 

erkännandebegrepp), betraktarens jag påverkas av att betrakta den andre (≈identifikation med 

varan/Hegel förmedlingstanke)…men det skulle också kunna förhålla sig så att 

”Facebookaren” vill ha status, makt eller säkra sitt välmående (≈varan måste dra in pengar 

och ha en långsiktig tillväxt/ Nietzsches idé om vår vilja till makt) och därför tar till de medel 

som krävs för att ge honom/henne detta. Ett sista ord för att avsluta detta något våghalsiga 

tankeexperiment är att föreställningen om att personer visar upp en falsk bild av vad de gör 

och är, i mina ögon egentligen måste förstås som att det finns en idé om ett sant jag. För 

annars skulle man inte kunna tala om falskhet. 

 
10.3 ATT KOMMENTERA – OCH KOMMENTERAS 
” …det är klart man uppskattar när nån säger en positiv kommentar liksom. Det kan nog 

variera hur mycket man tycker att det är viktigt.”107 Självklart blir man glad, det är föga 

förvånande. Att informanternas svar angående kommentarfunktionerna tas upp beror på att 

Facebook innebär möjlighet till extremt snabb bekräftelse och därför blir en del av mediet 

som kan sägas ha ett ”budskap”. Magnus upplevde det som jobbigt: ”ni vet den här känslan 

man kan få av att/…/kolla på mobiltelefonen…ta upp den och kolla om *har jag fått nåt sms? 

Har nån ringt?* /…/ [Facebookl] blev ytterligare en sån produkt i mitt liv liksom.”108 Och 

kanske varierar det hur viktigt man tycker att det är – i vart fall betonar lika många 

informanter att de inte alls bryr sig om kommentarer som de som uppskattar dem. Så, hur kan 

det här tolkas? 
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10.3.1 HEGEL: UTAN BEROENDE - INGET OBEROENDE 

Här blir Hegels erkännnadebegrepp åter centralt. ”För jag tror att om man inte fick några 

kommentarer - eller om jag inte fick några kommentarer på bilderna jag la upp - då skulle det 

inte vara så kul att visa dom.”109 Detta har i ganska hög utsträckning berörts tidigare i 

styckena om hur Hegel menar att vi måste avyttra oss i världen och bli erkända av andra för 

att vara säkra på vår egen existens110, men här är det befogat att ta upp hans illustrerande av 

detta förhållande i bilden av herren och slaven, då det i informanternas ord märks att 

kommenterandet inte är helt okomplicerat. Hegel menar att individen har en initial tendens att 

hålla ett oberoende självständigt varande för något som finns framförallt inne i henne, dvs att 

hon är oberoende av det ytliga och därmed av andras bekräftelse av denna yta. Men för att 

vara säker på detta oberoende uppstår impulsen att förneka och förringa den andre (dvs en 

annan individ), eftersom hon inte kan veta något om sig själv utan att relatera sig till något 

annat. Detta visar sig dock vara en kortsiktig lösning; eftersom om hon i förnekandet av den 

andre får sin bekräftelse på att hon finns, så är ju denne helt nödvändig för henne.111 Hegel 

kallar här ”henne” för herren och ”den andre” för slaven. Kanske tycks det märkligt att 

relatera detta till Facebook, men ett citat som detta kanske kan förtydliga kopplingen som 

görs: Elin: …man lägger upp nån bild ibland…så kan det va lite kul om man får nån 

kommentar och så… /…/…man blir ju lite besviken om man in…eller man blir ju inte såhär 

besviken om man inte får någon kommentar…för det är klart att man inte förväntar sig att 

man får [skratt]”112 Vid flera tillfällen under intervjuerna poängterades att man egentligen inte 

bryr sig om vad andra gör, skriver och om de kommenterar. Kanske är det förmätet att tolka 

det som jag gör, men det är svårt att låta bli när samma personer ofta säger att de kollar runt 

en hel del. Men, Hegel menar att eftersom vi förstår det destruktiva i att hävda att andra inte 

betyder något för oss, så blir erkännandet i stället ett ömsesidighetens spel.113 ”Nu tänkte jag 

skriva ”grattis” till en tjej som fyller år idag. Fast hon går i min klass, men hon sa att 

jag…hon frågade om vi kunde skriva grattis på hennes Wall, för hon hade en tävling med 

hennes lillasyster om vem som kunde få flest grattisinlägg.”114 Även om det här var en 

tävling, så är det inte alls svårt att föreställa sig att kommentarer på Facebook blir just lite av 

just ett ömsesidigt spel, där man ger varandra bekräftelse och får detsamma i utbyte. Magnus 

                                                 
109 Intervju, Maria 09-03-12 
110 Hegel, 166 ff. 
111 Ibid., s.168 f. 
112 Intervju, Elin 09-03-31 
113 Hegel, s. 168 ff. 
114 Intervju, Maria 09-03-12 
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säger ”Man har ju ett grundläggande behov av bekräftelse, så är det ju.”115 I DN refereras till 

internetdebattören Nicholas Carr som förundras över paradoxen att narcissism är limmet i 

gemenskapen i socialt nätverkande 116 Ser man individen som beroende av erkännande för att 

förstå sig själv som en oberoende identitet med en egen kärna, så tycks inte detta alltför 

motsägelsefullt. 

10.3.2 NIETZSCHE: UTAN BEROENDE - OBEROENDE 

”Alltså Facebook…det är ju lite så att man…ehh..många kanske blir beroende av 

bekräftelse.”117 Såhär uttalade sig Anna om de potentiella ständiga bekräftelseinstrument som 

kommentarerna på Facebook innebär. Greenfield, som refererats till tidigare, talar om 

beroendet av den snabba respons från andra som sociala communities kan leda till som 

fullkomlig nedbrytning av identiteten.118 Här ser man bekräftelsen i denna intensifierade form 

som destruktiv och det leder in på Nietzsches förhållningssätt. Han skulle inte tala om att en 

identitet kan brytas ned eftersom vi enligt honom inte har någon fast sådan, men han ser också 

bekräftelsebehov som negativt, om än av andra orsaker. Intressant är att han ser 

kommenterandet som ett bekräftande av den kommenterandes status. Två saker bör här tas 

upp. Den första inleds med ett citat (Nietzsche är tack vare sitt lättillgängliga språk aningen 

mer tacksam att citera än Hegel): ”What, then is praise? A sort of restoration of balance in 

respect of benefits received, a giving in return, a demonstration of our power – for those who 

praise, affirm, judge, evaluate, pass sentence: they claim the right of being able to affirm, of 

being able to dispense honors.”119 Nietzsche hävdar alltså att, att ta sig rätten att tolka något 

alltid innebär ett demonstrerande av makt.120 Men han är också inne på att det handlar om att 

ge för att få, vilket någonstans betyder att även han ser att människan har behov av 

bekräftelse. Det gör han också, men förklaringen till det är att han menar att de människor 

som söker visa sin makt genom att smickra tillhör den stora massan som rastlöst letar efter 

den där individualiteten, essensen, som Hegel menar enbart kan ge sig till känna genom 

andras bekräftande. Nietzsche hävdar i stället att stora människor avvisar beröm från andra 

och därför inte heller har behovet att berömma för att få beröm tillbaks - i vart fall från den 

stora massan.121 Facebook tycks i vanlig ordning kunna förstås dels som instrument att 

använda för förståelsen av sig själv, dels som plats att demonstrera sin styrka. 

                                                 
115 Intervju, Magnus 09-03-25 
116 Dagens Nyheter 09-03-29 
117 Intervju, Anna, 09-03-12 
118 Wintour, Patrick 
119 Nietzsche, s. 406 
120 Ibid.,s . 342 
121 Ibid.,s. 411 
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10.4 EN FÖR ALLA – ALLA FÖR EN  
Till sist några få rader som grundar sig i det oundvikliga faktum att man på Facebook har en 

profil och ofta väldigt många vänner tillhörande olika sociala sfärer ur ens liv. Detta ställer 

frågan om jaget på sin spets. Boyd talar om ”social convergence”, ungefär social 

sammanstrålning, och menar att det rycker undan den möjlighet människor alltid annars har 

att anpassa sitt beteende efter sammanhanget. På Facebook tappar man den kontrollen.122 

Magnus menar att ”man tänker sig för…vad skriver jag nu liksom?. Alla, hela min krets 

kommer att se det här. Det är ju helt värdelöst egentligen.”123  Viktigt här är att komma ihåg 

att det finns alternativ till den offentliga Wallen, nämligen Inkorgen, vilken fungerar som 

mail. Men denna används knappt alls enligt mina informanter. Och ändå talar många om 

problem med att föräldrarna börjar ha konton och att det kan var besvärligt att vänner sedan 

långt tillbaka kan se vad man gör nu. Förstår man jaget som innehavande en kärna som man 

försöker hitta, så kanske exponeringen för olika människor kan vara nyttig, och som en av 

Clive Thompsons informanter sade så kanske man kan få hjälp med det, eftersom det faktum 

att alla ser vad man gör hela tiden (om man är aktiv vill säga) gör att de reagerar om man 

skriver något som helt strider mot ens karaktär: ”You can´t play with your identity if your 

audience is always checking up on you.”124 Anna sade då vi talade om att skapa en person 

som ”går hem” i många läger att ”det kanske inte spelar så stor roll om man inte tycker att det 

är ett problem själv och andra liksom inte tycker att det är ett problem. Eller alltså…om jag 

blir en helt annan person så…så länge det man tycker att det funkar bra så är det ju bra…”125 

Nietzsche får kommentera detta och avrunda med sin lovsång till friheten så som han ser på 

den.  
What a feeling of freedom there is in feeling as we freed spirits do, that we are not harnessed to any system 

of ’purposes’! /---/ Likewise, that the good and evil action cannot be called good and evil in themselves, but 

only in the perspective of what tends to preserve certain types of human communities!” 

 
11 RESULTAT 
Facebook-fenomenet har väckt mycket frågor och syftet med den här uppsatsen var att vidga 

reflektionsgrunden kring användandet av sajten. Jag utgick från att mediet bär på ett budskap 

– om oss, genom hur vi tar till oss det. Hur ser budskapet ut? Söker vi i modernistisk anda vår 

                                                 
122 Boyd, Danah (2008) ”Facebook’s Privacy Trainwreck. Exposure, Invasion and Social Convergence”, i 
Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, volym 14, nr.1, s. 18 
123 Intervju, Magnus 09-03-25 
124 Thompson, Clive,  
125 Intervju, Anna 09-03-12 
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kärna och vill visa på att vi har ett värde som essentiella varanden, eller är detta egalt och det 

som orsakar sajtens popularitet är snarare att den erbjuder möjligheten att på ett 

postmodernistiskt sätt forma och omforma bilden av sig beroende på vad som tjänar ens 

syften. Utforskande av den egna identiteten är kanske det man ägnar sig mest åt under 

skolåren, och därför såg jag undersökningen som motiverad att göra på en lärarutbildning – 

inte minst med inriktning media.  

 

Det som under arbetets gång visat sig är ett som jag uppfattar det mycket intrikat växelspel. 

Detta tycks ha mycket att göra med mediet i sig – helt enligt McLuhans tes. Då jag ställt 

informanternas svar mot de teorier som använts och mot det modernistiska och 

postmodernistiska perspektivet har en snårig men överblickbar bild vuxit fram. Till att börja 

med tycks Facebooks funktioner trigga vissa beteenden. Det faktum att man kan iaktta så 

många människors liv sätter igång en extrem form av jämförelseprocess. Vi speglar oss alltid 

i människor vi möter och detta intensifieras på Facebook på grund av mediets karaktär. Det 

här upplevs ofta som jobbigt, men likväl spenderas mycket tid med att ”kolla runt”. Det kan 

tolkas som att man behöver relatera den egna personen till något eller att man medvetet eller 

omedvetet omformar sig utifrån vad man observerar som framgångsrikt beteende. Av 

iakttagandet följer en medvetenhet om att man är iakttagen av andra. De bilder och textsnuttar 

man lägger upp på Facebook får därmed tyngd. Man överlägger noga vad man lägger upp och 

är medveten om att sajten är som gjord för misstolkningar. Man blir en bild, som så långt 

möjligt speglar den man upplever sig vara och får möjlighet att förverkliga genom att 

publicera den – eller den perfekta bild man önskar att andra ska koppla ihop med en själv. Det 

finns en stark uppfattning om att alla redigerar sig för att framstå som coola och därigenom få 

status, men samtidigt finns idén om att det går att utröna något om vem en person verkligen 

är. Tanken att det finns en sådan sann identitet i människor märks också i detta 

misstänkliggörande. Kommentarfunktionen ger också upphov till två vanliga reaktioner; dels 

att det är kul och givande att få bekräftelse på den man är, dels att det är negativt att vara 

beroende av andras feedback. Detta speglar väl Hegels tanke att vi är beroende av andras 

erkännnande av oss som självständiga individer i en helhet ihop med andra för att bli just 

självständiga – och Nietzsches åsikt att vi uppnår oberoendet snarare genom att inte visa oss 

beroende av andras bekräftelse. Det faktum att man visar en bild av sig för alla ”vänner” är 

problematiskt enligt vissa, medan andra menar att det inte spelar någon roll om bilden är 

skapad för att ”passa alla”. Det framgår kanske hur jag tolkar undersökningen; kittet i 
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Facebook, och kanske anledningen till dess popularitet, tycks mig vara att det stimulerar både 

det modernistiska och postmodernistiska förhållningssättet. Funktionerna sajten består av är 

som gjorda för att användaren ska kunna definiera sig själv. Det innebär i och för sig en 

möjlighet att skapa sin bild ganska ohämmat, men samtidigt skulle sajten bli helt ointressant 

om den sågs som en teaterscen. Nej, det finns en tydlig önskan att visa vem man verkligen är 

och en idé om att andra har sådana sanna jag – men mediets karaktär förenklar redigering 

vilket gör att man lätt misstänker andra för att manipulera bilden av jaget. Ett annat resultat 

som kan tyckas paradoxalt är att det tycks mig svårare att döma olika Facebookbeteenden nu. 

Men kanske lättare att bedöma dem. Genom att ha tittat på det utifrån två perspektiv kan jag 

leva mig in i hur olika orsakerna kan se ut, beroende på vilken inställning man har till jaget. 

Syftet att nyansera min bild av Facebook är därmed infriat och då sajten nästan dagligen 

uppkommer i något samtal så har jag märkt att reflektionsförmågan och öppenheten mot 

fenomenet ökat.  

 
12 SLUTDISKUSSION 
Under arbetets gång har tankarna kring vad som gör att man är den man är, och hur man i så 

fall vet det, slingrat sig likt ormar runt mina informanters ord och över Hegels och Nietzsches 

kryptiska formuleringar. Det fascinerande är att det finns så många beröringspunkter mellan 

de bägge filosoferna och att det, som framgick ovan, också hos informanterna är en komplex 

växelverkan mellan modernistiska och postmodernistiska tankegångar som blivit tydlig. 

Hegels syn på sökandet där man måste avyttra sig och utsätta sin identitet för andra identiteter 

går att likna vid Nietzsches uppmaning att handla, göra och kämpa. Låt vara att Hegel menar 

att vi ska hitta den kärna vi har i oss från början och Nietzsche att vi ska säkra vårt 

fortbetstånd. Men Nietzsches styrkeideal kan i princip också ses som ett slags essens, om än i 

en mer pluralistisk än enhetlig form. Kanske är postmodernismens ombytlighet vägen till 

modernismens sanning. Man måste prova mycket för att hitta rätt. Få andras feedback på det 

man provar kanske. Kanske kan man prova att bli beroende av bekräftelse genom att visa upp 

sin yta – kanske kan man se om det leder till att man hittar en eventuell kärna. Svensson som 

inledde får även avsluta: ”Jag ger mig fullständigt till 00-talet, till ytan, ombytligheten och 

min rätt att hålla mitt viktigaste gömt.”126  
 
 
                                                 
126 Svensson, Amanda ”Typiskt 00-tal…” 
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BILAGA 1 – FACEBOOKUTDRAG 

Press room: Här kan man se bland annat statistik över Facebook-användandet. 

 

 

 
BILAGA 2 – FACEBOOKUTDRAG 
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Info: Här kan man skriva fakta om sig själv, presentera sina åsikter och visa sina favoritcitat. 

Om man är medlem i grupper syns det här och man kan även fylla i böcker, filmer, musik, 

osv, som man tycker om.  

 
Här till höger 
syns en ”Quiz” som man 
kan göra, i detta fall för 
att få reda på vilken typ 
av mamma man är. 
 

 
Till vänster syns antalet 
vänner man har. 
 
 
I mitten av den blå 
överkanten står 
”Inbox”,och där finns de 
privata meddelanden man 
skriver. 
  

 

 

Wall: Här konverserar man offentligt och kan få och ge kommentarer och ”gillanden”. 

  
 
BILAGA 3 – FACEBOOKUTDRAG 
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Photos: Bilderna finns antingen i egna album (som alla ens vänner kan se) eller samlade 

bland bilder man blivit ”taggad” på, dvs där någon tyckt att en bild är värd att bli 

uppmärksammad av alla så kan denne ”tagga” den bilden, vilket leder till att den kommer upp 

som en ”notification” (=ruta längst ner till höger där alla nya inlägg, kommentarer och 

taggningar poppar upp. 

 

 
Home: Här kan man läsa alla sina vänners statusuppdateringar, dvs där alla kan använda ca 

400 tecken till att skriva tex vad de gör, tänker, känner eller vill just i den stund de skriver. 

Man kan själv skriva i detta både från denna sida och från profilsidan. 

 
Till höger här syns  
om man har någon 
”Friend request”, om det 

finns nya ”Event 

invitations”, om man har 

någon ”Friend 

suggestion” och här 

samlas även andra typer 

av ”Requests”, gällande 

tex grupper. 

 
BILAGA 4 - 
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INTERVJUGUIDE 
 
Frågor om orsak för eventuellt medlemskap i Facebook 

Varför har ni Facebookkonton? 

Varför inte? 

Hur tänker ni om att välja att inte ha ett konto? 

 

Frågor om olika funktioner 

Vilken funktion tycker ni är viktigast? 

Vilken funktion använder ni mest? 

 

Frågor om att se/synas 

Kollar ni runt mycket? 

Tänker ni på att andra kollar runt? 

 

Frågor om bilderna 

Vad betyder bilderna/vilken rolla spelar de? 

-taggning 

-profilbilder 

-fotoalbum 

 

Frågor om kommentarer 

Vilken funktion tycker ni att kommentarerna fyller? 

Hur är det att få kommentarer? Vad betyder det? 

 

Frågor kopplade till identitet 

Tycker ni att det är skönt med Facebook för ens egen skull på något sätt? Liksom utöver att 

det är ett socialt forum? 

Vad betyder Facebookprofilen om man pratar om identitet /vem man är? 

 

Övergripande fråga 

Varför tror ni att Facebook blivit så populärt? 
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