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Purpose/Aim: To identify differences in attitudes towards and management of personal identity on 
Facebook within two different age groups. 

Material/Method: Personal interviews, literature, electronic sources, Internet sources. 

Main results: Those in the younger age group present themselves differently depending on the 
person or persons with whom they are communicating. Those in the older age group however, 
present themselves in a more consequent matter based upon the visibility their actions have to all 
their friends on Facebook as a whole. 

The definitions of certain elements on Facebook, such as what constitutes private information or an 
excess of photo-tags, differ between the two age groups.

Comments and feedback differ in importance and effect between the two age groups. 

Those in the younger age group are more likely to modify their attitudes towards their identities 
based upon the functions of Facebook. Those in the older age group are more likely to modify their 
Facebook use based upon their attitudes towards their identities. 
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SAMMANFATTNING
Målet med detta arbete är att identifiera hurvida facebookanvändare i olika åldersgrupper förhåller 
sig till samt projicerar sina egna identiteter på Facebook. Med hjälp av 
samtalsintervjuundersökningar samlades information in om fyra personer mellan åldrarna 20 och 30 
och om fyra personer mellan åldrarna 45 och 55. Dessa resultat analyserades utifrån två 
socialpsykologiska teorier samt två teorier om identitetshantering. Arbetet talar för att den äldre 
åldersgruppen upplever Facebook som ett väldigt offentligt forum och beter sig enligt detta. Den 
yngre åldersgruppen upplever snarare Facebook som bestående av olika typer av vänner och 
modifierar sitt beteende i större utsträckning enligt den person eller de personer de kommunicerar 
med. Den äldre gruppens förhållningssätt till sina identiteter är fasta och den yngre gruppens 
förhållningssätt till sina identiteter beror i större utsträckning på enskilda fall och omständigheter. 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 
Facebook har idag blivit världens största och mest använda sociala nätverk. Dess grundare, Mark 
Zuckerberg, erhöll i 2010 TIME Magazines pris som Person of The Year1. Motiveringen till detta 
pris var att han, genom Facebook, givit hela världen möjligheten att hitta varandra, koppla samman, 
och förenas. Detta har öppnat dörrarna för nya möjligheter till kommunikation och med en 
population där 95% av befolkningen i yngre och medelåldern använder sig av Internet enligt The 
World Internet Institutes undersökning av svenskarnas Internetanvändning från 2010, är Sverige 
helt med på noterna2. Under 2010 låg användningen av sociala nätverk på 84% bland åldrarna 16-25 
och på 39% bland åldrarna 46-553. 

Det som har bidragit till nyfikenheten bakom den uppsats som komma skall är inte de procentuella 
siffrorna utan den samtidiga förekomsten av så pass utspridda åldersgrupper på ett och samma ställe 
(The World Internet Institutes undersökning visar även användare uppemot 75 år4). Dessa 
åldersskillnader representerar inte enbart antal levda år utan även olika livsstadier, livssituationer, 
erfarenheter, attityder, och framför allt: identiteter. Hur mycket vet vi om identiteterna bakom 
Facebookanvändarna? På vilket sätt påverkar Facebook den egna självuppfattningen? Hur uppfattas 
samt projiceras denna identitet olika åldersgrupper emellan?

1.1 Identitet
Nationalencyklopedin definierar identitet som ”individens medvetenhet om sig själv, sin kropp, sin 
personlighet och sin förmåga till självbestämmande5”. Denna uppsats kommer att fokusera på och 
utgå ifrån medvetenhets- personlighets- och självbestämmande aspekten av denna definition. Dessa 
aspekter preciseras ytterligare genom Sneed och Whitbournes förhållningssätt till begreppet. 

I sin undersökning Identity Processing and Self-Consciousness in Middle and Later Adulthood, 
menar Sneed och Whitbourne att en identitet kan förklaras som ”an organizing cognitive-affective 
schema through which individuals interpret their experiences and that, in turn, can be altered by 
experiences”6. Intryck och upplevelser kan alltså bidra till att individer utvecklar eller modifierar sin 
personlighet eller sina tankebanor och bearbetningsprocesser. Några faktorer som bidrar till samt 
utgör motstånd till dessa modifieringar kommer att avslöjas under uppsatsens gång. 

1.2 Facebook
Facebook grundades den 4 februari 2004 av Harvardstudenten Mark Zuckerberg7 och var först och 
främst avsedd som ett verktyg för eleverna på hans universitet att kunna ta kontakt med och sprida 
information om varandra såväl som sig själva. Facebook blev en stor succé och spreds snart vidare 
till andra stora ivy-league-universitet i USA, följt av övriga universitet, gymnasieskolor, och 
slutligen till allmänheten världen över8. 

Facebook faller inom ramarna för att klassifieras som ett socialt nätverk. Ett socialt nätverk är en 
struktur uppbyggt av individer som har någon sorts band eller koppling till varandra. Dessa 
kopplingar kan bestå av släktskap, vänskap, bekantskap, yrke, romantisk relation, vänner till vänner, 
osv. Det är med andra ord ett sätt för individer att ta kontakt med andra individer som på något sätt 

1 http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2036683_2037183,00.html
2 Findahl, Olle, Svenskarna och Internet, 2010. S. 10.
3 Ibid. S. 46.
4 Ibid. 
5 http://www.ne.se/identitet
6 Sneed, Joel R; Whitbourne, Susan Krauss, ”Identity Processing and Self-Consciousness in Middle and Later 
Adulthood”, i Journal of Gerontology: PSYCHOLOGICAL SCIENCES 2003, Vol. 58 B, No. 6, P313. Copyright 2003 
by The Gerentological Society of America. 
7 www.facebook.com/facebook
8 Roeder, Linda. Where did facebook come from? The history of facebook. 

http://personalweb.about.com/od/makefriendsonfacebook/a/whatisfacebook_5.htm
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tillhör, har att göra med, behövs, eller motsvarar delar eller aspekter av varandras liv. Eftersom varje 
medlem besitter sin egen kontakt-krets, bildas slutligen ett nätverk där alla medlemmars kretsar 
pusslas ihop med varandra och bildar ett sorts spindelnät där kopplingar kan bildas utifrån 
individernas gemensamma kontakter och därmed skapa en överblick av olika individers sociala 
räckvidd. 

Det som Facebook har lyckats göra är att konstruera en plats för denna uppbyggnad av sociala 
nätverk på Internet, en mediekanal som är oberoende av tid och rum. Nätverken kan sträcka sig till 
alla världens hörn och hitta individer endast utifrån deras namn. Detta har gjort att Facebook växt 
ifrån begreppet community, där ”människor med gemensamma intressen kunnat träffas, ställt frågor 
och kommenterat varandra9” och istället blivit en plats som inte utgår ifrån gemensamma intressen 
demografiska förhållanden men istället ifrån möjligheten att  interagera och utbyta information med 
vänner, vänners vänner, eller potentiella vänner.

Facebooks grafiska utformning och funktioner är något som kommer att refereras till under arbetets 
gång, huvudsakligen inom ramarna för datainsamlingen. När en individ är medlem i nätverket har 
de sin egen ”profil”, det vill säga en sida som representerar dem (se figur 1 på sida 8). Om 
användare vill skriva till andra medlemmar behöver de endast skriva in ett meddelande på 
personens logg, den del av profilen som publicerar individens aktiviteter och nyheter samt deras 
statusuppdateringar och meddelanden till dem från deras facebookvänner. I det översta vänstra 
hörnet syns profilinnehavarens ”profilbild”, den största och mest huvudsakliga bilden samt den bild 
som, likt en ikon, alltid medföljer individens namn även när den utför handlingar på andra delar av 
nätverket såsom i gruppdiskussioner eller på andra individers loggar. Det finns även en länk på 
profilen där alla övriga bilder på personen, taggade av individen själv samt av andra människor, blir 
synliga. Om inga andra inställningar anges kan alla individens vänner se bilderna som de själva har 
taggat  på sig själva samt som andra individer har taggat på dem (termen taggning förklaras i kapitel 
1.3.1). Vill användaren besöka någon annans profil är det endast att klicka på deras namn eller söka 
på dem i sökfältet. 

1.3 Syfte och frågeställningar
Då Facebook uppfanns som ett sätt för universitetsstudenter att hålla kontakt med och utbyta 
information med andra studenter har detta länge varit Facebooks största och starkaste 
användargrupp, men det kan inte sägas om dagsläget. 

”Senare har intresset spridit sig uppåt i åldrarna och idag är en majoritet av internetanvändarna upp 
till 45 år medlemmar i ett socialt nätverk, i första hand Facebook... Ökningen har varit dramatisk 
under det senaste året och andelen som besöker sociala nätverk har mer än fördubblats i åldrarna 
över 45 år”10. 

Det ovannämda citatet är från The World Internet Institutes undersökning av svenskarnas 
Internetanvändning från 2010 och bidrog med inspirationen till min egen forskning. Vad måste 
individerna i åldrarna 45 och uppåt ha anammat för attityder när det gäller sina egna identiteter för 
att framgångsrikt kunna använda sig av ett socialt nätverk som från början var avsedd för unga 
vuxna i 20-års åldern? Syftet med denna uppsats är således att undersöka hurvida ålder påverkar i 
vilken utsträckning och på vilket sätt olika individer projicerar samt förhåller sig till sina egna 
identiteter i sin facebookanvändning. 

Jag kommer således utföra samtalsintervjuundersökningar på två åldersgrupper: en med Facebooks 
största användargrupp, de mellan 20 och 30 år och en med Facebooks snabbast växande 
användargrupp, de mellan 45 och 55 år. 

9 Findahl, Olle, Svenskarna och Internet, 2010. S. 43. 
10 Findahl, Olle, Svenskarna och Internet, 2010. s. 44.
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Uppsatsarbetet ämnar att studera och besvara följande frågeställningar:

• På vilket sätt skiljer sig olika åldersgrupper åt i framställningen av sina identiteter på 
Facebook?

• Hur förhåller sig individer i olika åldersgrupper till sina identiteter i sitt 
facebookanvändande?

• Hur påverkningsbara är facebookanvändare i olika åldersgrupper när det gäller sin 
inställning till sina egna identiteter?

• Har Facebook samma innebörd för yngre och äldre individer när det gäller att offentliggöra 
sin personliga identitet på ett sociala nätverk?

1.3.1 Definitioner
Facebook

• Aktiv facebookanvändare: en person som själv anser sig vara aktiv. De loggar in med jämna 
mellanrum, förstår de funktioner som Facebook erbjuder, har ett rimligt antal vänner, och 
som har varit facebookmedlemmar sedan mer än ett år tillbaka. 

• Taggning: en funktion på Facebook där individer kan klicka på en person på en bild och 
ange vem den personen är genom att länka den bilden till personens facebookprofil. Därefter 
anges namnet på personen under bilden och bilden läggs även till i deras profil under 
”taggade bilder”. 

• Loggen: (på engelska the wall) är den plats på facebookprofilen där man kan skriva 
meddelande till profilinnehavaren samt där man kan se deras aktiviteter och 
statusuppdateringar i kronologisk ordning. Meddelanden som skrivs på loggen är synliga för 
samtliga profilinnehavares vänner.

• Meddelandefunktionen: en funktion som tillåter privata meddelanden att skickas mellan 
facebookmedlemmar. Medlemmarna behöver som regel inte vara vänner  för att skriva 
meddelande till varandra och meddelandet, likt elektronisk mail, är inte synligt för 
utomstående aktörer. 

• Vänförfrågningar: Facebookmedlemmar kan som regel inte kontakta varandra utöver 
meddelandefunktionen eller se varandras profiler i helhet förrän de etablerar en vänskap på 
Facebook. Detta utförs genom att den ena individen skickar iväg en vänförfrågan till den 
andra individen som sedan får en liten notifikation om att ”(Namn) vill bli din vän”. Denna 
förfrågan kan sedan accepteras eller ignoreras. 

• Notifikationer: består av en liten röd vimpel högst upp på skärmen var man än befinner sig 
inom Facebooks nätverk. Den vimpel innehåller en siffra som anger hur många saker som 
har hänt på Facebook som direkt berör kontoinnehavaren. Dessa händelser består av saker 
såsom kommentarer på bilder på personen, nya meddelanden på personens logg, eller nya 
bildtaggningar på personen. Om inga händelser har hänt sedan användarens senaste 
inloggning syns ingen röd vimpel och den försvinner likaså när användaren har ”kollat” sina 
notifikations. 

• Statusuppdatering: är ett tomt fält som facebookmedlemmar ska använda för att visa vad de 
har för sig eller tänker på. Denna uppdatering hamnar efter individens namn (Pelle Svensson 
ska på stan, Pelle Svensson är trött) såväl som längst upp på profilen. Denna 
statusuppdatering hamnar även på profilinnehavarens egen logg. Den finns ingen gräns på 
hur ofta en person kan uppdatera sin status. 

Annat
• LinkedIn: ett nätverk som, istället för att samla kontakter utifrån sociala faktorer, bygger på 

kontakter av professionella och yrkesmässiga slag. Användarnas profiler är konstruerade av 
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individens professionella erfarenheter och expertis. Användarna kan sedan knyta kontakter 
med andra tillförlitliga LinkedIn-användare, och på så sätt etablera ett nätverk som består av 
deras kontakter och deras kontakters kontakter. Individer kan på så sätt bli sammanlänkade 
med andra människor inom samma yrkesgrupp11. 

1.4. Disposition
Uppsatsen inleds med en kort introduktion av begreppet identitet, Facebooks historia, samt en 
föklaring över Facebooks generella upplägg och funktioner. Syfte och frågeställningar anges även i 
detta kapitel. Därefter presenteras och förklaras de fyra teorier som arbetet kommer att bygga på. I 
kapitlet metod och material presenteras val av metod, motivering, val av urvalsgrupp, samt en 
redogörelse för intervjuernas utformning och genomförande. Därefter följer analysmodellen samt en 
diskussion kring reliabiliteten och validiteten bakom undersökningen. I resultatkapitlet introduceras 
intervjupersonerna samt de huvudsakliga resultat som framkommit i arbetet inom ramarna för 
analysmodellen. Resultaten analyseras sedan utifrån de fyra teorierna. Slutligen följer slutsatser och 
diskussion. 

11 http://press.linkedin.com/about
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Figur 1. Screenshot på en facebookprofil
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2. TEORETISK RAM
För att analysera facebookanvändingen inom olika åldersgrupper tillämpas undersökningen först 
och främst på två socialpsykologiska teorier: George Herbert Mead's self och Ervin Goffmans 
främre och bakre region. Dessa utrustar undersökningen med perspektiv som kan belysa 
individernas inställning till sina egna identiteter samt bistå i förståelsen av deras självuppfattningar. 
Teorierna vägleder arbetets syfte: att förstå tankeprocesserna bakom olika  indentitetsprojiceringar 
samt tankeprocessen bakom utlämningen av den personliga identiteten på en offentlig arena såsom 
Facebook. Mead och Cooley assisterar undersökningen genom att klargöra olika förhållningssätt 
samt beteenden som karakteriserar olika syner på den egna identiteten som sedan kan användas som 
bakgrund och förklaring till olika individers handlingar på Facebook.  

Eftersom undersökningen går ut på att analysera det ovannämnda utifrån två olika åldersgrupper 
inkluderas även två teorier som berör just detta: Identity Process Theory utifrån en undersökning av 
Joel R. Sneed och Susan Krauss Whitbourne samt Identity Management utifrån en undersökning av 
Joan Morris DiMicco och David R. Millen. Identity Process Theory förser detta arbete med olika 
perspektiv på individers sätt att uppfatta sig själva och sina identiteter. Denna anger även olika sätt 
att se på hur oföränderliga eller ömtåliga dessa identiteter kan vara. Identity Management berör 
olika sätt att projicera sin identitet på Facebook med tanke på övergången från studentlivet till 
arbetslivet men som även kan anpassas till en analys av övergången från unga vuxna till 
medelålders facebookanvändare. 
            
2.1 The self: Geoerge Herbert Mead
Enligt George Herbert Mead är en människas self en produkt av det sociala livet vilket konstrueras 
som ett resultat av förmågan att reflektera kring sin miljö samt de sociala ting som denna miljö 
inefattar12. Denna process, beroende på hur miljön uppfattas, kan då förse individen med en sorts 
kontext som föreskriver vilka typer av handlingar som rimligtvis borde och inte borde vara 
acceptabla inom ramarna där han eller hon befinner sig. 

Denna reflektion kräver att analysen av omgivningen inte enbart sker utifrån individens egen 
identitet men även utifrån den större sociala kulturen där omgivningen befinner sig. Mead hävdar 
att detta är en central del av människans self och förutsätter att individen är ”an individual who 
organizes his own response by the tendencies on the part of others to respond to his act”13. Innan 
individen bestämmer sig för att utföra en handling, ska han eller hon kunna föreställa sig hur andra 
människor inom samma miljö skulle reagera och därefter bestämma sig om denna handling är 
lämplig, bör modifieras eller bör förkastas. Denna förmåga att ”sätta sig in i” andra individers 
tankesätt och attityder och därmed kunna ”se världen genom deras ögon” kallar Mead för taking the 
role of the other. 

Taking the role of the other innebär, fundamentalt, att ”låtsas” vara någon annan med syfte att kunna 
förutse hur denna person skulle reagera gentemot en specifik handling. Med andra ord är det en 
process där en person tillfälligt importerar in i sin egen identitet en annan individs värderingar, 
personlighetsdrag, beteende, erfarenheter och förutsättningar i hösta möjliga mån och sedan 
reagerar mot en specifik handling som om de hade varit denna individ. 

Mead sammanfattar det ovannämnda genom att konstatera att ”we are what we are in our 
relationship to other individuals through taking the attitude of the other individuals towards 
ourselves so that we stimilute ourselves by our own gesture”14.  Det är samma tankeprocess som kan 
ligga bakom en persons plötsliga tystnad mitt under ett rasistiskt skämt. Det må vara komiskt 
utifrån talarens perspektiv, men träder en individ in i rummet med den etniska bakgrund som 

12 Da Silva, Filipe Carreira, G.H. Mead: A Critical Introduction, 1990, s. 31. 
13 Da Silva, Filipe Carreira, G.H. Mead: A Critical Introduction, 1990, s. 31. 
14 Da Silva, Filipe Carreira, G.H. Mead: A Critical Introduction, 1990, s. 30.
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skämtet berör kan historien plötsligt, med hjälp av ett snabbt rollövertagande, uppfattas som otroligt 
förolämpande eller till och med ondskefullt. 

Detta rollövertagande kan givetvis stundtals kräva en viss förkunskap om personen eller 
målgruppen i fråga. Då denna förkunskap emellanåt kommer att vara bristande, sker dessvärre 
oundvikligen icke önskvärda sociala situationer. Ett särskilt motbjudande exempel på detta vore en 
diskussion kring självmord då en av individerna vid bordet nyligen har förlorat en familjemedlem 
till just denna händelse. De andra deltagarna i diskussionen talar förvirrat och kritiskt gentemot 
denna handling utan att vara medvetna om den traumatiserande relationen som individen i deras 
eget sällskap har till just detta ämne. När de andra, vid ett senare tillfälle, får reda på denna 
information, flyger deras händer upp till deras munnar, ögonen spärras upp och de hör med fasa hur 
diskussionen lät genom den traumatiserades öron. Om inget annat, så förstår individerna, genom sitt 
rollövertagande, hur smärtsamt och påfrestande deras konversation var för den drabbade och att de 
aldrig hade låtit diskussionsflödet ens komma i närheten av detta ämne hade de vetat vad en i 
sällskapet hade tvingats genomlida. 

Rollövertagande handlar om att organisera sina egna handlingar utifrån hur omgivningen tenderar 
att regera gentemot dessa. Dessa förutsättningar kan även omfatta bredare kulturella och 
sammanhangsrelevanta reaktioner. När turister besöker en gammal katolsk kyrka i Italien täcker de 
axlarna innan de går in, oberoende av hur varmt det må vara. Detta sker som ett resultat av att 
turisterna har gjort ett rollövertagande och sett sig själva genom italienarnas ögon och uppfattat hur 
respektlöst det skulle ha sett ut om de vandrat in i denna heliga plats med bara axlar eller korta 
kjolar. 

Det är svårt att beröra Mead's self utan att bli påmind om och se liknelser mellan hans synsätt på 
medvetandet och Charles Hortorton Cooleys teori spegeljaget (eller the looking glass self). 
Skillnaden teorierna emellan ligger i deras respektive synsätt på förhållandet mellan medvetandet 
och den sociala kontexten. Mead menar att medvetandet och den sociala kontexten är två separata 
ting till skillnad från Cooley som inte utser denna differentiering.

Cooley, i sin book The Human Nature and Social Order, redogör för sin teori på följande vis:

”The social reference takes the form of a somewhat definite imagination of how one's self - that is 
any idea he appropriates - appears in a particular mind, and the kind of self-feeling one has is 
determined by the attitude toward this attributed to that other mind. A social self of this sort might be 
called the reflected or looking glass self.15”

Cooley menar alltså att en individ ser sitt jag (self) som den bild av sig själv som andra individer i 
den sociala kontexten speglar tillbaka. Istället för att se sin egen bild av sig själv i spegeln ser han 
istället den bild och uppfattning som andra har av honom, vilket på såt sätt omvandlas till och 
slutligen även blir sin egen uppfattning. Skillnaden teorierna emellan är att Mead's bild av individen 
utifrån andras perspektiv inte fungerar som en spegel men förblir just en bild och något externt som 
inte nödvändigtvis behöver påverka hur individen fundamentalt ser sig själv. Det sker alltså en 
distinktion mellan andras uppfattningar och individens egen uppfattning. 

Skillnaden ligger i individens förmåga att skilja andras åsikter och attityder från sin egen. 
Mobbning är till exempel mest effektiv när den mobbade individen uppfattar sitt jag via 
spegelbilden som mobbarna målar upp. Individen ser då sin egen reflektion såsom de gör och 
uppfattar slutligen detta som sin sanna spegelbild. Ett annat exempel på åtskiljandet mellan 
medvetandet och kontexten är den annars komiske kvinnan som levererar skämt efter skämt på sin 
arbetsplats utan att få något skratt eller någon positiv reaktion tillbaka. Mead menar då att kvinnan 

15 Cooley, Charles Horton, Human Nature and the Social Order, Transaction Publishers, 1983. s. 183.
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skulle göra ett rollövertagande, och i sitt sinne omvandlas till en hårt arbetande individ som är 
stressad över arbetsuppgifterna framöver, har en annorlunda typ av humor än kvinnan, och som har 
svårt för att tänka på annat mitt under jobbets gång. Kvinnan förstår då att arbetskamraten knappt 
lyssnar på skämten samt inte delar hennes typ av humor. Spegeljaget ser däremot sin spegelbild i 
arbetskamratens reaktion (eller brist på reaktion) och ser en kvinna som konstant skämtar utan att få 
höra något skratt som belöning. En person som skämtar utan att någonsin framkalla skratt kan inte 
vara särskilt rolig. Alltså är kvinnan inte rolig.

Enligt Meads teori skulle kvinnan tänka: min arbetskamrat tycker inte jag är rolig. Cooleys teori 
däremot innebär att kvinnan skulle tänka: jag är inte rolig. 

2.2 Den främre och bakre regionen: Erving Goffman 
All the world's a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts.

− William Shakespeare, As You Like It16

Erving Goffman talar i sin dramaturgiska modell om teatern som en sorts grand metafor för livet 
och dess olika aspekter. I sin bok Jaget och Maskerna (eller den mer talande engelska titeln The 
Presentation of Self in Everyday Life17), målar han upp livet som en sorts föreställning där han 
differentierar mellan scenen och kulisserna samt hur dessa förutsättningar kan komma att påverka 
de olika aktörerna som rör sig ramarna emellan. 

När Goffman säger att en individ uppträder hänvisar han till all aktivitet som denna individ utför 
under en tidsperiod som betecknas av närvaron av en specifik typ av åskådare och som även har en 
påverkan på dessa åskådare18. Goffman hävdar att människor agerar olika, det vill säga använder sig 
av olika masker, beroende på kontexten de befinner sig i och därmed även publiken de befinner sig 
framför. 

Då Goffman anser att människor framhäver och betonar vissa aspekter av sin aktivitet, sig själva 
och sin manér under sin interaktion med andra, hävdar han att det uteslutningsvis måste finnas ett 
utrymme där de attribut, beteende eller aspekter som därmed förtryckts och dämpats får avslöjas. 
Han introducerar på så sätt sin teori främre och bakre regionen (frontstage and backstage). 

Den främre regionen är den plats där individens föreställning utspelar sig19, medan den bakre 
regionen är den plats där individen kan slappna av, kliva ur sin roll och inte längre agera utifrån 
förutsättningen att han blir iakttagen20. Den bakre regionen kännetecknas av en avslappnad attityd, 
informell hållning, sexuella anspelningar och jargong- och ironifyllt språk21. Detta gör att vilken 
miljö som helst, om dessa attribut och attityder anammas, kan uppfattas som en bakre region. Det är 
individerna själva som antingen tolkar sitt sällskap som publik eller medaktörer och sedan agerar 
därefter. Att individer känner att de står inför åskådare gör att en särskild effekt eftersträvas. När 
eftersträvan efter denna särskilda effekt är frånvarande menar Goffman att aktörerna befinner sig i 
den bakre regionen, eller kulisserna. 

Den främre regionen definieras utifrån frånvaron av de aspekter som hör hemma i den bakre 
regionen, såsom ironi, skämtande, avslappnad hållning, osv. I den främre regionen är det viktigt att 

16 Shakespeare, William. As You Like It, act 2, scene 7. http://www.enotes.com/shakespeare-quotes/all-world-s-stage
17 Goffman, Erving, The Presentation of Self in Everyday Life, Penguin Books Ltd. Copyright 1959.
18 Ibid. s.32
19 Ibid. s.109
20 Ibid. s.115.
21 Ibid. s.129.

11



framstå på ett särskilt sätt och att uppfattas som försedd med en viss standard. Goffman hävdar att 
denna standard kan delas in i två kategorier. För det första menar han att individer gör en viss typ av 
framträdande under den direkta interaktionen med publiken, antingen via samtalande eller annan 
kommunikation. Denna typ går ofta ut på att upprätthålla en lämplig grad av artighet. Den andra 
främre region-kategorin är den typen av formalitet och artighet som aktörerna tillämpar när de 
befinner sig inom syn- och höravstånd av publiken men inte direkt interagerar med den22. Den 
främre regionen handlar generellt till en stor grad om att utesluta potentiellt stötande beteende23. 

Dessa regioner kan utspela sig på olika utrymmen men det typiska exemplet på den bakre regionen 
består oftast av individens eget hem och den främre regionen av en arbetsplats eller skola. Det 
uppstår förvisso att en plats har sin funktion både i den bakre och främre regionen, såsom en chefs 
kontor som blir scenen för ett viktigt möte och sedan efteråt blir en plats för chefen att pusta ut, 
lossa på slipsen, och reflektera över mötets gång. 

Ett personligt misslyckande eller en dåligt prestation på jobbet eller skolan är något som alla 
människor vid något tillfälle i sina liv upplever. Denna upplevelse kan framkalla att individen 
befinner sig i ett känslosamt och sårbart tillstånd. På grund av den miljö där individen befinner sig, 
kommer de ofta dock att förtrycka dessa känslor tills den tidpunkt då de stiger in i sina egna hem, 
det vill säga in i kulisserna, och kan släppa sina känslor fria utan att behöva tänka på om denna 
handling stämmer överens med den roll eller karaktär de ska spela eller den scen som är uppställd. I 
det egna hemmet finns det (oftast) ingen publik, ingen att behöva upprätthålla en viss standard för, 
och ingen som oavsiktligt kan förolämpas. Den roll som individen har spelat hela dagen, vare sig 
som lärare, chef, arbetskollega eller student, rinner bort och hon eller han är fri att engagera i 
aktiviteter som  är ”related to the performance but inconsistent with the appearance fostered by the 
performance24”.

Dessa två motpoler kan självfallet uppstå i lägre grader och bero på hur väl individer känner till sin 
miljö och de personer som befinner sig där. Då den främre regionen, enligt Goffman, har som en del 
av sin funktion att undvika stötande eller förolämpande beteende och upprätthålla en passande grad 
av artighet, påstår jag att den främre regionen har ett direkt samband med hur väl individen känner 
sin publik. Nära vänner eller familjemedlemmar kräver inte samma sorts uppträdande eller 
föreställning av en individ då de båda parterna känner varandra så väl att formella titlar eller vaga 
referenser till information som den andra parten redan besitter skulle verka överansträngda och 
torra. Följaktligen kan de två individerna interagera tillsammans bakom kulisserna, möjligtvis inte 
till lika stor grad som om de hade befunnit sig helt ensamma, men ändå så långt att de kan släppa 
sina karaktärer, formaliteter, och oron för missförstånd. 

För att återknyta till Meads teori om rollövertagande kan det tänkas finnas ett samband mellan hur 
fullständig detta rollövertagande är och hur långt bakom kulisserna en situation kan utspela sig. Om 
två livslånga vänner som känner varandra innerligt plötsligt får sällskap av en gemensam bekant, 
sker omedelbart en sorts förflyttning från kulisserna till scenen. Innan den tredje parten anlände, 
kunde de första två göra rollövertagande av väldigt ingående slag genom att sätta sig in i varandras 
tankesätt och kunna se och uppfatta saker och ting genom varandras förutsättningar med väldigt 
specifika och korrekta resultat. Då den tredje individen sluter sig till deras sällskap måste 
diskussionen överta en mer generell och formell karaktär då de första två inte vet på vilket sätt den 
nyanlände tycker och tänker om vissa saker eller ämnen. Trots deras rollövertagande har de inte lika 
mycket bakgrundsinformation att utgå ifrån när det gäller denna individ som de har med varandra 
och väljer att, för att framstå som artiga, avstå från vissa kommentarer som skulle kunna förolämpa 
den tredje individen utifrån någon förgången upplevelse som han eller hon möjligtvis kan besitta. 

22 Ibid. s.110.
23 Ibid. s.129.
24 Ibid. s.135.
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2.3 Identity Process Theory: Sneed och Whitbourne
Joel R. Sneed and Susan Krauss Whitbourne från University of Massachusets, Amhersts 
psykologiska institution publicerade år 2003 en studie vid namn Identity Processing and Self-
Consciousness in Middle and Later Adulthood. Studien publicerades i Journal of Gerontology: 
Psychologial Sciences av The Gerentological Society of America. 

Genom att enkätundersöka 173 individer mellan åldrarna 42 och 85 ämnade Sneed och Whitbourne 
studera på vilket sätt åldringsprocessen uppfattas och upplevs med tanke på självkänsla, 
självuppfattning och självmedvetenhet. Studien baseras huvudsakligen på 'identity processing' and 
'self-consciousness' och utgår därmed från Identity Process Theory, en mycket tillämpbar teori när 
det gäller att analysera identitetsuppfattningar åldersgrupper emellan. 

”Identity Process Theory proposes that age-related changes in adulthood are negotiated through the  
processes of identity assimilation, identity accomodation, and identity balance... Although similar 
terms have been used by other researchers (e.g., Brandsta¨dter & Renner, 1990), the use of the terms 
in identity process theory is intended to connect the present formulation directly to Erikson’s theory 
of identity development and Piaget’s (1975/1977) cognitive developmental theory25.”

Identity Process Theory består således av tre huvudkomponenter: identity assimilation, identity 
accomodation, och identity balance. Den första, identity assimilation, innebär att individen 
upprätthåller självet som konstant, trots motsägande information eller händelser gällande individens 
identitet26. Individer som använder sig av identity assimilation har svårt att acceptera förändringar 
eller brister hos sig själva och tenderar att bortförklara tecken på till exempel åldrande som följder 
av alternativa faktorer. Detta gör att åldrandet, viktuppgången, eller vad det nu är i stort sett 
ignoreras istället för att accepteras, konfronteras eller bearbetas av individen. Följaktligen blir dess 
konsekvenser och effekter enbart mer påträngande och uppenbara tills individen, i brist på 
alternativa förklaringar, slutligen tvingas tillkännage sin egen förändring. Dessa behöver självfallet 
ej endast bestå av förändringar av det fysiska slaget utan kan även beröra aspekter av en individs 
personlighet eller beteende. 

En person som tenderar att leverera kommentarer av onödigt hårda slag gentemot sina vänner och 
inte förmår att modifiera sin attityd trots vännernas konfrontationer är en person som använder sig 
av identity assimilation. Denna individ anser då att vännernas negativa reaktioner beror på deras 
låga tolerans för kritik eller till och med svaghet. Enligt denna har vänskapen blivit ansträngd som 
en följdeffekt av att vännerna blivit överkänsliga och inte av att individen själv börjat använda sig 
av illvilliga kommentarer och hårda ord. Enbart då individen förstår eller konfronteras med att alla i 
dess umgänge känner likadant och inte längre förmår fortsätta sina vänskaper kan den slutligen 
fundera på om skulden i själva verket ligger hos sig själv. 

Sneed och Whitbourne beräknade graden av identity assimilation i sin enkätundersökning genom att 
be informatörerna ta ställning till påståenden såsom  ‘‘ I don’t spend much effort reflecting on ‘who’ 
I am,’’ ,‘‘ I'm not very interested in advice from others,’’ och ‘‘I like to see myself as stable, 
consistent, and unlikely to change.’’27

Identity accomodation handlar däremot om förmågan att göra det som identity assimilation 
motarbetar: ”changing identity in response to appearances28”. Identity accomodation, anpassning på 

25 Sneed, Joel R; Whitbourne, Susan Krauss, ”Identity Processing and Self-Consciousness in Middle and Later 
Adulthood”, i Journal of Gerontology: PSYCHOLOGICAL SCIENCES 2003, Vol. 58 B, No. 6, P313. Copyright 2003 
by The Gerentological Society of America. 
26 Ibid. s. 313. 
27 Ibid. s. 315.
28 Ibid. s. 314. 
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svenska, berör individer med tendenser att vara högst mottagliga för extern påverkan. Istället för att 
statiskt hålla fast vid sin identitet kan individer som använder sig av identity accomodation lätt 
modifiera och anpassa sin identitet enligt den miljö där de befinner sig eller utefter händelser som 
utspelar sig i deras liv. Sneed och Whitbourne menar att ”they look outside themselves for inner 
guidance29”. Detta tyder på en instabil och osammanhängande identitet som gör att dessa individer 
lider av dåligt självförtroende, ofta tvivlar på sig själva, och känner sig allmänt förvirrad när det 
gäller sin egen självuppfattning. Personer som faller inom ramarna för identity accomodation blir 
till sociala kameleonter som konstant ser sig omkring efter ledtrådar till sitt eget beteende utan att 
ha någon sorts grundidentitet inom sig själv som kan föreskriva hur olika situationer bör hanteras. 
Självdefinitionen konstrueras därmed av andra människor och kan modifieras eller förändras helt 
utifrån vilka människor individen befinner sig med. 

Sneed och Whitbourne beräknade graden av identity accomodation i sin enkätundersökning genom 
att be informatörerna ta ställning till påståenden såsom ‘‘I have many doubts and questions about 
myself,’’ ‘‘I often wonder whether others like me,’’ och ‘‘I'm very influenced by what others 
think.30’’

När identity assimilation och identity accomodation samexisterar i en sorts harmonisk symbios 
menar Sneed och Whitbourne att identity balance har åstadkommits. 

”People who use identity balance change in response to identity-salient discrepancies, but they are 
not so unstructured that every new experience causes them to question fundamental assumptions 
about their self-definition.31”

Individer som lyckas uppnå identity balance kännetecknas av högt självförtroende såväl som 
kapaciteten att förändra sin identitet vid bevisat behov men inte vid minsta lilla motsägelse. Dessa 
individer  har således förmågan att uppfatta skillnaden mellan när det sker en oförenlighet gentemot 
sin identitet på grund av en enskild händelse eller omständighet och när de sker på grund av 
fundamentala förändringar eller felsteg hos individen själv. För att utveckla det tidigare exemplet 
skulle en person med identity balance inte ändra sitt sätt att vara med sina vänner efter enbart en 
eller två konflikter då dessa kan bero på externa faktorer eller missförstånd. Skulle konflikterna 
däremot bli flera eller vännerna visa ett missnöje med personens sätt att ge kritik skulle denna 
eventuellt inse sitt negativa beteende och utföra de nödvändiga modifieringarna. 

Detsamma gäller med till exempel åldringsprocessen eller en viktuppgång. En person som lyckas 
hålla sig till identity balance drabbas inte av en identitetskris eller av förvirring kring sin 
självuppfattning på grund av upptäckten av en rynka eller en viktuppgång på två kilo. Börjar de 
däremot upptäcka att de inte längre orkar lika mycket som förr, inte alltid kan komma ihåg 
smådetaljer, eller notera deras sakta men säkra övergång från brunett till gråhårig kommer personen 
eventuellt komma fram till slutsatsen att ”jag börjar bli äldre”. Likaså kan någon med identity 
balance, vid upptäckten av illa sittande kläder, konstatera att denna viktuppgång troligtvis inte kan 
bortförklaras av den vanliga naturliga upp- och nergången i vikt som alla människor emellanåt 
upplever.  

Sneed och Whitbourne beräknade graden av identity accomodation i sin enkätundersökning genom 
att be informaterna ta ställning till påståenden såsom ”I try to keep a steady course in life but am 
open to new ideas” och ”I have a clear sense of my goals but am willing to consider alternatives32”. 

Sneed och Whitbourne kom i sin undersökning fram till att:

29 Ibid. s. 314.
30 Ibid. s. 315.
31 Ibid. s. 314.
32 Ibid. s. 316. 
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• Identity assimilation har ett positivt samband med ålder och ett negativt samband med 
självreflektion. 

• Identity accomodation har ett negativt samband med ålder och ett positivt samband med 
självreflektion och självmedvetenhet.

• Identity balance har ett positivt samband med en intern självkännedom33. 

2.4 Identity Management: DiMicco och Millen
Joan Morris Di Micco och David R. Millen utförde år 2007 en undersökning angående 
facebookanvändning hos de anställda på IBM. Denna undersökning behandlar huvudsakligen 
hurvida de anställda på företaget projicerar sina identiteter som anställda eller som privatpersoner 
men kan även tolkas som en granskning av individernas formalitet och åtskiljning på sina 
professionella och privata jag. Undersökningen bestod av en granskning av profilerna inom IBMs 
facebooknätverk samt intervjuer med åtta stycken anställda. Utredningen publicerades under titeln 
Identity Management: Multiple Presentations of Self in Facebook34.

DiMicco och Millen faställer, inom ramarna för managing personal identity, tre typer av 
facebookanvändare. Dessa kategoriseras enligt antal facebookvänner både inom såväl som utanför 
företaget, den personliga informationen som anges, samt i vilken utsträckning individen avslöjar 
information om sitt yrke. De resulterande kategorierna är College Days, Dressed to Impress och 
Living in the Business World35. 

Individerna som hör till kategorin college days har till synes fört över den facebookidentitet som de 
konstruerat under sin tid som universitetsstudent. De har inte utfört några märkbara modifieringar 
eller censureringar till sin profil då de begivit sig ut i arbetslivet. Profilerna i denna grupp uppvisar 
information av personlig karaktär såsom fritidsaktiviteter, intressen, favoritböcker, aktiviteter, osv36. 
Dessa facebookanvändare tenderar att ha många facebookvänner och att tillhöra ett flertal grupp- 
eller eventsidor. Trots att de med hög sannolikhet anger en jobbtitel är de även den grupp som mest 
sällan anger någon typ av jobbeskrivning eller anställningsdatum. DiMicco och Millen menar att 
dessa användare anger sin jobbtitel i sin profil med syftet att informera sina vänner utanför jobbet 
om vad de i nuläget har för sig i sina liv, till motsatts från mer professionella användare som vill 
använda facebook för att kontakta nuvarande arbetskollegor37. 

Dessa individer har således ingen önskan om att modifiera eller omstrukturera sina facebookprofiler 
då de har övergått från studentlivet till arbetslivet. DiMicco och Millen exemplifierar denna 
kategori genom att hänvisa till en intervjuperson som inte redigerat sin profil sedan han tagit sin 
examen från universitetet och som, via facebook, syns på åtskilliga bilder från fester och andra 
alkoholrelaterade aktiviteter. Hans resonemang beskrivs i undersökningen enligt följande: 

”He feels that Facebook is 'for fun' and relates only to 'personal life' and hopes that if his manager 
ever did see this page would understand that it has 'nothing to do with his professional life'”38. 

Kategori nummer två, dressed to impress, beskriver de facebookanvändare som aktivt projicerar 
sina identiteter som yrkesmänniskor men som samtidigt ser Facebook som ett forum för både 
professionellt och icke-professionellt nätverkande. Dessa individer har inte lika många 
facebookvänner som den första kateogrin och är inte med i lika många grupp- eller eventsidor. De 
har ofta blivit facebookmedlemmar efter sin studenttid eller rensat sin profil sedan sin entré in i 

33 Ibid. s. 313. 
34 DiMicco, Joan Morris, Millen, David R., Identity Management: Multiple Presentations of Self in Facebook. IBM 
T.J. Watson Research. GROUP’07, November 4–7, 2007, Sanibel Island, Florida, USA. Copyright 2007.
35 Ibid. s. 384.
36 Ibid. 
37 Ibid. s. 385. 
38 Ibid.
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arbetslivet. De använder sig heller inte lika flitigt av statusuppdateringar, kommentarer eller 
bilddelningsfunktioner39. Deras vänner består av gamla studiekamrater, arbetskollegor, såväl som 
vänner från deras sociala liv utanför jobbet. DiMicco och Millen exemplifierar dressed to impress- 
användaren med hjälp av följande beskrivning av en av sina intervjupersoner:

”Before starting his job, he purposefully 'cleansed' all information about himself on the internet: 
from Facebook, his blog, and his personal website. In particular he removed all photos of himself 
involving 'drinking alcohol'. Because of that he is not concerned about strangers, managers, or 
mentors seeing his information online40”. 

Den tredje kategorin är living in the business world och definieras som de användare vars 
facebookvänner består till störst del av arbetskamrater41.  Dessa profiler är de informationsfattigaste 
i undersökningen och anger, med undantag för arbetsgivare, väldigt få  uppgifter. DiMicco och 
Millen hävdar att, skulle dessa personer eventuellt utveckla sina profiler skulle betoningen ligga på 
deras professionella information mer än deras personliga då de redan från börjad projicerat sina 
identiteter på facebook som seriösa yrkesmänniskor42.  En typisk living in the business world-
användare: 

”joined Facebook at the urging of her coworkers. Since joining, she has posted dozens of photos of 
herself and has received dozens of wall posts from her coworkers. Most of her Facebook friends are 
coworkers whom she started with at the same time43”. 

DiMicco och Millens tre olika karakteriseringar av facebookanvändare bland de anställda på IBM 
är tydliga exempel på olika förhållningssätt gentemot projiceringen av den egna identiteten. Vissa 
riktar sig helt till den professionella sektorn och erbjuder facebookvärlden en version av sig själva 
som motsvarar denna samtidigt som andra fortsätter att särskilja sina privata och yrkesmässiga 
identiteter med uppfattningen av att denna differentieringen är underförstådd av andra. 

39 Ibid. 
40 Ibid. s. 386. 
41 Ibid. s. 384. 
42 Ibid. s. 385. 
43 Ibid. s. 386.
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3. METOD OCH MATERIAL
För kunna besvara de frågeställningar som presenterats i inledningen samt ge klarhet kring arbetets 
syfte, nämligen att undersöka hurvida ålder påverkar i vilken utsträckning och på vilket sätt olika 
individer projicerar samt förhåller sig till sina egna identiteter i sin facebookanvändning, har 
undersökningen varit i behov av ytterligare material. För att framställa detta material har metoden 
samtalsintervjuundersökning tillämpats. Intervjuerna har utförts på två olika åldersgrupper, fyra 
stycken i åldersgruppen 20 år till 30 år och fyra stycken i åldersgruppen 45 år till 55 år med ett 
resultat av åtta stycken intervjuer totalt.

3.1 Val av metod
För att producera den information som denna undersökning ämnar att studera, var det nödvändigt 
att ha direkt kontakt med och kunna ställa frågor till de användargrupper som arbetet omfattar. Då 
undersökningen inte är av en kvantitativ karaktär valdes enkätundersökningar, som bygger på 
skriftlig information, bort vid ett tidigt stadium. Istället tillämpades metoden intervjuundersökning, 
som bygger på muntlig kommunikation. Nästa beslut handlade om hurvida telefonintervjuer eller 
personliga intervjuer lämpade sig bäst för arbetets gång. Då samtliga intervjupersoner befann sig 
geografiskt närbeläget samt hade möjlighet till att träffas för en intervju valdes alternativet 
personliga intervjuer omgående. Detta beslut baserades även på att kommunikationssignaler utöver 
det muntliga då skulle kunna noteras, såsom kroppsspråk och ansiktsuttryck, samt att personliga 
intervjuer erbjöd bättre inspelningsmöjligheter. 

I boken Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad av Peter Esaiasson mfl 
görs här en åtskillnad mellan en frågeundersökning och en samtalsintervjuundersökning. 

”Ett sätt att förtydliga gränsdragningen är att säga att man vid frågeundersökningar arbetar med 
problemformuleringar som handlar om frekvens, hur ofta ett fenomen förekommer, medan man vid 
samtalsintervjuundersökningar arbetar med problemformuleringar som handlar om synliggörande, 
hur ett fenomen gestaltar sig44.”

Då denna uppsats handlar om att undersöka hurvida individerna i de två olika åldersgrupperna 
förhåller sig till och uppfattar sina egna identiteter i sitt facebookanvändande föreskriver 
ovanstående definition att metoden som bör tillämpas är en samtalsintervjuundersökning. 
Undersökningen som följer strävar således inte efter att uppnå siffermässiga resultat eller 
procentuell statistik utan söker däremot efter att begripa identitetens roll bakom handlingar på 
Facebook samt hur påverkbar och formbar denna identitet ter sig. Som Esaiasson mfl hävdar skall 
forskaren ”sträva efter att förstå världen som intervjupersonerna själva upplever den”45. 

3.2 Urvalsprocessen
I valet av undersökningsmetod togs flera faktorer i beaktande. Easaiasson med flera menar att sju 
stycken faktorer i synnerhet bör vägleda detta beslut: kostnaderna, antal svarspersoner, 
svarsfrekvens, antal frågor, kontroll över svarssituationen, intervjuareffekter, och komplexiteten i 
frågor och svar46. Under värderingen av metodvalet för just detta arbete inkluderades även en 
åttonde faktor: tidsaspekten. 

Kostnaderna för en uppsatsskrivande student är självfallet en avgörande aspekt när det gäller 
metodurval. I detta fall befann sig alla intervjupersoner lyckligtvis inom relativt nära räckhåll 
geografiskt och inga pengar behövdes läggas ut på vare sig bussbiljetter eller bensinpengar. En 
kamera med ljudinspelningsfunktion erhölls och användes av forskaren redan vid ett tidigare B-

44 Esaiasson, Peter, mfl, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. Uppsala 3:3. Norstedts 
Juridik AB, copyright 2007. s. 284. 

45 Ibid. s. 286. 
46 Ibid. s. 264. 
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uppsatsarbete och ingen ny behövdes därmed inköpas eller införskaffas. 

Med tanke på antalet svarspersoner, hade metoden telefonintervjuer varit bättre lämpade vid en 
större och mer omfattande undersökning. Då intervjupersonerna däremot bestod av endast åtta 
individer visade sig individuella intervjuer vara effektiva och inte oproportionerligt tidskrävande. 
Antalet svarspersoner hade samtidigt en påverkan på att metoden fokusgruppsintervjuer valdes bort. 
Gällande detta uppfattades åtta personer som för många för att kunna planera in en 
fokusgruppsintervju vid en tid som passade samtliga intervjupersoner. Trots att grupperna hade 
delats upp i två grupper på fyra personer upplevdes hinder med fokusgruppsintervjuer som metod 
redan från början av planeringsstadiet, särskilt hos den äldre åldersgruppen. Då den äldre 
åldersgruppen bestod av individer mellan åldrarna 45 och 55 visade det sig att samtliga av dessa var 
heltidsarbetande individer med välfyllda och noggrant planerade arbetsdagar. Konsten att planera in 
ett datum och därefter en tid som passade alla samtidigt visades te sig mer mödosamt än effektivt. 
På grund av detta samt anledningar inom ramarna för kontroll över svarssituationen valdes istället 
individuella samtalsintervjuer där individerna själva kunde meddela forskaren när och var de helst 
ville bli intervjuade och på så sätt skapa ett smidigt och friktionsfritt planeringsmoment.

Svarsfrekvensen hänvisar enligt Esaiasson med flera till antalet svar/resultat en undersökning kan 
förväntas uppnå. De menar att det är lättare för en person att ”glömma av eller slänga bort ett 
opersonligt enkätformulär än att säga nej tack till en trevlig intervjuare47”. Ett enkätformulär skulle 
således för denna undersökning innebära ett utskick följt av ett oroligt ”hopp på det bästa” utan att i 
själva verket kunna påverka svarsfrekvensens återkomst. För denna undersökning kontaktades 
individer som hade någon typ av koppling till forskaren från en väldigt mild sådan till en mer 
vardaglig bekantskap. Detta gjorde det möjligt för forskaren att referera till dessa kopplingar då 
personen tillfrågades angående intervjun och på så sätt bygga upp ett förtroende samt en motivation 
till att tacka ja. Att i mejlet där individen tillfrågades kunna förklara varför de blivit utvalda genom 
att hänvisa till en gemensam kontakt bidrog från början till en vänlig inställning som även övergick 
till intervjumomentet. 

Med tanke på antalet frågor hade en enkätundersökning varit relativt effektiv men uteslöts redan då 
studien fastställts som en kvalitativ undersökning och en enkätundersökning därmed blivit 
opassande av mer grundläggande skäll. Esaiasson med flera anser att en telefonintervju inte bör 
pågå i mer än femton minuter48, en tidsram som skulle visa sig grovt otillräcklig i proportion till de 
utförliga och detaljerade svar som forskaren krävde av denna undersökning. 

Forskarens kontroll över svarssituationen ter sig stor vid personliga intervjuer. Forskaren har 
möjligheten att kontrollera att personen sannerligen är den person som de hävdar att de är (till 
skillnad från telefonintervjuer), samt kontrollera att intervjumiljön är stillsam och främjer 
genomtänkta och ärliga svar. I jämförelse med fokusgruppsintervjuer ter sig även individuella 
intervjuer mer lättkontrollerade när det gäller konversationens riktning och fokus. Under en 
fokusgruppsintervju kan konversationen lätt ”få fart” och komma in på andra intressanta, men 
onekligen irrelevant, spår. När en intervju består av en konversation mellan en intervjuare och 
endast en intervjuperson är det även lätt för intervjuaren att, i stunden, kort sammanfatta vad den 
andra just sagt för att fastställa att informationen uppfattats korrekt. I just denna undersökning är 
ämnet även av en mer personlig karaktär då forskaren vill få reda på hur individen tänker när han 
väljer att utföra eller inte utföra vissa handlingar på Facebook. En fokusgruppsintervju skulle 
riskera att resultera i en mer generell och ytlig konversation om Facebook samt avskräcka vissa 
informatörer från att tycka eller säga emot någon annans tankesätt. Informationen är av en karaktär 
unik till varje person och skulle enbart hindras av en öppen diskussion med andra, där personliga 
jämförelser och olikheter är oundvikliga. 

47 Ibid. s. 264. 
48 Ibid. s. 265. 
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Att intervjuaren har en effekt på de intervjuade är något som är omöjligt undvika helt. Olika 
undersökningsmetoder kan dock innebära olika typer av intervjuareffekter som bör beaktas när val 
av metod utförs. Den metod med lägst sannolikhet för intervjuareffekter är enkätundersökningen, en 
metod som dock visar sig vara olämplig för denna undersökning av mer betydelsefulla funktionella 
skäll. Detta är istället något som fick hållas i åtanke under frågestruktureringen och 
frågeframställningen under samtalsintervjuundersökningarna. Försök till att uppmuntra vissa svar 
över andra upplevdes dock inte som en fara då undersökningen inte var ute efter att kunna 
presentera en viss typ av statistik vid undersökningens gång men istället att förstå 
intervjupersonernas tankesätt. 

Komplexiteten i frågor och svar är en aspekt som ter sig väl till samtalsintervjuundersökningar då 
både intervjupersonen och intervjuaren har möjlighet till att ställa följdfrågor eller be om 
klargöranden då missförstånd eller språksvårigheter uppstår. Trots detta utformas självfallet 
frågorna klart och tydligt. Frågorna ställs även utifrån en papperskopia som gör att frågorna alltid 
ställs på det mest begripliga och diplomatiska sätt.

3.3 Urvalsgrupp
Enligt The World Internet Institutes undersökning Svenskarna och Internet: 2010 har andelen som 
besöker sociala nätverk mer än fördubblats i åldrarna över 45 år (sedan undersökningen 2009)49. 
Detta gör denna åldersgrupp till den snabbast växande och upplevs idag som lika självklar på 
Facebook som 80-talisterna, den åldersgrupp som nätverket från början riktat sig till. 

Min undersökning strävar således efter att belysa skillnader i identitetsförhållningen bland 
facebookanvändare i åldersgruppen 20 år till 30 år och åldersgruppen 45 år till 55 år. Jag utförde 
därmed åtta stycken intervjuer, fyra stycken på individer i den yngre åldersgruppen och fyra stycken 
på individer i den äldre åldersgruppen. Jag eftersträvade att finna intervjupersoner som 
representerade så utspridda åldrar som möjligt inom deras åldersgrupper. I den yngre åldersgruppen 
intervjuade jag en tjugoåring och en trettioåring och lyckades därmed inkludera representanter för 
den yngre åldersgruppens start- och slutåldrar. Däremellan blev åldrarna mindre jämnt fördelade 
med en intervjuperson på 22 år och en på 24 år.  Jag ansåg dock att de var acceptabla 
intervjupersoner då åldrarna befann sig nära mittenåldern (25), till skillnad från till exempel en 21-
åring och en 22-åring eller en 28-åring och en 29-åring. Urvalsgruppen bestod till slut även av en 
kvinna och tre män, en ojämnhet som jag anser vara irrelevant för undersökningen då de faktorer 
som ska analyseras ej binder sig till könsroller. 

Den yngre åldersgruppen:
• Man, född 1990, 20 år.
• Man, född 1988, 22 år.
• Kvinna, född 1986, 24 år.
• Man, född 1980, 30 år.

Den äldre åldersgruppen bestod av betydligt mindre urvalsmöjligheter då det faller sig naturligt att 
mitt egna kontaktnät erbjöd mig fler individer i närheten av min egen ålder att välja utifrån. De 
äldre individer som jag kände till som aktiva facebookanvändare stod mitt personliga liv alltför nära 
inpå, till mestadels bestående av familj eller släktingar. Jag använde mig därmed av de kontaktnät 
tillhörande mina få bekanta inom den åldersgruppen och kunde därmed, via en gemenskam kontakt, 
erhålla mejladresser tillhörande individer inom åldersgruppen som även var aktiva 
facebookmedlemmar. På grund av detta, samt tidsrammarna inom vilka arbetet befann sig, upplevde 
jag inte att en lyx såsom överselektivitet var något detta projekt hade ”råd med”. Åldrarna blev till 
slut något mindre utspridda än de varit i den yngre gruppen men jag upplever trots detta att 

49 Findahl, Olle, Svenskarna och Internet, 2010. s. 44.
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individerna företräder åldersgruppen på ett rättvist och representativt sätt. 

Den äldre åldersgruppen:
• Kvinna, född 1962, 48 år.
• Man, född 1960, 50 år.
• Man, född 1958, 52 år.
• Kvinna, född 1957, 53 år.

3.4 Intervjuernas utformning och genomförande
Samtliga intervjupersoner kontaktades via ett elektroniskt mail innehållande mitt namn och min 
studieinriktning, en kort beskrivning av mitt arbete, en förklaring till varför de blivit utvalda samt 
hur jag fått deras kontaktinformation (om detta varit något jag inte erhållit sedan tidigare),  en 
ungefärlig uppskattning på hur lång tid intervjun kunde tänkas ta, samt en uppmaning att kontakta 
mig med förslag på tid och plats för intervjutillfället. Det sistnämnda resulterade i att 
inbokningsprocessen i samtliga fall gick väldigt smidigt och krävde aldrig fler än ett eller två mail 
utöver introduktionsmailet. Tanken bakom detta var även att, då intervjupersonerna själva fick 
bestämma när och var de blev intervjuade, intervjutillfället skulle te sig vid en tid då individerna 
kände sig avslappnade och ostressade. 

Jag använde mig av samma intervjuguide vid samtliga intervjutillfällen och kontrollerade därmed 
att intervjuerna delade en strukturell grund samtidigt som, som metoden föreskriver, intervjun var 
av en samtalskaraktär då individerna uppmuntrades till att ge utförliga svar och exemplifiera sina 
svar. Samtidigt kunde jag ta del av samtalet då det behövdes för att justera konversationens riktning 
och återigen knyta an till huvudämnet och därmed bibehålla den ”röda tråden”. 

Jag använde mig av en ljudinspelare och avstod från att anteckna under intervjun för att uppmuntra 
känslan av en naturlig konversation. Jag ställde ofta följdfrågor som drog svaren närmare den mer 
personliga karaktären för att på så sätt undvika en generell konversation om Facebook. Jag ställde 
ofta följdfrågor såsom ”varför tror du att du känner så?” eller, vid de tillfällen då de börjat säga ett 
överskott av ”man” istället för ”jag”, ”gäller det här även dig?”. 

Jag inledde samtliga intervjuer med kortbesvarade frågor såsom ”när blev du medlem på 
Facebook?” och ”hur många facebookvänner har du?” och ställde sedan mer ämnesspecifika frågor 
för att få individen att börja besvara frågorna utifrån sig själva, istället för ”andra människor” som 
ofta hände i intervjuernas tidigare stadie. Huvudfrågorna ställdes sedan när konversationen börjat 
bli av en mer personlig karaktär och intervjupersonen blivit tillräckligt införstådd med ämnet. 

Huvudfrågorna bestod av:
• Skulle ditt facebookbeteende te sig annorlunda om dina facebookvänner endast bestod av 

dina närmsta vänner?
• Hur känner du om möjligheten att bli taggad i bilder?
• I vilken utsträckning tänker du på/ reflekterar du kring hurvida det du gör, skriver, lägger 

upp osv på Facebook kommer att uppfattas av dina facebookvänner?
• Hur viktigt är det med feedback från dina vänner på Facebook? 
• Anser du att man får en rättvis uppfattning av dig utifrån din facebookprofil?

Samtliga intervjuer med den äldre åldersgruppen ägde rum på intervjupersonens arbetsplats, en i 
individens kontor och tre i ett konferensrum. Tre av intervjupersonerna var arbetskollegor, något 
som jag inte ansåg ha någon påverkan på intervjuresultaten då frågorna är personliga och 
orelaterade till de andra intervjupersonerna. Hos den yngre åldersgruppen utfördes en intervju på 
Uppsalas Stadsbibliotek i ett studierum och de resterande tre i mitt hem. Även här fanns en måttlig 
bekantskap intervjupersonerna emellan men inget som kunde påverka svarsresultaten av 
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ovannämnda skäll. Alla åtta intervjuer utfördes självfallet med endast intervjuaren och 
intervjupersonen i rummet och utan distraherande ljud eller annat brus.

Samtliga intervjuer transkriberades till fullo i efterhand för att på så sätt ge mig en komplett 
överblick av allt som sades samt ge optimala förhållanden för analys.

3.5 Analysmodell 
Intervjumaterialet organiserades utifrån relevans till arbetets syfte. Därefter identifierades generella 
mönster och samband samt ofta förekommande ämnen. Dessa grupperades sedan in i centrala teman 
med arbetets syfte och frågeställningar som grund. De centrala teman som framträdde utifrån 
intervjuernas ovanstående huvudfrågor anges nedan. Dessa teman kommer att diskuteras utifrån de 
olika åldersgrupperna i resultatkapitlet.                                                  
                                                         

• Beteendemodifiering: som ett resultat av reflektion begränsade eller redigerade individerna 
sitt beteende på Facebook på något sätt. Detta kan knytas an till Meads rollövertagande, den 
främre och bakre regionen, identity process theory och identity management.

• Att bry sig om vad andra tycker: individerna uttryckte en vilja att veta vad deras 
facebookvänner tycker om dem samt en oro inför att framstå på osmickrande sätt. Detta 
motsvarar huvudsakligen moment i Meads rollövertagande samt identity process theory.

• Privatliv: viljan att hålla vissa saker ”för sig själva” samt förmågan att själva kunna 
kontrollera vad dessa saker är var ett starkt förekommande tema. Detta kan analyseras 
utifrån den främre och bakre regionen samt i viss utsträckning till identity management.

• Att vilja synas: trots att intervjupersonerna använder sig av facebook i olika utsträckning, 
var viljan att aktivt vara med på något sätt, att få någon respons, att på något sätt vara där 
något som genomsyrade intervjupersonernas svar. Detta kan huvudsakligen. analyseras 
utifrån Meads rollövertagande samt den främre och bakre regionen. 

• Facebook ingen större personlig investering: trots ovanstående teman var även en känsla av 
likgiltighet gentemot Facebook ett förekommande ämne. Individerna sade ibland saker som 
tydde på att det inte var särskilt insatta i Facebook, att deras facebookbeteende var 
opersonligt och att Facebook inte var något viktigt för dem. Detta kan huvudsakligen knytas 
an till den främre och bakre regionen, identity process theory, och identity management. 

3.6 Validitet och reliabilitet 
Validitet kan definieras som a) överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell 
indikator, b) frånvaro av systematiska fel eller c) att vi mäter det vi påstår att vi mäter. Esaiasson 
menar att dessa tre definitioner kan användas synonymt50. Alla tre definitioner är alltså mer eller 
mindre olika sätt att säga samma sak. 

Reliabilitet innebär däremot frånvaron av osystematiska eller slumpmässiga fel51. Dessa fel kan 
uppstå genom mer ”mänskliga” misstag såsom slarvfel, otydligheter, missförstånd eller trötthet. 
Validitet och reliabilitet är obligatoriska grundläggande faktorer för att kunna få fram 
resultatvaliditet. En undersökning kan till exempel ha hög validitet genom att moderatorn använder 
sin avancerade kamera för att spela in ljudet till fokusgruppsintervjuerna. Om denna moderator 
däremot har en tendens att glömma kameraladdaren eller råka hålla för mikrofonen blir 
reliabilitetsnivån väldigt låg. 

50 Esaiasson, Peter, mfl, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. Uppsala 3:3. Norstedts 
Juridik AB, copyright 2007 s. 63. 
51 Ibid. s. 70.
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Inom kvantitativa studier gäller det att vara väldigt noggrann med sina operationaliseringar och 
mätinstrument för att uppnå en hög validitet. Man kan till exempel tydliggöra att man tänker 
dokumentera antalet minuter som tillägnas ekonominyheter i den lokala nyhetssändningen och 
sedan omvandla detta till en procentuell andel av den totala sändningstiden och därmed skapa en 
hög grad av validitet. Om de sedan dock visar sig att forskaren ibland har räknat in den tid ägnad åt 
väderrapporteringen i slutet av sändningen och ibland inte, sänks studiens reliabilitet 
anmärkninsvärt. 

Validitet och reliabilitet är självfallet väldigt viktigt även inom kvalitativa studier. Om man till 
exempel ska utföra en gruppintervju gäller det att vara väl förberedd, kunna styra konversationen i 
rätt riktning och kunna ställa tydliga frågor för att få till en hög grad av validitet. Däremot kan 
frågorna och strukturen vara hur bra som helst men ändå resultera i en låg grad av reliabilitet om 
ämnet till exempel är av en för känslig och personlig karaktär för att kunna diskuteras med en grupp 
människor som inte känner varandra och som därmed inte kan producera ärliga eller trovärdiga 
svar. Jag valde därmed (bland andra skäll) att inte använda mig av fokusgruppsintervjuer men 
istället för enskilda samtalsintervjuundersökningar där svar som berör ämnen såsom att bry sig om 
vad andra tycker inte blir hämmade av nervositet eller osäkerhet. 

Jag uppnår en hög resultatvaliditet i mitt uppsatsarbete genom att ta hänsyn till både validitet och 
reliabilitet genom hela min arbetsprocess. När jag utförde mina samtalsintervjuundersökningar 
använde jag en bandspelare av hög kvalitet, klargjorde begreppen för intervjupersonerna och drog 
tillbaka konversationen till den röda tråden när det behövdes för att på så sätt åstadkomma en hög 
validitet. Reliabiliteten upprätthöll jag genom att testa bandspelaren innan vi satt igång, alltid ta 
med en alternativ ljudinspelare, noggrant transkribera intervjun i efterhand och även se till att 
miljön och attityden kring intervjun var avslappnad och öppen genom att klargöra att det inte fanns 
några rätt eller fel svar och att de var välkomna att ställa frågor om de kände sig osäkra.

Innan jag initierade intervjumomentet utförde jag även två pilotstudier där jag redogjorde för mina 
intervjufrågor med hjälp av utomstående aktörer. Som ett resultat av detta förkastades några frågor 
som irrelevanta, förtydligades och omstrukturerades flera frågor, och lades även ett par frågor till 
som smidigare överförde introduktionsfrågorna till huvudfrågorna. På grund av detta ökade 
undersökningens validitet då frågorna utvärderats i förväg och strukturerats på så sätt att intervjun 
blev tydlig och fokuserad. 

Trots min strävan efter hög validitet och reliabilitet finns det säkerligen sprickor i mitt arbete och 
min egen insats. Eftersom mina intervjuer endast omfattar åtta personer kan mina resultat inte anses 
bevisa dessa egenskaper eller påstå att de återfinns hos alla individer inom åldersgrupperna, men det 
jag däremot ämnar presentera är en möjlighet att mina resultat kan tala för en tendens bland 
åldersgrupperna som skulle kunna utforskas vidare och på en bredare skala. 
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4. RESULTAT

4.1 Presentation av intervjupersoner
Av anonymitetsskäll tilldelas samtliga intervjupersoner kodnamn i detta arbete. Etiskt sett 
neutraliserar detta även personerna från sådant som kulturellt eller etniskt ursprung och lägger 
istället fokusen på det som är relevant: deras svar. I och med att intervjupersonerna informerades 
om att de skulle vara anonym eliminerades eventuella  modifieringar i deras svar som annars kunde 
uppstått på grund av personliga ämnen eller hämningar. Följaktligen blev även de intryck som 
forskaren möjligtvis fått av personerna under intervjumomentet mindre påtagliga och bidrog till en 
vetenskaplig och objektiv syn på dem under arbetets gång.  

För att utmärka de två åldersgrupperna har jag döpt om intervjupersonerna i den yngre gruppen till 
namn som börjar på bokstaven A.

• Man, född 1990, 20 år = Anton
• Man, född 1988, 22 år = Adam
• Kvinna, född 1986, 24 år = Anna
• Man, född 1980, 30 år = Anders

Intervjupersonerna i den äldre gruppen har döpts om till namn som börjar på bokstaven B.
Den äldre åldersgruppen:

• Kvinna, född 1962, 48 år = Berit
• Man, född 1960, 50 år = Bengt
• Man, född 1958, 52 år = Björn
• Kvinna, född 1957, 53 år = Barbro

På detta sätt tydliggörs alltid vilken åldersgrupp intervjupersonen tillhör. 

Anton är 20 år gammal och har varit facebookmedlem i lite över två år. Han hörde talas om 
Facebook via sin bror och upptäckte strax därpå att flertalet av hans vänner också var medlemmar. 
Efter påtryckningar från kompisgänget skaffade han till slut ett facebookkonto i 2008 och har nu 
över 400 vänner på Facebook.

Adam är 22 år gammal och är facebookmedlem sedan tre år tillbaka. Han hörde först talas om 
Facebook via sina vänner och är idag uppe i cirka 220 facebookvänner. 

Anna är 24 år gammal och har varit facebookmedlemm i tre år. Hon hörde först talas om Facebook 
via en yngre jobbarkompis som ett bättre alternativ till Bilddagboken. Hon är idag uppe i cirka 250 
facebookvänner. 

Anders är 30 år gammal och har varit facebookmedlem i tre år. Han upplevde Facebook som ett 
slags fenomen som alla plötsligt hade skaffat och som man ”bara skulle ha” och blev därmed även 
själv medlem. Han har idag cirka 135 vänner. 

Berit är 48 år gammal och har varit facebookmedlem i lite över ett år. Hon hörde talas om Facebook 
via sina barn och skaffade ett konto som ett resultat av deras uppmuntrande. Hon har idag cirka 40 
facebookvänner. 

Bengt är 50 år gammal och har varit facebookmedlemm i lite över två år. Han skaffade Facebook då 
en vän uttryckte att han tyckte han borde vara med samt då han upptäckte att några bekanta och nära 
vänner hade börjat använda Facebook. Han har strax över 90 facebookvänner. 
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Björn är 52 år gammal och är facebookmedlem sedan 2½ - 3 år tillbaka. Han skaffade Facebook 
som ett resultat av påverkan från vänner, familj och bekanta. Han har idag cirka 150 
facebookvänner. 

Barbro är 53 år gammal och har varit facebookmedlem i ca. tre eller fyra år. Hon hörde först talas 
om Facebook via sin brorsdotter som bor i USA. Idag har hon mellan 300 – 400 vänner.

4.2 Centrala Teman
De centrala teman som introducerats i analysmodellen kommer nu att redovisas för utifrån de två 
olika åldersgrupperna.

4.2.1 Åldersgrupp 1
Beteendemodifiering: 3 av 4 intervjupersoner i den yngre åldersgruppen ansåg att deras beteende 
skulle vara annorlunda om deras facebookvänner endast bestod av de personer som stod dem 
närmast i det verkliga livet. De ansåg att de skulle skriva saker av mer personlig karaktär, såsom 
interna skämt eller mer ärliga statusuppdateringar kring hur de mår. Vid nuläget nämnde samtliga 
att de tenderar att hålla sin aktivitet, framförallt statusuppdateringar, på en saklig och generell nivå. 
Bland annat beror detta på att de inte vill uppfattas fel av sina facebookvänner. Adam menar att:

”Ja, då hade jag ju säkert skrivit mer saker. Statusuppdateringar och sånt. Det gör jag ju inte särskilt 
ofta nu. För man vill ju kanske inte skriva saker som gör att andra tror att man är dum i huvudet. 
Som om man skriver om något internt skämt eller så och så tror folk att man är seriös. Men hade jag 
bara mina närmsta skulle jag ju kunna flumma mer för dom vet ju hur jag är. För nu blir det mest, om 
jag statusuppdaterar, att det blir seriöst eller inte betyder något speciellt liksom.”

Anna och Antons kommentarer överensstämde med Adams och de ansåg även att de skulle kunna 
”släppa loss mer” (Anton) och ”inte bara vara så saklig...utan kanske lite mer privat” (Anna). Att 
kunna öppna upp sig mer känslomässigt inför sina närmaste vänner var även något som förekom i 
svaren. Anton menade att han ofta försöker hålla tonen bakom sitt facebookbeteende positivt, något 
som han skulle kunna släppa på om hans facebookvänner endast bestod av hans närmaste 
umgängeskrets. Han påstår att han till exempel formulerar en statusuppdatering om en dålig dag på 
ett positivt sätt, för att ändå framstå som glad, ”men om jag bara hade mina närmsta 30 vänner så 
skulle jag kanske kunna skriva typ 'idag har jag verkligen haft en skitdag'”. 

Anna menar även att hon modifierar sitt beteende på Facebook för att inte öppna upp sig för mycket 
för människor som hon inte känner lika väl som sina närmsta. 

”Det är ju som i det vardagliga livet också. Man har ju en viss fasad inför andra.. som man inte har 
inför sina närmsta. Och det speglar ju sig på Facebook också”. 

Inom den yngre åldersgruppen konstaterade tre stycken, Anders, Anna och Anton, att de modifierar 
sitt facebookbeteende utifrån hur deras facebookvänner känner kring samt  kan uppfatta det de gör. 
Anders  refererar huvudsakligen i detta mån till statusuppdateringar och menar att ”allt man gör kan 
ju uppfattas olika av olika människor..så det klart man får tänka på vad man säger och skriver”. 
Anton berättar även han att statusuppdateringar är något som får honom att reflektera kring sina 
facebookvänners perspektiv: 

”När jag gör statusuppdateringar, det enda jag personligen tänker på är kanske om jag vill skriva 
något och jag kan tänka mig att det finns vissa personer som skulle kunna uppfatta det här fel och att 
det blir någon sorts kränkning.”

Anna nämner i störst utsträckning denna medvetenhet kring hur andra människor på facebook 
tänker och känner inom diskussionen för bildtaggningar. Hon menar att:
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”Man vet ju själv vad man själv tycker är okej, men man vet ju egentligen inte riktigt hur andra 
tänker... men ibland kan man ju vara lite elak för att man tycker någon bild är lite rolig, men då vet 
man ju att den personen (på bilden) har lite humor och distans till det hela”.

Adam avslöjar även en vilja att framstå som artig som en bidragande faktor till 
beteendemodifiering. Han nämner att han accepterar vänförfrågningar på Facebook för att det 
”känns dumt eller elakt att ignorera” trots att han ibland inte har någon egentlig vilja att bli vän med 
personen i fråga.

Att bry sig om vad andra tycker: Anna och Adam förhåller sig försiktigt till bildtaggningar. De har 
själva inte upplevt några extrema negativa känslor gentemot taggningsfunktionen men är samtidigt 
ibland mindre glada över osmickrande bilder eller kan tänka sig att det är något som skulle kunna 
bli jobbigt. Adam påstår att ”jag kan absolut tänka mig att det skulle kunna vara jobbigt om det var 
någon riktigt dum bild som blir taggad..'hur många har hunnit se den innan jag taggat bort den?'”. 
Detta tyder på att Adam och Anna inte vill att andra individer på Facebook ska bilda en uppfattning 
av dem som oattraktiva. 

Privatliv: Anna och Adams förhållningssätt till bildtaggningsfunktionen faller även inom ramarna 
för detta tema, att vilja kunna själva kontrollera vilka aspekter av (och därmed bilder på) deras 
privatliv som offentliggörs för andra och vilka aspekter som hålls privata. 

Adam hävdar att han aldrig skriver något personligt eller något som berör hans känslor på 
Facebook, ”absolut inte”. Anders och Anton menar att de inte utelämnar sig själva alltför mycket på 
Facebook då de vill hålla vissa saker för sig själva (Anton) eller hålla sitt privatliv privat (Anders). 
Anders menar att ”det som är privat tar jag vid sidan av (Facebook) för jag vill ändå upprätthålla 
någon slags integritet”. 

Denna medvetenhet kring det privata och det offentliga nämns även som en styrande faktor bakom 
valet att  kommunicera via loggen eller via meddelandefunktionen på Facebook. Samtliga 
intervjupersoner inom den yngre åldersgruppen angav att den privata aspekten gjorde att de ibland 
valde att skriva till en vän via meddelandefunktionen, där meddelandet inte är synligt för andra 
facebookmedlemmar istället för på loggen där det kan läsas av alla profilinnehavarens vänner. 
Anton menar att han använder meddelandefunktionen när han vill ha utförliga eller detaljerade svar 
och när han vill skriva om sådant som handlar om privata ämnen såsom kärlek. Anna refererar 
också till frågor kring kärlek som skäll till att använda meddelandefunktionen. Anders menar att 
sådant som skrivs på loggar ”är oftast något som ska byggas på av andra. Men om det bara är något 
mellan personen och mig och ingen annan kan göra ett inlägg så kan man likaväl ta det privat”. 

Att vilja synas:  Anton och Anna uppfattar feedback som en väldigt viktig del av Facebook, att det 
ändå är det som är tanken bakom Facebook. Anna konstaterar att hon inte skulle vara medlem på 
nätverket om man inte kunde kommentera då hon anser att det är där i det roliga ligger. ”Man 
synliggör sig själv och andra”.  Anton medger också att han skulle ”lägga ner Facebook” om han 
aldrig fick feedback eller kommentarer från sina facebookvänner. Anna menar även att hon själv 
skulle ta illa upp om hon aldrig skulle få en respons utav sina vänner på Facebook:

”Det är nog ganska viktigt (med feedback). De är ju ganska tråkigt om man skriver något eller lägger 
upp bilder, vilket ändå är själva grejen med Facebook, så kommenterar ingen på dom bilderna. Då 
skulle man nog känna sig ganska osynlig tror jag, jättehemskt. Som om ingen brydde sig.”

Anders och Adam är av den åsikten att feedback är roligt att få, men att det inte är huvudpoängen 
med Facebook. Båda menar att de förväntar sig en viss grad av ”rimlig feedback” i proportion till 
deras egen aktivitetsnivå eller informationsinnehållet i det dom lägger upp. 
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”Det klart man förväntar sig en viss feedback. Att ens vänner visar intresse är ju alltid kul.. så en 
rimlig feedback vill man ju ha men det är inte så att jag lägger upp någonting så förväntar jag mig att 
nu måste jag få tjugo svar.” (Anders)

Tre av de yngre intervjupersonerna, Anders, Anton och Anna, gör ett direkt konstaterande att de vill 
synas på Facebook. Anders menar att han har Facebook för att ”alla andra har det. Man försöker ju 
vara lite social.” Anton är inne på samma spår när han, i diskussionen kring meddelande kontra 
loggen,  säger, ”Man vill ju ändå visa att man är social, och skriver man enbart till andra via 
meddelanden, då ser ju ingen att man är social”. Anna nämner att: 

”Det är ju roligt när andra människor kommer in och kommenterar så att det liksom blir en 
diskussion. Så undermedvetet kanske man vill att andra ska se vad man skriver”.

När det gäller att ”vara med” och synas på Facebook anser två personer i den yngre åldersgruppen 
att en uppdaterad profil är en viktig aspekt. Anna menar att:

”Det här om jag skulle flytta någon annanstans, då är det ju facebookändring som gäller på en gång... 
Facebook är ju som en sorts 'här är jag' och som en information om en själv. Det känns nästan lika 
viktigt som en adressändring.”

Adam anser att profiluppdatering kan vara viktigt men att han själv känner att förändringen skulle 
behöva vara seriös för att anges i profilen då han inte vill behöva byta vissa aspekter flera gånger 
såsom förhållandestatusen. 

Facebook ingen större personlig investering: Inom den yngre åldersgruppen är en individ, Anders, 
även medlem på nätverket LinkedIn. LinkedIn är specialiserat för professionellt nätverkande och 
profilerna består där till störst del av användarnas curriculum vitae. Hans kommentarer syftar på att 
detta nätverk, eftersom det är professionellt, kan anses som viktigare än Facebook och att han oftare 
lägger ner mer energi på att hålla denna sida uppdaterad än facebookprofilen. 

När frågan ställdes hurvida facebookbeteendet skulle vara annorlunda om individen endast hade 
sina närmsta vänner som facebookvänner, var det endast en i den yngre åldersgruppen, Anders, som 
ansåg att, ”nej, det skulle nog vara detsamma i stort sett”. Han menade dock inte att det är på grund 
av att han redan är personlig i sitt beteende utan att det beror på att man inte skulle bete sig mer 
personligt än vad han gör för tillfället, oberoende av facebookvännerna.  

Två personer i den yngre åldersgruppen, Anders och Adam, ansåg att de var så pass opersonliga i 
sitt facebookbeteende att andra användare möjligtvis skulle kunna skapa en felaktig uppfattning av 
dem. Anders hävdar att, ”man skulle nog kunna säga att jag faktiskt är mer social i det verkliga livet 
än vad min facebookprofil antyder”. Adam, som följer några musikartisters sidor på Facebook 
kommenterade att, ”jag gillar ju många saker men det jag gillar på Facebook är väl väldigt nichat 
till att jag gillar dödsmetall och då kan man väl få en lite skev bild av att jag bara gillar sånt”. 

För två av de yngre intervjupersonerna, Anders och Anton, spelar inte en uppdaterad profil någon 
större roll. ”Jag skulle inte sitta och störa mig på att något på min profil inte stämde överens med 
verkligheten”, menar Anton. 

4.2.2 Åldersgrupp 2

Beteendemodifiering: 3 av 4 intervjupersoner från den äldre åldersgruppen ansåg att deras 
facebookbeteende skulle vara annorlunda om deras facebookvänner endast bestod av deras 
närmaste vänner i det verkliga livet. Bengt och Barbro menar att de säkert skulle vara mer öppna. 
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Berit, som känner hennes facebookvänner i nuläget består till störst del av nära vänner menar att, 

”om jag skulle ha fler så kallade 'bekanta' så skulle jag nog inte vara så flammsig som jag är nu. Utan 
nu kan jag ju vara mig själv, då jag vet vem de (facebookvännerna) är och jag bara har mina 
närmaste”. 

En person i denna åldersgrupp, Björn, konstaterade att han reflekterar kring hur hans 
facebookvänner tycker och tänker när han utför handlingar. Han ser att vissa av vännerna på 
Facebook är ”väldigt personliga..och har en mycket högre tolerans för offentlighet”. När det gäller 
att kunna känna av vad som får skrivas på den offentliga loggen menar han att ”man måste känna 
personen i fråga och lite sammanhang och så... man måste kunna se det från deras perspektiv”. 

Två personer, Bengt och Berit, menade att deras beteendemodifiering i vissa sammanhang kan 
grundas på en vilja att vara samt framstå som artig. Båda hänvisar till vänförfrågningar som något 
man bör acceptera av artighetsskäll. Berit menar att det beror delvis på att det är en ”direkt fråga” 
och anses därför som oartigt att ignorera. Bengt hävdar även att han modifierar andra delar av sitt 
facebookbeteende, såsom det han skriver, för att upprätthålla en trevlig stämning. Han menar att 

”(Facebook) egentligen ger väldigt svåra sätt att kommunicera. Det eskalerar otroligt lätt och blir 
väldigt otrevlig stämning över väldigt triviala saker för att någon missförstår. Det är svårt att få fram 
nyanser när man skriver. Jag låter väl helt enkelt bli att skriva saker som kan skapa sådant.”

Att bry sig om vad andra tycker: Barbro och Björn förhåller sig försiktigt till bildtaggningar. De har 
själv inte råkat ut för några problem men kan tänka sig att det skulle kunna bli jobbigt om de 
plötsligt blev taggade i bilder konstant eller av människor som inte förstod funktionen rätt. Barbro 
menar att ”jag kan tänka mig att många skulle gå till överdrift med det, att de gör något på skoj men 
sårar den personen”. Hon menar att hon personligen inte tar taggningsfunktionen på särskilt stort 
allvar och att hon själv inte skulle bli upprörd om någon taggade henne på osmickrande bilder då 
hon inte anser sig själv vara särskilt fåfäng. Hon nämner dock att hon förstår att andra människor 
inte har samma grad av likgiltighet när det gäller bildtaggningar och på så sätt är funktionen 
”kanske inte så bra”.  Björn, som menar att det hittills inte har varit ett problem för honom, hävdar 
likväl att ”det finns vissa tillfällen där man vill kontrollera vilka bilder på en själv som läggs upp”. 
Han menar även att,

”det (bildinnehållet) behöver inte vara något dumt eller... men det är ju inte alltid man vill att allting 
man gör ska komma fram i rampljuset och om någon då lägger upp bilder som taggas på min profil 
då... nej, jag skulle nog faktiskt föredra att kunna bestämma det själv”. 

Barbro och Björn vill alltså kunna bestämma själv vilket material deras facebookvänner har till sitt 
förfogande när det gäller bilder för att på så sätt undvika att deras vänner skapar en felaktig eller 
negativ bild av dem. Bengt förhåller sig däremot inte bara försiktigt utan även negativt till 
taggningsfunktionen. Han menar att faktumet att andra människor kan tagga honom i bilder är 
”extremt störande”. 

”Det tycker jag inte alls dom ska kunna göra... det vore en sak om bara jag kunde gå in och peka att 
'där är jag på en bild', men jag tycker det är väldigt illa om någon annan kan göra det och på så sätt 
peka ut mig för omvärlden... Jag är mycket mån om mitt privatliv och jag tycker inte om när andra 
kan hänga ut det på det sättet”. 

Privatliv: Intervjupersonernas inställningar till bildtaggningsfunktionen säger självfallet en stor del 
om hurvida de värdesätter de privata aspekterna av sina liv. Barbro och Björn var inte helt negativt 
inställda då Barbro i sitt eget fall ställde sig obekymrat till att bli taggat i bilder och Björn, då han 
ställde sig försiktigt till funktionen, inte själv hade råkat ut för några negativa erfarenheter. Bengt är 
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däremot väldigt mån om sitt privatliv och var väldigt bekymrad över att andra människor kunde 
lägga ut offentliga bilder på honom.  

3 av 4 personer i den äldre åldersgruppen säger att de aldrig skriver något personligt 
överhuvudtaget. Bengt menar dessutom att han aldrig skriver om något som är familjeinternt, 
familjärt eller om vad han jobbar med. Barbro och Björn hävdar tillika att de aldrig skriver om eller 
visar upp sin personliga sida på Facebook. Berit menar dock att hon kan vara någorlunda personlig i 
sitt facebookbeteende men att hon aldrig lämnar ut privat eller personlig information på nätverket. 

I diskussionen kring privatlivet gör endast Berit en hänvisning till meddelandefunktionen. 

”Om någon har skrivit till mig i min profil (på loggen) så kan jag be dem använda 
meddelandefunktionen istället. Jag är ganska privat av mig. Så då backar jag liksom... Det är som när 
jag pratar med någon om något som är lite personligt då sänker man rösten. Det är som ett 
meddelande för mig, att man vill vara lite mer diskret i vissa fall.”

Att vilja synas: Inom den äldre åldersgruppen nämner endast en person, Bengt, att det skulle vara 
tråkigt att aldrig få någon feedback från sina facebookvänner. För att synas och aktivt delta i 
facebookvärlden krävs ett utbyte medlemmar emellan.

”Det är ju inte så kul att bemöta tystnad bara. Det skulle ju vara lite tråkigt att aldrig få någon 
feedback. Tanken bakom Facebook är ju ändå att interagera med andra människor.”

Ingen av intervjupersonerna i denna åldersgrupp hävdade dock att de på något sätt ansträngde sig 
för att synas. Målet med deras handlingar påstods aldrig vara att göra sig själva synliga eller att dra 
uppmärksamhet. 

Facebook ingen större investering: 3 av 4 intervjupersoner i den äldre åldersgruppen berättade att 
feedback från sina facebookvänner inte spelar någon större roll för dem. ”Notifikationer struntar jag 
i faktiskt”, menar Berit. Barbro säger att notifikationer är något som hon inte ens tänker på och 
kollar därmed aldrig efter dem heller. Björn hävdar att, ”om jag loggade in utan att det var någon 
notifikation på några veckor så skulle inte det störa mig”.

Både Björn och Bengt hävdar att Facebook inte är det enda nätverket de är medlemmar i då båda 
har sidor på på nätverket LinkedIn där de har ett utlopp för sina seriösa och professionella sidor. 

”Där (på LinkedIn) har jag allt som rör min yrkesroll...man skulle väl kunna säga att jag, på 
LinkedIn, är mitt professionella 'jag'... Facebook är bara för familj och vänner och... roliga saker 
liksom” (Bengt). 

Detta tyder på att, trots att Facebook uppfattas som ett positivt forum där kontakter kan återknytas 
och upprätthållas, finns det alternativ till Facebook som stundtals kan framstå som viktigare eller 
mer talande om individen i fråga. 

En intervjuperson, Björn, hävdar att hans facebookbeteende inte skulle te sig annorlunda om han 
endast hade sina närmaste vänner på Facebook. ”Jag tycker alltid man ska vara försiktig med vad 
man lägger ut för information på sånt här, den finns alltid kvar”, menar han. Han uppfattar således 
inte Facebook som ett forum där han skulle känna sig bekväm med att vara personlig, oberoende av 
facebookvännerna. 

Ingen av intervjupersonerna i den äldre åldersgruppen ansåg en uppdaterad profil att vara en viktig 
del av sitt facebookanvändande. 
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4.2.3 Sammanfattning

Beteendemodifiering: 3 av 4 intervjupersoner i den yngre åldersgruppen samt 3 av 4 i den äldre 
åldersgruppen ansåg att deras beteende skulle vara annorlunda om deras facebookvänner endast 
bestod av de personer som stod dem närmast i det verkliga livet.

Inom den yngre åldersgruppen konstaterade tre stycken individer att de modifierar sitt 
facebookbeteende utifrån hur deras facebookvänner känner kring samt  kan uppfatta det de gör. 
Endast en person i den äldre åldersgruppen gjorde detta konstaterande. 

En person i den yngre åldersgruppen och två personer i den äldre åldersgruppen avslöjade en vilja 
att framstå som artig som en bidragande faktor till beteendemodifiering. 

Att bry sig om vad andra tycker: 2 personer i den yngre åldersgruppen samt 2 personer i den äldre 
åldersgruppen förhåller sig försiktigt till bildtaggningar. En person i den äldre åldersgruppen ställer 
sig även negativt till bildtaggningsfunktionen. Ingen i den yngre gruppen har dock denna 
inställning. 

Privatliv: 3 av 4 intervjupersoner i den yngre åldersgruppen hävdar att de aldrig skriver något 
personlig på Facebook eller att de undanhåller viss information just för att det ska förbli privat. 4 av 
4 intervjupersoner i den äldre åldersgruppen instämmer. 

4 av 4 intervjupersoner inom den yngre åldersgruppen angav att den privata aspekten gjorde att de 
ibland valde att skriva till en vän via meddelandefunktionen istället för på loggen. I den äldre 
åldersgruppen gjorde endast 1 av 4 detta konstaterande. 

Att vilja synas: 4 av 4 personer i den yngre åldersgruppen känner att feedback antingen är väldigt 
viktigt eller att de förväntar sig åtminstone en ”rimlig” feedback från sina vänner. Inom den äldre 
åldersgruppen nämner endast 1 av 4 personer att det skulle vara tråkigt att aldrig få någon feedback 
från sina facebookvänner. 

3 av 4 intervjupersoner i den yngre åldersgruppen gjorde ett direkt konstaterande att de ville synas 
på Facebook. Ingen av intervjupersonerna i den äldre åldersgruppen uttryckte denna vilja. 

2 av 4 personer i den yngre åldersgruppen ansåg att en uppdaterad profil är en viktig del av 
facebookanvändandet. Ingen i den äldre gruppen instämde. 

Facebook ingen större investering: 3 av 4 intervjupersoner i den äldre åldersgruppen berättade att 
feedback från sina facebookvänner inte spelar något större roll för dem. Ingen av personerna från 
den yngre åldersgruppen kände detsamma. 

Inom den yngre åldersgruppen är 1 av 4 och inom den äldre åldersgruppen 2 av 4 även medlemmar 
på nätverket LinkedIn. Detta gör att Facebook blir mindre viktigt då väljer att även lägga ner tid och 
energi på alternativa nätverk.

När frågan ställdes hurvida facebookbeteendet skulle vara annorlunda om individen endast hade 
sina närmsta vänner som facebookvänner, angav endast en person i den yngre åldersgruppen och en 
person i den äldre åldersgruppen nej som svar. 

För 2 av 2 av de yngre intervjupersonerna spelar inte en uppdaterad profil någon större roll. 4 av 4 
intervjupersoner från den äldre åldersgruppen instämmer. 
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5. ANALYS
Inom ramarna för analysmodellen organiserades undersökningsresultaten enligt sex stycken centrala 
teman. Där nämndes även vilka teorier de olika teman skall analyseras utifrån. Denna analys, via 
den ovanstående redogörelsen utifrån de två åldersgrupperna, följer nedan. 

5.1 The self: George Herbert Mead
George Herbert Meads teori om the self och rollövertagande analyseras utifrån två centrala teman 
från intervjuresultaten: beteendemodifiering och att bry sig om vad andra tycker.

Redovisningen av intervjuresultaten har, inom ramarna för temat beteendemodifiering, funnit att 3 
av 4 intervjupersoner i båda åldersgrupper hävdar att deras facebookbeteende skulle te sig 
annorlunda om deras facebookvänner endast bestod av deras närmaste vänner från det verkliga 
livet. Utifrån Mead kan detta uppfattas som att intervjupersonerna, när de gör ett rollövertagande på 
sina närmsta vänner, i sinnet förvandlas till personer som känner intervjupersonen väl och som inte 
skulle överanalysera deras facebookaktivitet eller statusuppdateringar. Istället har de verkliga och 
närstående relationer till intervjupersonen som innebär att de känner till deras personlighetsdrag, 
deras humor och deras känslomässiga tillstånd. Dessa faktorer överskrider alltså de intryck de får 
utav intervjupersonen på Facebook. Utifrån detta rollövertagande kan intervjupersonen känna sig 
säker på att deras handlingar på Facebook inte kommer att uppfattas fel utav sina facebookvänner 
då dessa individer är deras verkliga närstående vänner som känner dem på en djup nivå. 

Den andra typen av respons som förekom inom ramarna för beteendemodifiering var att 
intervjupersonerna hävdar att de medvetet reflekterar kring hur deras facebookbeteende kan komma 
att betraktas utifrån hur deras facebookvänner tycker och tänker. 3 personer inom den yngre 
åldersgruppen och 1 person från den äldre åldersgruppen gjorde detta uttalande. Att reflektera kring 
hurvida något kan komma att uppfattas av andra människor är beroende av lyckade 
rollövertaganden. När intervjupersonerna hävdar att de reflekterar kring hur deras beteende 
betraktas av deras vänner hänvisar de direkt till Meads rollövertagande. De menar alltså att de 
försöker se på sig själva och sina egna handlingar utifrån deras facebookvänners perspektiv. Även 
intervjupersonernas vilja att framstå som artiga tyder på rollövertagande då de vill framstå på detta 
sätt utifrån deras facebookvänners perspektiv. 

Att bry sig om vad andra tycker är en central del av rollövertagande eftersom vad andra människor 
skulle tycka är något som fastställs genom att göra rollövertaganden på dessa personer. 
Intervjupersonerna uttryckte en oro över att inte kunna kontrollera vilka bilder på dem som 
synliggörs för deras vänner. Intervjupersonerna såg dessa bilder ”genom någon annans ögon” och 
gillade inte de sätt de framställdes på eller den uppfattning andra människor som inte känner dem 
personligen kunde skapa av dem utifrån den bilden. Samtliga kommentarer kring att modifiera 
beteende talar tillika till en vilja att, när ett rollövertagande utförs, se en positiv, smickrande och 
representativ bild av personen i fråga. 

5.1.1 Åldersgrupp 1
Antons uttalande om att han skulle formulera en statusuppdatering om en dålig dag på ett positivt 
sätt för att ändå framstå som glad tyder på att han har gjort ett rollövertagande på sina 
facebookvänner och upplevt att vissa av dessa, då de inte är hans närmaste vänner och inte känner 
honom på en personlig nivå, skulle kunna tolka en negativ statusuppdatering som att Anton har 
blivit negativ som person, går igenom en tuff tid i sitt liv, eller som att han har blivit deprimerad. 
Han menar att ”om jag bara hade mina närmsta 30 vänner så skulle jag kanske kunna skriva typ 
'idag har jag verkligen haft en skitdag'” och inte behöva oroa sig för att dessa 30 vänner skulle få ett 
felaktigt intryck eftersom de känner honom väl och vet att han fortfarande är samma glada kille som 
helt enkelt har haft en dålig dag. 
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De yngre var som regel mycket mer specifika än de äldre i sina exempel på hur och på vilket sätt de 
skulle agera annorlunda om de endast hade sina närmaste vänner på Facebook. De menade att de 
faktiskt hade upplevt stunder då de börjat skrivit något på men sedan insett hur det skulle kunna 
misstolkas av andra vänner på Facebook.

Både Anders och Anton berättar att de gör detta rollövertagande inför statusuppdateringar. Anders 
menar att ”allt man gör kan ju uppfattas olika av olika människor..så det klart man får tänka på vad 
man säger och skriver” och Anton hävdar att han, innan han skriver en statusuppdatering, funderar 
kring hurvida någon av hans facebookvänner skulle kunna uppfatta det han skriver fel eller känna 
sig kränkta på något sätt. 

Även Annas diskussion kring bildtaggningar kan ses i ljuset av Meads rollövertagande. 
Rollövertaganden blir mer och mer korrekta desto bättre personen känner individen i fråga. Anna 
menar då att det kan vara svårt att veta hur andra känner kring att bli taggade i bilder och att hon då 
brukar vara försiktig med detta. Detta tyder på att hon, när hon gör ett rollövertagande på personen i 
fråga, inte känner att hon vet hur de skulle reagera om de såg sig själva i en specifik bild. Hon 
nämner däremot att hon ibland kan vara ”lite elak för att man tycker någon bild är lite rolig, men då 
vet man ju att den personen (på bilden) har lite humor och distans till det hela”. Detta tyder på att 
hennes rollövertagande på denna person säger henne att de inte skulle bli upprörda eller ta illa upp 
om hon taggade dem i denna bild vilket innebär att Anna kände personen tillräckligt väl för att 
kunna komma fram till det beslutet efter att ha utfört ett rollövertagande. 

Det var uppenbart inom denna diskussion, samt andra referenser till att tagga andra människor på 
bilder, att dessa tankar och reflektioner var något som intervjupersonen hade tänkt på innan och att 
de hade gjort rollövertagande till en vana när det gäller att lägga upp bilder på andra människor på 
det offentliga forum som Facebook är. 

Viljan att framstå som artig inom den yngre åldersgruppen representerades endast av en person 
vilket tyder på att, när rollövertaganden utförs är det sällan hurvida de uppfattas som artiga som 
spelar roll. Den yngre åldersgruppen utför rollövertaganden för att skapa en uppfattning av hur 
bilderna på dem samt det dem skriver uppfattas av sina facebookvänner men det är inte för att förstå 
hurvida de framstår som artiga. Adam tillkännager den yngre åldersgruppens vanligaste skäll bakom 
rollövertagande:

Man vill ju kanske inte skriva saker som gör att andra tror att man är dum i huvudet... Jag vet att jag 
drar mig ifrån att skriva vissa saker som 'det här hade varit kul att skriva men vänta nu', som att dra 
något nördskämt... Det känns ju som man inte behöver skrika om det mer, att man är nörd, och 
sådana saker...”

Detta är ett typiskt uttalande som på många sätt liknar vad de andra intervjupersonerna i den yngre 
åldersgruppen också kommenterat. 

5.1.2 Åldersgrupp 2
Samtliga äldre intervjupersoner som ansåg att deras facebookbeteende skulle vara annorlunda (3 
stycken) menade, såsom den yngre gruppen, att de skulle vara mer öppna och personliga i sina 
handlingar och med tanke på vad de skriver på offentliga delar av nätverket. Berit, som i nuläget 
känner att hennes facebookvänner består av hennes närmaste vänner menar att ”nu kan jag ju vara 
mig själv”. 

Alla tre intervjupersoner som ansåg att de skulle bete sig annorlunda gav intrycket av att denna 
förändring i verkligheten inte skulle vara särskilt stor. Inom intervjuerna med den äldre 
åldersgruppen angående detta ämne framställdes en känsla av att den personlighetsgrad som de 
kunde tänka sig förmedla på Facebook inte någonsin skulle kunna vara särskilt djup, oberoende av 
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facebookvännerna. Flera stycken hävdade att de skulle vända sig till något annat medel, såsom 
mobiltelefonen eller elektronisk mail om de ville kontakta någon vän på ett personligt plan. När de 
uttryckte att de skulle kunna vara mer personliga om de hade närmare vänner på Facebook lade de 
till, direkt eller indirekt, att de ändå som regel inte gillar tanken att lägga upp personliga känslor 
eller information på ett offentligt forum som med all sannolikhet sparar den informationen i 
efterhand. 

Endast en person i den äldre åldersgruppen konstaterade att de modifierar sitt facebookbeteende 
utifrån hur deras facebookvänner känner kring samt kan uppfatta det de gör. Inom diskussionen 
kring att kunna känna av vad som får skrivas på andra människors offentliga loggar menar Björn att 
”man måste känna personen i fråga och lite sammanhang och så... man måste kunna se det från 
deras perspektiv”. 

Till skillnad från den yngre åldersgruppen verkade detta behov av att uppfatta deras handlingar 
utifrån deras vänners perspektiv inte lika relevant. En person nämnde att de utvärderar deras 
aktiviteter på detta sätt men de andra tre gav intrycket av att deras handlingar på Facebook som 
regel är så pass opersonliga just för att undvika behovet av denna typ av reflektion. 

Det fanns ingen referens till reflektionsmomentet med tanke på att tagga andra människor på bilder 
såsom inom den yngre åldersgruppen. Denna skillnad beror på att de äldre inte laddar upp bilder i 
samma utsträckning som de yngre och när de väl gör de väljer de alltid eller oftast bilder som inte 
innehåller människor. 

Två personer i den äldre åldersgruppen avslöjade en vilja att framstå som artig som en bidragande 
faktor till beteendemodifiering. Båda menar att de sällan eller aldrig ignorerar vänförfrågningar av 
just denna anledning och en menar även att han modifierar det han skriver på Facebook för att 
undvika missförstånd som kan leda till en otrevlig stämning. Bengt menar att han avgränsar det han 
skriver på Facebook till sådant som endast kan uppfattas som positivt och som inte kan tolkas fel 
eller negativt av någon annan facebookanvändare.

De äldre nämnde alltså artighetsfaktorn i större utsträckning än de yngre vilket kan leda till att de, 
mer som regel än undantag, håller sin facebookaktivitet på en opersonlig och saklig nivå såsom i 
Bengts fall. 

Två personer var, som med den yngre åldersgruppen, försiktigt inställda till 
bildtaggningsfunktionen då de inte känner sig helt bekväma med att inte själv kunna bestämma 
vilka bilder på dom som synliggörs för andra facebookanvändare. En individ i den äldre 
åldersgruppen var däremot inte bara förskitigt inställd till funktionen men ställde sig snarare helt 
negativt till den. Bengt menade att han inte alls tyckte om tanken att andra människor kunde ”hänga 
ut honom” offentligt och att han fann det hela ”extremt störande”. Denna åsikt fanns inte hos någon 
av de yngre intervjupersonerna. 

Den största skillnaden åldersgrupperna emellan när det gäller bildtaggninsfunktionen är dock att de 
yngre faktiskt blir taggade i mycket större utsträckning än de äldre. När de därmed refererar till 
bildtaggningar ser deras situationer i verkligheten väldigt annorlunda ut. De yngre, som blir taggade 
i bilder med jämna mellanrum, ställer sig försiktigt till det men inför ingen inställning som till 
exempel gör att de bilder de taggas på inte hamnar på deras profil. De äldre hade ungefär samma 
inställning men deras verklighet innebär att de taggas i bilder mycket mer sällan än de yngre. De 
äldre menade att om de skulle börja bli taggade för ofta eller i för stor utsträckning, såsom de yngre 
faktiskt gör, skulle de kunna tänka sig att införskaffa den inställning som döljer deras taggade 
bilder. 
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5.2 Den främre och bakre regionen: Erving Goffman
De teman som kommer att analyseras utifrån Ervin Goffmans främre och bakre region är 
beteendemodifiering, privatliv och viljan att synas.

Beteendemodifiering på Facebook handlar om att justera de aktiviteter, text och andra handlingar 
som synliggörs för andra facebookmedlemmar på ett sätt som överensstämmer med den grad av 
offentlighet som användaren känner sig trygg med. Likaså med förhållningssättet till privatlivet och 
det personliga på Facebook. Vissa facebookanvändare är mycket mer öppna än andra när det gäller 
att dela med sig information från deras privatliv. 

Utifrån Goffmans främre och bakre region kan de intervjupersoner som inte upplever Facebook 
som någon större personlig investering anses agera utifrån den främre regionen. Dessa individer 
ställer sig långt fram på scenens kant, långt ifrån kulisserna och uppträder inför en publik på en 
väldigt formell och extremt opersonlig nivå. 

Eftersom Facebook inte är ett geografiskt utrymme, såsom ett kontor eller ett hem, finns det inga 
föreskrivna regler eller riktlinjer när det gäller den främre och bakre regionen. Eftersom 
facebookanvändare aldrig ser sin publik, utan i själva verket sitter ensamma i till exempel sin 
lägenhet, befinner de sig djupt in i den bakre regionen. Kruxet med Facebook är dock att, trots att 
aktören befinner sig i den bakre regionen, i en avslappnad och familjär miljö, utför hon eller han 
handlingar som ögonblickligen publiceras på en av de mest offentliga scener som någonsin har 
funnits. De faktorer som enligt Goffman kännetecknar den bakre regionen såsom avslappnad 
attityd, ironi, jargong och informell skrift synliggörs på Facebook för många andra individer utöver 
den målgrupp handlingarna är avsedda för. 

Anna menar i sin intervju att hon mest tänker på sina närmaste vänner när hon skriver och att hon 
skriver ”för deras skull” vilket tyder på ett förhållningssätt som speglar den attityd som finns i den 
bakre regionen. Trots att hon skriver för dessa närmsta är dock det hon skriver fullt synligt för andra 
facebookvänner som hon, om hon hade interagerat med direkt, möjligtvis hade kommunicerat med 
på ett mer formellt och ofamiliärt sätt. På Facebook finns alltså möjligheten att de individer som, i 
det verkliga livet, befinner sig i publiken plötsligt hamnar med och får skåda skådespelarna bakom 
kulisserna. 

5.2.1 Åldersgrupp 1
De 3 intervjupersoner från den yngre åldersgruppen som ansåg att deras facebookbeteende skulle te 
sig annorlunda om de endast hade sina närmsta vänner på Facebook menade att de skulle öppna upp 
sig mer, dela med sig av sitt liv i mer detalj, och vara mer generösa med personliga känslor och 
tankar. De refererade till att de, som i det verkliga livet, beter sig annorlunda inför olika människor 
och att detta är något de försöker hålla i åtanke även när de använder Facebook. 

Utifrån Goffmans främre och bakre region tyder detta på att dessa 3 individer skulle agera utifrån 
den bakre regionen om endast deras närmsta vänner var deras facebookvänner. Adam menade i sin 
intervju att hans närmaste vänner möjligtvis har sett hans ”dåliga sidor” men inte de kompisar som 
han ”träffar då och då”. Dessa mer ytliga kompisar uppfattar han då som en publik där han agerar 
utifrån den roll han föreskrivs enligt den sociala kontexten där han befinner sig. Inför sina nära 
vänner, däremot, kan Adam släppa taget på rollen, slappna av, och släppa den, under dåliga dagar, 
positiva masken han annars upprätthållit. En ovilja att öppna upp sig för mycket för individer som 
de inte känner så väl är något som genomsyrade intervjupersonernas svar. De menade dock att de 
skulle kunna betrakta Facebook som en bakre region fullt ut om de visste att deras handlingar 
endast blev synliga för de närstående vänner de betraktar som medaktörer och inte för de individer 
som faller inom ramarna för ”bekanta” och som befinner sig i publiken. 
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Privatlivet, de delar av sina liv som individer själva anser vara för personliga, intima, konfidentiella 
eller negativa att synliggöras för den generella allmänheten hör hemma djupt bakom kulisserna. För 
att utveckla metaforen kan vissa faktorer inte ens avslöjas bakom kulisserna utan endast i 
skådespelarens privata omklädningsrum. Enligt intervjuerna med den yngre åldersgruppen återfanns 
dock aldrig dessa extrema fall. Samtliga intervjuperson kände att det ibland, med bildtaggningar, 
kunde publiceras bilder på den offentliga scenen som egentligen hör hemma bakom kulisserna. 
Efter en stunds ”förfäran” på grund av ytlig narcissism avtaggades denna bild och faran var över. 
Ingenting intervjupersonerna sade anspelade på att bilder som taggades på dem någonsin var så pass 
privata att de skulle införa en sekretessinställning. Den generella attityden var att bildtaggningar 
inte inkräktade på deras privatliv. 

Intervjupersonerna menade dock att de inte utelämnar sig alltför mycket på Facebook då de vill 
hålla vissa delar av sina liv och vissa känslor privata. Anton menar att han vill ha något kvar att 
berätta för folk i det verkliga livet och tycker det är tråkigt när han upplever känslan av att alla 
redan vet allt om honom tack vare Facebook. Anders instämmer också att han tar det som är privat 
vid sidan av Facebook för att upprätthålla någon slags integritet, men menar samtidigt att han inte 
har något att dölja. 

Om något hamnar i den främre regionen som egentligen hör till den bakre regionen verkar ingen av 
intervjupersonerna mena att det skulle uppfattas som katastrofalt. Materialet skulle lugnt avlägsnas 
från scenen och flyttas bakom kulisserna. Detsamma gäller om något de skriver till en medaktör 
synliggörs för medlemmarna av publiken. Trots att de inte skulle bete sig gentemot mer ytliga 
bekanta som om de befann sig i den bakre regionen verkar den yngre åldersgruppen inte bli illa 
berörda om dessa bekanta (eller publiken) får se dem agera informellt med andra medaktörer i den 
bakre regionen (bakom kulisserna). 

Att upprätthålla en uppdaterad facebookprofil är något som den yngre åldersgruppen uppfattar som 
viktigt. Den profilen som fungerar som ”ansiktet utåt” måste överensstämma med verkligheten 
vilket innebär att den roll som utspelas på den främre regionen (på scenen) har en nära relation till 
den bakre regionen (skådespelaren i kulisserna). 

Viljan att synas på Facebook är något som alla intervjupersoner i den yngre åldersgruppen uttrycker. 
Detta synliggörande utförs till stor del av feedback och interaktion med andra facebookanvändare. 
Två intervjupersoner menar att de skulle ”lägga ner” Facebook om de aldrig skulle få feedback, 
men även de andra två förväntar sig en ”rimlig grad” av utbyte för att Facebook ska kännas 
meningsfullt.  När Anton uttrycker att det vore tråkigt att alltid kommunicera via 
meddelandefunktionen då ingen  ”ser att man är social” refererar han ovetande till ett behov av att 
på något sätt synas på den offentliga scenen, eller den främre regionen. Anna hävdar också att hon 
skulle känna sig ”ganska osynlig” om ingen någonsin skulle kommentera på det hon gör eller lägger 
upp på Facebook. 

Denna värdering som ligger i feedback för denna åldersgrupp talar mycket för en vilja att synas och 
höras, inte minst då de aktivt delar med sig av bilder och tankar i en högre grad än den äldre 
åldersgruppen. Till skillnad från de äldre lägger de yngre intervjupersonerna faktiskt upp bilder på 
Facebook som exponerar inte bara sig själva men även människor de känner. De taggar och 
kommenterar, något som ökar deras synlighet på nätverket. De vill synas på scenen, de vill känna 
strålkastarens värme och de vill höra publikens jubel. Att alltid befinna sig i kulisserna eller att gå ut 
på scenen och ”bemöta tystnad” är inget som tilltalar denna åldersgrupp. 

5.2.2 Åldersgrupp 2
Lika många personer ansåg att de skulle bete sig annorlunda om deras facebookvänner endast 
bestod av deras närmaste vänner från det verkliga livet i den äldre åldersgruppen som i den yngre 
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åldersgruppen. I vilken utsträckning beteendet skulle te sig annorlunda skilde sig dock åt 
åldersgrupperna emellan. Av de 3 personer som ansåg att de skulle bete sig annorlunda, menade en, 
Berit, att hon vid nuläget kände att hennes facebookvänner bestod av nära vänner och blev därmed 
tvungen att vända på frågan. Hon hävdar att hon inte skulle kunna vara lika ”flammsig” om han 
hade fler ”så kallade bekanta” på Facebook. De resterande två svarade kort att de troligtvis skulle 
vara lite mer öppna om deras facebookvänner endast bestod av nära vänner med lade snabbt till att 
de med all sannolik fortfarande skulle vara väldigt försiktiga med vad de skrev eller gjorde då det 
inte ändrar faktumet att Facebook är ett offentligt nätverk på Internet. 

Detta gav intrycket av att den äldre åldersgruppens förändring inte skulle vara lika stor eller 
märkbar som inom den yngre åldersgruppen. De äldre, till skillnad från de yngre, hävdade inte att 
de skulle vara mer personliga eller bjuda på mer detaljer ur deras liv. Deras beteende skulle alltså 
inte övergå från den bakre regionen till den främre regionen i alls lika stor utsträckning som hos de 
yngre. Intervjuresultaten indikerar att den äldre åldersgruppen uppfattar Facebook som en främre 
region där vissa intryck vill upprätthållas och där faktorer som karakteriserar den regionen såsom att 
upprätthålla en grad av artighet eller utesluta potentiellt stötande beteende tar mycket större plats än 
hos den yngre åldersgruppen. 

Intervjupersonerna menade även att de väljer att kontakta nära vänner angående personliga ämnen 
via andra medier såsom mobiltelefonen eller elektronisk mail och att de därför har svårt att tänka sig 
att ha detta utbyte, som är menat för den bakre regionen, på Facebook, även om alla deras vänner 
där är närstående vänner. 

Privatlivet, det som hör hemma i den bakre regionen, har en större vikt hos den äldre åldersgruppen. 
Trots att vissa av intervjupersonerna endast ställer sig försiktigt till bildtaggningsfunktionen och 
inte nödvändigtvis negativt, ser deras verklighet när det gäller detta ämne väldigt annorlunda ut än 
hos de yngre. När de yngre påstår att de inte blir allvarligt nervösa när det gäller bildtaggningar talar 
de om en verklighet där detta regelbundet förekommer. När den äldre åldersgruppen säger samma 
sak talar de om en verklighet där detta uppstår ytterst sällan eller nästan aldrig. Björn menade till 
exempel att han, om han plötsligt började bli taggad i bilder väldigt ofta (så som många i den yngre 
åldersgruppen faktiskt gör), skulle kunna tänka sig att införskaffa den inställning som osynliggör 
dessa taggningar för hans facebookvänner. 

Att betrakta Facebook som en bakre region är ett svårt koncept för de äldre att godta. Vill de 
interagera bakom kulisserna med andra medaktörer väljer de oftast andra kommunikationskanaler. 
Facebook är för dem ett sätt att återuppta kontakter med gamla eller förlorade vänner och att hålla 
sig uppdaterade kring vad deras vänner och bekanta sysslar med. Vill de däremot inta ett 
meningsfullt utbyte med någon av dessa personer utförs detta med störst sannolik utanför Facebook 
eller i den privata meddelandefunktionen. Att fritt interagera på ett sätt som hör hemma i den bakre 
regionen inför den publik som hör hemma i den främre regionen är något som den äldre 
åldersgruppen, till skillnad från den yngre, inte gärna upplever. 

Att upprätthålla en uppdaterad profil på Facebook var inte särskilt viktigt för de intervjupersoner i 
den äldre åldersgruppen . Detta syftar på en klyfta mellan den skådespelare som befinner sig i 
kulisserna och den roll som utspelas på scenen, den främre regionen. Då det inte anses viktigt att 
profilen överensstämmer med verkligheten utgörs en differentiering mellan den offentliga rollen 
och den verkliga personen som utspelar den. 

Ingen av intervjupersonerna i den äldre åldersgruppen hävdade att de hade något behov av att synas 
på Facebook. Endast en uttryckte att det vore tråkigt att aldrig få feedback av vännerna på Facebook 
och de andra tre upplevde inte detta som särskilt viktigt. Utifrån den främre och bakre regionen kan 
detta uppfattas som att individerna inte känner något större behov av att synas på scenen eller att 
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väcka uppmärksamhet gentemot sig själva. Deras roller utspelar sig som sig bör på den främre 
regionen och de strävar efter att upprätthålla de riktlinjer som hör till den offentliga plats och 
därmed den främre region som Facebook representerar. De beter sig artigt och mer formellt än den 
yngre gruppen och vantrivs med att snubbla ut på scenen utan sin kostym. 

5.3 Identity Process Theory: Sneed and Whitbourne
Identity Process Theory handlar om tre olika identitetstyper. Identity assimilation innebär att 
individen upprätthåller självet som konstant (self-consistency), trots motsägande information eller 
händelser gällande individens identitet. Identity accomodation innebär att individer, istället för att 
statiskt hålla fast vid sin identitet, lätt kan modifiera och anpassa sin identitet enligt den miljö där de 
befinner sig eller utefter händelser som utspelar sig i deras liv. Identity balance handlar om en 
balans mellan assimilation och accomodation och innebär att en individ kan förändra sitt beteende 
enligt olika situationer men inte på den nivå att de börjar ifrågasätta fundamentala aspekter av sin 
egen identitet. 

Beteendemodifiering, speciellt i den mån att den modifieras utifrån hur andra användare på 
Facebook kan komma att uppfatta vissa handlingar är ett exempel på identity accomodation. Trots 
att en individ själv kan vara väldigt öppen med personlig information eller bilder på Facebook 
måste de kunna ändra denna uppfattning när det gäller andra människor. Individer som däremot 
skriver överprivata detaljer (från djupt bakom kulisserna) på Facebook trots att de kan se att detta är 
ett beteende som de flesta andra inte utför och att det gör andra användare illa till mods är ett 
exempel på identity assimilation då de anser att sin egen uppfattning av hur saker bör gå till är 
allmänt vedertaget. Identity balance på Facebook handlar således om individers förmåga att kunna 
agera utifrån det som de själva anser vara lämpligt men samtidigt ta hänsyn till andra människor. Att 
vilja dela med sig om sitt vardagsliv är något som många individer har utlopp för på Facebook men 
att kunna begränsa den referenser de gör till andra människor måste då kunna rensas bort då dessa 
andra individer möjligtvis inte känner sig bekväma med att deras vardagsliv läggs ut på ett 
offentligt forum. 

Behovet av att få feedback och kommentarer på Facebook kan inom ramarna för Identity Process 
Theory uppfattas som en vilja att veta vad andra tycker samt att kunna använda dessa kommentarer 
som indikatorer på vad andra facebookanvändare uppfattar som positivt.  

5.3.1 Åldersgrupp 1
För att mäta graden av identity assimilation ställde Sneed och Whitbourne frågor såsom ‘‘ I don’t 
spend much effort reflecting on ‘who’ I am,’’ ,‘‘ I'm not very interested in advice from others,’’ och 
‘‘I like to see myself as stable, consistent, and unlikely to change.’’

När de yngre talade om att modifiera sitt beteende utifrån de typer av vänner de hade på Facebook 
avslöjade de att de reflekterar kring den framställning de gör av sina identiteter samt den sida av 
dem som de offentliggör på Facebook. Inom ramarna för denna undersökning är frågan inte om 
individerna reflekterar kring vem de är utan istället kring vilken självbild de publicerar. 

Personerna i den yngre åldersgruppen utförde absolut denna reflektion. De ansåg att de skulle bete 
sig väldigt annorlunda inför endast sina närmsta vänner än de gör inför alla deras facebookvänner 
och de ansåg i stor utsträckning att de funderar kring hur andra individer uppfattar deras handlingar. 
Anders menar att hans facebookvänner ska ”uppfatta mig på rätt sätt” och reflekterar därmed 
självfallet  kring hur detta kan åstadkommas. 

Till skillnad från Sneed och Whitbournes andra fråga är samtliga intervjupersoner i någon grad, om 
inte i väldigt hög grad, intresserad av vad deras vänner på Facebook har att säga. Kommentarer och 
feedback är en viktig del av nätverket och för vissa är det även ”hela poängen” med att vara 
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facebookmedlem.

Anna konstaterade stolt att hon självfallet tar bort bilder från sina facebookalbum om någon ber om 
det och passar därmed inte in i Sneed och Whibournes bild på någon som gillar att se sig själv som 
oföränderlig och ”unlikely to change”.

För att mäta graden av identity accomodation ställde Sneed och Whitbourne frågor såsom ‘‘I have 
many doubts and questions about myself,’’ ‘‘I often wonder whether others like me,’’ och ‘‘I'm very 
influenced by what others think.’’

Dessa frågor återspeglas i intervjupersonernas åsikter kring vikten av feedback på Facebook. Att 
känna sig ”osynlig” när ingen kommenterar något som har lagts upp eller skrivits tyder på en 
förmåga bakom Facebook att få användare att känna sig osäkra eller att omvärdera deras beslut. 
Anna menar att hon skulle undra om hennes bilder uppfattats som tråkiga om ingen kommenterade 
dessa. Anton menade att han ibland statusuppdaterar angående en politisk händelse och att han inte 
skulle fortsätta med detta om han aldrig fick någon respons. Denna handling är alltså direkt 
beroende av den typ av reaktion han får som gensvar. Han hävdar att en negativ reaktion likaså 
skulle avskräcka honom från att initiera politiska debatter på Facebook.

I Antons fall uppnås identity balance då han skulle eliminera politiska ämnen från sin 
facebookaktivitet men skulle självfallet som individ inte sluta vara politiskt intresserad eller öppen 
för politiska diskussioner inom andra sammanhang. Sneed och Whitbourne menar att identity 
balance uppnås då en individ anser att ”I try to keep a steady course in life but am open to new 
ideas” eller ”I have a clear sense of my goals but am willing to consider alternatives”. Särskilt när 
det gäller att kunna överväga andra alternativ är den yngre åldersgruppen väldigt lättpåverkad. De 
har sina uppfattningar av vad som är och vad som inte är acceptabelt beteende på Facebook men de 
är samtidigt väldigt lättpåverkade när det gäller Facebooks upplägg. Ingen av de yngre 
intervjupersonerna tyckte att bildtaggningsfunktionen var något negativt. Den funktionen har för 
dem alltid funnits och blir därmed acceptabel till skillnad från den äldre åldersgruppen vars 
inställningar till privatlivet är mycket mer rigida. 

5.3.2 Åldersgrupp 2
Den äldre åldersgruppen har upplevt betydligt fler år utan Facebook i sina liv än vad den yngre 
åldersgruppen har. Deras relation till foton är närmare förbundna till fotoalbum och filmrullar 
istället för som den yngre åldersgruppen då foton innebär digitala bilder som snabbt kan läggas ut 
på Internet för alla att beskåda. Jag anser att detta kan ligga bakom den äldre åldersgruppens 
aktsamhet när det gäller faktumet att andra individer kan inte bara offentligt publicera bilder på dem 
men även koppla samman bilden med deras namn och profil. 

Flera intervjupersoner menade att de skulle införskaffa en inställning som osynliggjorde dessa 
bilder från deras facebookvänner om de plötsligt skulle börja bli taggade på bilder i en alltför stor 
utsträckning. En menar även att han finner faktumet att andra kan publicera bilder på honom 
”extremt störande” och som något de absolut inte borde kunna göra. Utifrån Sneed och 
Whitbournes Identity Process Theory kan detta anses reflektera de attribut som finns hos någon som 
använder sig av identity assimilation. Den äldre åldersgruppen har vissa åsikter och inställningar 
kring vem som ska kunna se bilder på dem och istället för att ändra sina grundläggande principer 
gällande detta menar de att de istället skulle avskaffa den funktionen. 

När det gäller identity accomodation och att vara mottaglig till andra individers åsikter och 
kommentarer är den äldre åldersgruppen inte alls lika insatt som den yngre. Kommentarer och 
feedback är självfallet något som de anser vara roligt att få men de menar att de inte skulle ta illa 
upp om de skulle logga in på Facebook under en längre tid utan att få någon kommentar. Sneed och 

37



Whitbournes frågor såsom ”I often wonder whether others like me,’’ och ‘‘I'm very influenced by 
what others think” finner inte alls samma representation i den äldre åldersgruppen såsom i den 
yngre. 

Trots att de äldre ansåg att de möjligtvis skulle bete sig annorlunda på Facebook om deras vänner 
där endast bestod av deras närmaste från det verkliga livet menade de trots detta att de fortfarande 
inte skulle vara särskilt öppna eller generösa med personliga detaljer. Detta innebär att de vänner 
som finns på Facebook inte har samma påverkan på den äldre åldersgruppen såsom på den yngre. 
De äldre är inte privata på grund av att de nödvändigtvis oroar sig kring hur andra individer 
uppfattar dem utan istället för att Facebook är ett offentligt forum som, utifrån den definitionen, inte 
är en lämplig arena för privata detaljer eller foton. 

Faktumet att den äldre åldersgruppen har haft längre tid på sig att etablera sina identiteter och 
attityder spelar självfallet roll i detta sammanhang. När det gäller identity balance framstår inte de 
äldre som särskilt öppna för nya förslag eller förändringar kring sina uppfattningar angående sådant 
som privatlivet och artighet men använder sig i större utsträckning av identity assimilation. Dessa 
individer styr sitt facebookanvändande utifrån sina etablerade identiteter och 
verklighetsuppfattningar och inte tvärtom. 

5.4 Identity Management: DiMicco och Millen
De grupperingar som anges inom ramarna för Identity Management är College Days, Dressed to 
Impress och Living in the Business World. I DiMicco och Millens undersökning används dessa för 
att beskriva olika typer av identiteter på Facebook med tanke på hurvida människor framställer sig 
själva som oseriösa privatpersoner eller som seriösa yrkesmänniskor. Inom ramarna för denna 
undersökning är självfallet intervjupersonernas förhållningssätt till sina yrken irrelevanta men den 
grad av formalitet som denna representerar är däremot av betydelse. 

5.4.1 Åldersgrupp 1
Den yngre åldersgruppen uppfattar generellt sin målgrupp som bestående av sina nära vänner och 
beter sig i enlighet med detta. Att bli taggad på bilder är inget som avskräcker den yngre 
åldersgruppen och det som de uppfattar som lämpligt för Facebook ha sitt ursprung ur många olika 
aspekter av deras liv, där bland festsammanhang och semesterresor. Deras förmåga att censurera är 
samtidigt långt från osynlig och de hävdar att de medvetet reflekterar kring sina handlingar på 
Facebook samt kontrollerar de bilder som synliggörs för att undvika att oönskade uppfattningar 
bildas av dem. 

Jag hävdar därmed att den yngre åldersgruppen representerar något slags mellanting mellan college 
days och dressed to impress. Individerna är bokstavligen i universitetsålder men vill samtidigt se till 
att deras bästa sidor framhävs. Trots att de inte avlägsnar alla tecken på att de till exempel dricker 
alkohol nämnde flera stycken att de absolut inte skulle acceptera om någon la upp bilder där de var 
eller framstod som märkbart berusade. Samtidigt som de ofta använder en informell ton eller ironi 
när de skriver på Facebook vill de inte uppfattas på fel sätt. Att framstå som ointelligenta eller 
otrevliga är något som undviks. Den yngre åldersgruppen är villiga att bjuda på sig själva och i 
vissa sammanhang vara personliga men alltid i den mån att de kommer att uppfattas korrekt. 

5.4.2 Åldersgrupp 2
3 av 4 personer i den äldre åldersgruppen beter sig generellt formellt på Facebook. Även Berit, som 
anser sig själv stundtals bete sig ”flammsigt”, menar dock att inte hon heller någonsin skulle skriva 
något privat eller personligt för alla vännerna på Facebook att skåda. De bilder som de äldre lägger 
upp på nätverket är i högst grad opersonliga och ofta utan människor. Deras kontrollbehov är 
mycket högre än den yngre åldersgruppen och de menar i flera fall att de helst skulle kunna 
kontrollera allt som synliggörs på deras profiler. 
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Då living in the business world-typen karakteriseras utifrån frånvaron av personlig information eller 
detaljer anser den äldre åldersgruppen tillhöra denna typ starkt. Trots detta menar hälften av 
intervjupersonerna i den äldre åldersgruppen att andra individer kan skapa en bild utav dem som 
personer utifrån deras facebookprofiler vilket innebär att profilerna inte kan vara helt 
informationsfattiga. De hamnar då emellan dressed to impress och living in the business world då de 
delar med sig av sina bästa sidor men även för det mest upprätthåller en formell ton och inte gärna 
delar med sig av detaljer eller bilder från sina privata liv. 

5.5 Sammanfattning
Rollövertagande händer i större utsträckning hos den yngre åldersgruppen då de utför fler 
handlingar på Facebook som kräver olika typer av reflektion beroende på den person de utför ett 
rollövertagande på. Den äldre åldersgruppen agerar utifrån mer generella attityder kring vad som 
borde uppfattas som lämpligt eller inte lämpligt av alla sina facebookvänner som helhet. 

3 personer i den yngre åldersgruppen anser att de medvetet reflekterar, och därmed utför 
rollövertaganden, kring hur deras facebookvänner tycker och tänker gentemot de handlingar de 
utför på Facebook. Endast 1 person i den äldre åldersgruppen känner detsamma. Denna diskrepans 
åldersgrupperna emellan är ännu en reflektion på faktumet att de yngre skräddarsyr sin aktivitet på 
Facebook med tanke på den specifika person den är riktad mot medan den äldre anpassar sin 
aktivitet utifrån tanken den kommer att synas för alla vännerna på Facebook. Detta förklarar även 
den äldre åldersgruppens tendens att vilja framstå som artig i större utsträckning än den yngre. 

Faktumet att den äldre åldersgruppen tenderar att utföra rollövertaganden på alla sina 
facebookvänner som helhet återspeglas även i deras attityd till bildtaggningar. Den yngre 
åldersguppen ställer sig generellt neutralt eller positivt till bildtaggningar så länge det inte dyker 
upp bilder av pinsam eller osmickrande karaktär. Den äldre gruppen, då de ser på bilderna utifrån 
alla deras vänners ögon, ställer sig mer negativt till hela konceptet att bilder på den kan läggas upp 
offentligt utan deras godkännande. 

Utifrån intervjuresultaten med den yngre åldersgruppen kan det konstateras att individerna skulle 
agera utifrån den bakre regionen i större utsträckning om deras facebookvänner endast bestod av 
deras närmaste vänner. De skulle öppna upp sig mer och vara mer personliga. Den äldre gruppen 
skulle däremot fortfarande agera till störst utsträckning utifrån den främre regionen då Facebook för 
dem är ett offentligt nätverk och innebär därför en viss grad av konstant formalitet. Den yngre 
åldersgruppen bekymrar sig heller inte lika mycket om någon bekant från publiken ser dem 
interagera med en nära vän utifrån de ramar som tillskrivs den bakre regionen. Den äldre 
åldersgruppen känner sig däremot inte lika bekväma med denna tanke och beter sig, även bakom 
kulisserna, som om de fortfarande är synliga för publiken. Att den yngre åldersgruppen anser att en 
uppdaterad profil är viktig tyder även på deras närstående förhållande mellan roll och skådespelare. 
För dem är det viktigt att roller speglar skådespelaren som spelar den vilket möjligtvis innebär att 
skillnaden emellan dem inte är särskilt stor. Den äldre åldersgruppen anser däremot att en 
uppdaterad profil inte är särskilt viktig och tyder därmed på att de i större utsträckning åtskiljer sin 
personliga identitet med den offentliga roll de utspelar på nätverket. 

Utifrån de tre typer av identiteter i Sneed och Whitbournes Identity Process Theory använder sig de 
yngre i störst utsträckning av identity accomodation då de upplever feedback och kommentarer från 
andra människor som väldigt viktiga. De äldre använder sig däremot i störst utsträckning av identity 
assimilation då de inte bryr sig om vad facebookvännerna har att säga i samma utsträckning och 
med större sannolikhet modifierar Facebook för att passa sina behov än att utföra modifieringar i 
sina egna uppfattningar. 
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Utifrån DiMicco och Millens teori om Identity Management infogades den yngre åldersgruppen 
emellan college days  och dressed to impress medan den äldre åldersgruppen befann sig mellan 
dressed to impress och living in the business world. 
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6. SLUTSATSER & DISKUSSION
På vilket sätt skiljer sig olika åldersgrupper åt i framställningen av sina identiteter på Facebook?

Utifrån denna studie har jag konstaterat att den yngre åldersgruppen framställer sina identiteter på 
det sätt som passar den person eller den målgrupp de skriver eller utför andra handlingar gentemot. 
Om de skriver till nära vänner utgår de ifrån den version av sig själva som de är med de vännerna i 
det verkliga livet. Den äldre åldersgruppen framställer däremot sina identiteter på ett mycket mer 
generellt och opersonligt sätt då de anpassar den utifrån tanken att den synliggörs för alla vänner på 
Facebook och inte bara för den person eller den målgrupp handlingen är riktat mot. 

Hur förhåller sig individer i olika åldersgrupper till sina identiteter i sitt facebookanvändande?

Enligt mina resultat upplever den yngre åldersgruppen sina identiteter som något som ska synas, 
interageras med och kommenteras på inom ramarna för Facebook. Identiteten kan utvecklas eller 
modifieras utifrån den målgrupp individen riktar sig mot. Den åldersgruppen upplever däremot sin 
egna identiteter som mycket mer statiska. Att bemöta feedback och interaktion är positivt, men inget 
som deras identiteter lider av att inte få. Sina identiteter är konstanta i och med att de som regel 
agerar mer eller mindre detsamma oberoende av till vem eller vilken målgrupp de skriver till eller 
handlar gentemot.

Hur påverkningsbara är facebookanvändare i olika åldersgrupper när det gäller sin inställning till 
sina egna identiteter?

Då den yngre åldersgruppen har ett större behov av feedback anser jag att de är mer påverkbara än 
den äldre åldersgruppen. Om den yngre åldersgruppen lägger upp något på Facebook utan att få 
någon typ av respons är det fullt möjligt att de skulle börja ifrågasätta denna handling samt deras 
egen bakomliggande uppfattning av vad som ter sig lämpligt eller positivt på Facebook. Facebook 
har även förmågan att påverka deras identitetsuppfattning negativt (såsom att de oroar att de är 
”tråkiga” om ingen kommenterar) något som inte alls representeras i samma utsträckning hos den 
äldre åldersgruppen. Att inte få kommentarer eller feedback är ingenting som påverkar den äldre 
åldersgruppen på ett personligt plan och jag hävdar därmed att feedback inte heller har samma 
förmåga att orsaka förändringar hos deras identitetsuppfattningar.

Har Facebook samma innebörd för yngre och äldre individer när det gäller att offentliggöra sin 
personliga identitet på ett sociala nätverk?

Utifrån denna studie blir svaret på denna fråga nej. Att offentliggöra sin personliga identitet på 
Facebook innebär för de yngre att de skriver till sina nära vänner, lägger upp bilder på sig själva och 
människor de känner, samt ett sätt att få feedback kring hur deras vänner tycker och tänker om saker 
de gör. För den äldre åldersgruppen är faktumet att de finns på Facebook tillräckligt för att känna att 
de har offentliggjort sin personliga identitet. De har inte alls samma behov av att interagera med 
facebookvännerna,skriva om eller lägga upp bilder kring deras liv, eller att synas. Dessa saker är 
snarare ofta för offentliga enligt deras mening och att bara finnas på nätverket är tillräckligt 
offentligt för deras del. 

Facebook är fortfarande ett relativt nytt fenomen jämfört med Internets existens. Jämfört med den 
yngre åldersgruppens livslängt har Facebook däremot funnits länge, speciellt jämför med hur länge 
dessa individer har använt sig av Internet. Den äldre åldersgruppen har däremot levt sina liv 
betydligt lägre utan Facebook än med Facebook. Detta resulterar i att den äldre åldersgruppen har 
haft tjugo till tjugofem år mer än den yngre på sig att etablera sina identiteter samt sina åsikter kring 
vilka typer av beteenden de anser lämpliga inom ramarna för livets olika arenor. På grund av detta 
får man självfallet beräkna in i resultaten att deras identiteter är mycket mer färdigutvecklade och 
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mindre påverkbara. 

Trots att båda grupper i någon utsträckning modifierar sitt beteende för att te sig lämpligt för ett 
offentligt forum visar det sig att de yngre gör detta på en mycket mer individuell nivå än de äldre. 
Med individuell menas de individuell fall då de skriver eller interagerar med andra människor på 
Facebook. Om de ska skriva till någon som är väldigt öppen och ofta bjuder på personliga detaljer 
kommer de även att göra detta i den mån då de skriver till denna person. Detsamma gäller när de 
anser att det är lämpligt att publicera osmickrande kort på någon som de vet endast ser det som 
komiskt och inte tar illa upp. Den äldre åldersgruppen modifierar inte sitt beteende på denna 
individuella nivå. Om de anser att det inte är lämpligt att publicera bilder som på något sätt skulle 
kunna tolkas negativt så kommer de aldrig att göra detta, oavsett personen på bilden och hur just de 
kanske skulle känna. Detsamma gäller med att skriva och kommunicera med andra individer på 
Facebook. Nätverket är offentligt och de äldre agerar mycket mer utifrån tankesättet att allt de gör 
syns utav alla än vad de yngre gör som mest agerar utifrån den person meddelandet är avsedd för. 

Det finns flera tänkbara förklaringar till de skillnader som upptäckts mellan åldersgrupperna i denna 
studie. En kan vara erfarenheter, såsom med relationen till bilder. De äldres erfarenheter säger dem 
att bilder och foton är något som väldigt försiktigt väljs ut och placeras sedan i fotoalbum för att 
beskådas endast av de personer som är med i familjen eller känner familjen väl. De yngres 
erfarenheter säger dem att bilder och foton är något som ska visas upp för många och med en 
mycket mindre grad av utvaldhet. En annan förklaring kan vara livssituationer där de yngre ofta 
lever mycket mer aktiva och sociala liv, utan de ansvar och förpliktelser som en karriär, en familj 
och barn kan medföra. Detta resulterar i mer fest och socialt umgänge, något som kan öka 
bildtraffiken och aktivitetsnivån på Facebook. De äldre har däremot de ansvar som ett vuxet liv bär 
med sig och har generellt sett inte lika mycket tid för socialt umgänge. De behöver även tänka på 
sina yrkesroller och professionella kontakter i större utsträckning än de yngre, vilket är något som 
kan tona ner aktiviteten på en sida som är så pass offentlig som Facebook. 

6.1 Förslag på fortsatt forskning
Utifrån min forskning och utifrån mina intervjuer anser jag att det finns forskningsmöjligheter i 
ämnet alkohol och Facebook. Under våra diskussioner kring privatlivet och vad som ter sig lämpligt 
på Facebook var alkohol ofta en avgörande faktor. Några få stycken försökte eliminera spår av 
alkohol i sina bilder eller aktiviteter helt och hållet men samtliga intervjupersoner menade att något 
av det värsta som skulle publiceras på nätverkat var tecken eller framförallt bilder på att de hade 
varit grovt berusade. Däremot är bilder från fester eller tillställningar där deltagarna dricker alkohol 
något av det vanligaste som publiceras på Facebook. Trots att bilder på extrema fall undviks 
projiceras ändå festerna som glamorösa. Har Facebook blivit något ovilligt forum för uppmuntrande 
av festande och alkohol?

Ett annat ämne som genomsyrade intervjuerna var individernas vilja att ”ha koll” på sina vänner 
samt nära och kära. Kombinerat med en intervjupersons uttalande om att det ibland är tråkigt när 
hans vänner ”redan vet allt” om honom på grund av Facebook menar jag att det skulle kunna finna 
ett forskningsämne kring hur stor plats Facebook faktiskt tar bland våra nära förhållanden. Nu 
menar inte jag de människor som Facebook används för att hålla kontakt med men istället de 
personer som individerna umgås med dagligen. Trots att de träffas regelbundet, hur mycket 
information får de egentligen om varandra från Facebook och hur mycket får de från verklig 
ansikte-mot-ansikte-interaktion?

Även synsättet på förhållandestatusen skulle kunna vara ett intressant och givande ämne att studera 
utifrån många olika perspektiv. Under diskussionerna kring privatlivet och personliga ämnen 
framstod ofta förhållanden och kärlek som tillhörande särskilda regler eller undantag. Hur talande är 
egentligen en förhållandestatus på Facebook? Varför väljer vissa att inte skriva något alls? 
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BILAGOR

Bilaga 1, frågor till samtalsintervjuundersökningar

1. Hur länge har du haft Facebook?
2. Hur många vänner har du på Facebook?
3. Hur hörde du talas om Facebook?
4. Kan du berätta lite allmänt om hur du använder Facebook?
5. Hur ser ett typiskt facebookbesök ut för dig?
6. Varför använder du Facebook?
7. Vad är huvudsyftet med Facebook?
8. Vad är din generella attityd  kring Facebook som community?
9. Om du inte skulle ha tillgång till internet och inte kunde logga in på Facebook under en 

vecka, hur skulle du känna?
10. Vad har du för typ av vänner på Facebook? Nära vänner/bekanta? 
11. Skulle ditt facebookbeteende te sig annorlunda om du endast hade dina närmsta 

vänner som facebookvänner?
12. Taggar dina vänner dig på bilder? Hur känner du om det?
13. Tänker du ofta på/ reflekterar kring hur det du gör, skriver, lägger upp kommer att 

uppfattas av dina vänner? På vilket sätt?
14. Hur viktigt är det med feedback från dina vänner på Facebook?
15. Skulle du säga att du var en aktiv eller passiv deltagare?
16. Lägger du upp bilder på Facebook? Varför/ varför inte?
17. Hur viktigt är det för dig att din profil hålls uppdaterad?
18. Om något ändras i ditt liv eller med dig som har en plats (motsvarar ett fält) på din 

facebookprofil, hur snabb är du med att göra denna modifiering?
19. Var går gränsen mellan hur personligt något ska vara för att du ska välja att skriva det i 

ett meddelande istället för på individens logg?
20. Anser du att man kan få en korrekt och rättvis uppfattning av den du är utifrån din 

facebookprofil?
21. Stämmer din facebookpersonlighet överens med den personlighet man träffar i det 

verklig livet?
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