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ABSTRACT 
Social Networking Sites (SNS) are growing tremendously,       
both in terms of number of users and the time spent using            
social media and SNS. Facebook is the SNS with the most           
users in the world, and in Sweden 82% of the population in the             
ages 16 and 25 years visit the site daily. Social media have            
great impact on people’s lives and also impact the way young           
people form their identity.  

In this paper we have conducted a number of interviews to           
answer the question “What feeling are raised among Facebook         
users between 20-25 years in Sweden when someone else         
affects their profile through timeline posts and tags?”.  

The study shows that the feelings differs between the         
participants. The majority were positive to including friends in         
the social identity on Facebook. However, they also wanted to          
stay anonymous to keep control of one's identity presented         
online. 
Sammanfattning  
Sociala medier har växt oerhört mycket den senaste tiden, både          
till antalet användare och tiden som spenderas på de olika          
sociala medierna. Facebook är idag det sociala mediet som har          
flest användare i världen. I Sverige besöker 82% av         
befolkningen i åldersspannet 16 till 25 år Facebook dagligen.         
Sociala medier har en stor påverkan på människors liv och          
påverkar hur unga människor formar sin identitet.  

I denna rapport har vi genomfört ett antal intervjuer för att           
försöka besvara frågeställningen: “Vilka olika känslor väcks       
hos Facebook-användare mellan 20–25 år i Sverige när någon         
annan påverkar deras profil genom tidslinjeinlägg och taggar?” 

Studien visar på att känslan varierar mellan intervjudeltagarna.        
Majoriteten var positiva till att inkludera vänner i deras sociala          
identitet på Facebook. Dock ville de samtidigt vara så pass          
anonyma att de kände att de hade kontroll över sin identitet           
som de presenterade online.  
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1. INTRODUKTION 
Sociala medier växer explosionsartat, både sett till antalet        
användare och till tiden som spenderas på sociala medier.         
Facebook är världens största sociala medium sett till antalet         
användare. I Sverige har 94% av befolkningen mellan 16 och          
25 år besökt Facebook under 2015, och 82% gör det dagligen.           
Det motsvarar ca 1 108 180 respektive 966 710 personer. I           
undersökningarna som gjordes till rapporten Svenskarna och       
Internet 2016 såg man att ungdomar i åldern 16-25 år ansåg att            

Facebook är viktigare än traditionella medier som källa för         
information. [25] 

Sociala mediers stora påverkan på människors liv har väckt         
vårt intresse för att genomföra en studie inom ämnet. Vi har           
bakgrund som aktiva användare av flertalet olika sociala        
medier, bland annat Facebook, och studerar medieteknik vid        
Kungliga Tekniska Högskolan vilket ofta berör ämnet sociala        
medier. Med kurser såsom Kommunikation och information       
och Media mellan teknik och kultur, känns det som vi har en            
god grund att stå på för att genomföra denna studie.  

Frågeställningen i detta arbete är “Vilka olika känslor väcks         
hos Facebook-användare mellan 20–25 år i Sverige när någon         
annan påverkar deras profil genom tidslinjeinlägg och       
taggar?”. För att undersöka detta har vi gjort en         
litteratursökning inom olika områden som rör      
identitetsskapande, digital natives och personal branding och       
även hållit i riktade öppna intervjuer för att få underlag till en            
kvalitativ analys.  

Undersökningens resultat lutar åt att Facebook har blivit ett         
socialt medium där man är allt mer anonym eftersom andras          
påverkan på Facebook-profilen innebär en viss stress hos        
användarna. Detta gäller framför allt den publika       
Facebook-profilen. Mer positiva känslor associeras med att ha        
kontakt med vänner och att samla minnen. 

1.1 Tidigare forskning och bakgrund 
I denna studie har vi valt att fokusera på de sociala aspekterna            
kring Facebook och människors användning av sociala medier.        
Unga som växer upp idag matas hela tiden med information          
från uppkopplad teknik. Därav är det av vikt att veta hur de            
resonerar kring onlinemiljön och Facebook.  

1.1.1 Digital Natives och Digital Immigrants 
Den åldersgrupp som undersöks, 16–25 år, tillhör kategorin        
som Prensky beskriver som digital natives. Digital natives är         
födda efter år 1980 då datorer och digitalisering redan var en           
stor del av samhället och de allra flesta av dessa har redan            
spenderat betydligt mer tid åt datorspel än att läsa fysiska          
böcker. Dessa kan sättas i kontrast till digital immigrants som          
under livet har fått lära sig att använda den nya tekniken. Hos            
dessa två grupper skiljer sig användningen av teknik åt och          
även processen av att bearbeta information. Digital natives är         
vana vid att ta upp information snabbt, att multitaska och          
föredrar ofta grafiska element framför text. De vet inget annat          
liv än det digitala livet. Digital immigrants å andra sidan är           
mer vana vid linjär läsning, i likhet med hur man läser böcker.            
De använder teknik och datorer i andra hand, och vill ofta ha            
en analog motsvarighet eller en fysisk bekräftelse på att         
tekniken fungerar som den ska. [18] 

Dessa skillnader kan jämföras med språk som är inlärda senare          
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i livet kommer att finnas i en annan del av hjärnan än            
modersmålet, och teknikanvändningen kommer inte falla sig       
lika naturlig för digital immigrants som för digital natives         
[18]. Ytterligare en skillnad är att unga är mer benägna att           
skydda den privata informationen som de delar online jämfört         
med andra användare [15]. De vidtar åtgärder som att begränsa          
vilken information som delas eller anger felaktig information        
som strategi för att hålla tekniken på distans [15]. 

För digital natives är det en väldigt svag gräns mellan          
onlineidentiteten och offlineidentiteten. De identifierar sig      
oftare enbart i en “social identitet” på online och offline, som           
inte bara är en identitet skapad av individen själv, utan även           
beror stor del av individens vänner. Denna identitet används i          
alla sociala sammanhang. [15] 

Identitetsskapande hos digital natives skiljer som mycket från        
identitetsskapandet hos tidigare generationer. I det digitala       
samhället finns hela tiden spår av vem man har varit genom           
det man har delat på Internet och jaget är svårare att drastiskt            
förändra jämfört med tidigare, samtidigt som skiftningarna i        
representationen är större. Innan digitaliseringen kunde det       
räcka att flytta för att kunna få en helt ny start. [15] 

1.1.2 Facebook - ett socialt medium 
Utbredning av smarta telefoner med internetuppkoppling gör       
att spridningen och tillgängligheten till sociala medier, såsom        
Facebook, ökar och därmed också dess popularitet. Sociala        
medier är ett samlingsnamn för massmedier med       
användargenererat innehåll [3]. De tillåter användare att       
kommunicera direkt med varandra genom text, bild och video         
[3]. Användningen av sociala medier skiljer sig från person till          
person men det vanligaste är att hålla kontakten med         
offline-vänner eller att knyta nya kontakter [17]. 

På Facebook ges många möjligheter till att nätverka med andra          
användare [6]. Användarna kan skapa en personlig profil,        
lägga till andra användare som vänner och skicka        
meddelanden. Sidan skickar notiser när någon skickar       
meddelanden eller postar inlägg på användarens tidslinje. Både        
i inlägg och bilder kan användare tagga varandra, vilket         
innebär att det skapas en länk från bilden eller inlägget till den            
taggade personens tidslinje. Dessutom kan användare ansluta       
sig till intressegrupper, som exempelvis arbetsplats eller skola        
eller till grupper skapade av användare för olika gemenskaper         
[9].  

På tidslinjen, som är användarens Facebook-profilsida, visar       
denne upp vem han eller hon är för andra och på nyhetsflödet            
ser användare vad dennes vänner gör och delar. Tidslinjen         
innehåller förutom namn, även bilder, personlig information       
och ett flöde av de senaste interaktioner, både med andra och           
med den egna sida. Beroende på vilka sekretessinställningar        
användaren har är olika delar av tidslinjen synlig för         
accepterade vänner och för andra användare som inte tillhör         
vänner [30]. Enligt Ross et al är Facebook ett offline-till-online          
socialt medium, vilket innebär att kontakter på Facebook ofta         
inleds i det verkliga livet [19]. 

 

Figur 1: En tidslinje. 

1.1.3 Problemformulering 
Denna rapport syftar till att undersöka hur unga vuxna         
resonerar kring att det använda sociala mediet Facebook för         
personal branding. I tidigare forskning har man kommit fram         
till att unga vuxna använder Facebook i stor utsträckning för          
att skapa en identitet för sig själv bland ens vänner, vänners           
vänner och för arbetsgivare som besöker ens profil [11]. Det är           
dock inte endast användaren själv som styr innehållet på         
Facebook-profilen, utan även andras kommentarer, taggar och       
tidslinjeinlägg bidrar till intrycket hos betraktaren. Vi vill        
undersöka den känsla som uppstår vid andras påverkan av ens          
egen profil på Facebook och hur användare resonerar kring         
andras interaktion med den egna tidslinje och profilen.        
Undersökningen är begränsad till åldersspannet 20–25 år för        
att vi vill göra en studie på människor som vuxit upp i            
informationssamhället, men som samtidigt hunnit utforma      
“jaget” en del [15].  

Vår forskningsfråga lyder därför: Vilka olika känslor väcks        
hos Facebook-användare mellan 20–25 år i Sverige när någon         
annan påverkar deras profil genom tidslinjeinlägg och taggar? 

2. TEORI 
Identiteten skapas av en person i samspel med dess omgivning,          
både i det verkliga samhället och på Internet. Vi lever i en tid             
då onlineidentiten är synlig hela tiden och för en stor publik i            
och med sociala medier och presentationen av jaget behöver         
därför vara något som är rättvist beskrivande och samtidigt         
inte avslöjar för mycket personlig information.  

2.1 Skapande av jaget 
I det verkliga livet är jaget mångfacetterat. Det består av den           
egna självbilden, av självkänslan som handlar om den egna         
värderingen av självbilden och av självförtroendet som är hur         
starkt man tror på den egna förmågan. Det beror även av           
idealsjälvet, vilket är det jaget som en person strävar efter att           
vara, och den förväntade bilden som andra har på en person.           
[22] 

När den egna självbilden och idealsjälvet inte är i linje, kan en            
person känna sig ledsen eller besviken med sig själv [20]. När           
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den egna självbilden och förväntningarna från andra inte är i          
linje, känner sig en person skyldig eller orolig [22]. Människan          
har naturligt ett behov av tillhörighet och att presentera sig          
själv. Till detta hör också att människor vill bli sedda av andra            
på det sätt som de ser sig själv; De vill bli bekräftade [22]. 

Identitetsskapande eller skapandet av jaget är något som        
studerats av teoretiker inom sociologin i århundraden. Olika        
teoretiker är splittrade om hur detta identitetsskapande går till         
och har därav delats upp i olika tolkningar, däribland mikro-          
och makroteorier där den ena delen menar att det är det           
omkringliggande samhället som skapar jaget, medan den andra        
är av mening att det är interaktionen mellan samhällets         
individer som gör detta [22].  

Teoretikerna Meads och Ritzer delar teorin om att jaget bland          
annat uppkommer genom leken och spelet under tiden som         
barn. Ritzer är av meningen att när barnet antar andra roller än            
sin egen i leken påbörjas skapandet av jaget genom att de då            
blivit både subjektiva och objektiva. Meads teori är att barn          
måste kunna bedöma “medspelarnas” handlingar i leken/spelet       
för att själva kunna bestämma sin egen och därav påverkas          
jaget av de andra runt omkring. Ritzer diskuterar även vikten          
av spegeljaget, det reflekterande jaget, alltså insikten av ens         
eget inflytande över människor runt omkring en [22]. Detta         
kan brytas ned i tre komponenter och skapar en persons          
identitet. Dessa tre delar är följande  

1. Hur vi föreställer oss att vi framstår inför andra 
2. Hur vi föreställer oss att andra uppfattar oss och  
3. Hur vi utvecklar en självkänsla som resultat på vad         

vi tror att andra tycker om oss. [22] 
Enligt Andreouli har positionen till de människor som finns         
omkring individen en påverkan på identitetsskapandet. I sin        
undersökning utforskar hon identitetsskapandet som en process       
av att identifiera sig själv och erkännas av andra. Därav är           
identiteten en del av de sociala relationerna och hur man i           
dessa representeras och i vilken position [2]. Även Cooley har          
en teori kring identitetsskapandet hos människor i förhållandet        
till samhället. Enligt honom skapas identiteten i interaktionen        
med andra människor eller ting och existerar inte utan den          
samvaron [5]. Samhället är i allra högsta grad en viktig del i            
identitetsskapandet.  

2.2 Personal branding 
Personal branding används i denna undersökning som ett        
begrepp som förklaras av den identitet man vill presentera sig          
med online. Att göra bra marknadsföring är inte längre endast          
relevant för företag, utan har blivit något idag som även          
enskilda människor använder sig av för både professionella        
och privata relationer [11]. Detta har blivit allt viktigare i takt           
med utbredningen av sociala medier. Idag har vi inte bara en           
enda identitet, utan med hjälp av olika sociala medier kan vi i            
princip välja den person vi vill synas som. I och med detta blir             
det av stor vikt hur man profilerar sig själv på de olika            
forumen [13]. Facebook blir i många fall det första intryck          
andra människor får av en, kanske till och med innan det första            
mötet i den verkliga världen. Därav blir det avgörande hur man           
framställer sig själv i sin profil online [1]. 

Tidigare undersökningar kring Facebook och personal      
branding har kommit fram till att det är en svår balansgång           

mellan att presentera en öppen och ärlig bild av sig själv och            
att känna sig alltför blottad [7]. Användare upplever också en          
svårighet med hur andra användare tolkar den delade profilen         
[11]. Detta gör att användare är medvetna om vad de delar på            
sociala medier och reflekterar över vad för information de         
väljer att dela med sig av [1]. 

2.3 Online- och offlinerelationer 
En persons sociala kapital är summan av de ömsesidiga         
relationer denne har, både online och offline. Vissa        
argumenterar för att onlinerelationer kan störa förhållandet till        
andra människor i det verkliga livet medan andra argumenterar         
för motsatsen [6]. Parks et al kommer i sin rapport Making           
Friends in the Cyberspace fram till att relationer som har          
inletts online sällan stannar på Internet, utan att många senare          
träffas även offline [16]. De fann även att det fanns skillnader i            
interaktionen mellan människor om de interagerar ansikte mot        
ansikte jämfört med hjälp av en dator. Kommunikation med         
hjälp av dator i textform ledde mer frekvent till missförstånd          
än ansikte mot ansikte, vilket ofta orsakades av att den fysiska           
kontexten saknades och skapar mindre intima personliga       
relationer [16]. Å andra sidan, kom Mesch i sin rapport fram           
till att många människor vågar ta mer kontakt på Internet och           
sociala medier på grund av anonymitet och trygghet, vilket gör          
att starka bands kan knytas och leda till djupa relationer [14].  

På Facebook överlappar ofta online- och offlinerelationerna,       
och den vanligaste riktningen är offline till online. Det innebär          
att användare i större utsträckning blir kontakter på Facebook         
efter ett möte i verkligheten, än knyter nya kontakter. [6] 

2.4 Verktyg till identitetsskapandet som 
process 
2.4.1 Power of default 
Inom beteendevetenskapen och datalogin finns ett begrepp       
power of default, som innebär att det finns en viss kraft i de             
förinställda valen i inställningarna [10]. Människor är inte        
särskilt benägna att ändra de inställningar som finns [28]. Det          
finns flera anledningar till detta, bland annat en oförståelse av          
innebörden av inställningen, kognitiv partiskhet eller tröghet, d        
v s en ovilja till att förändra något [21].  

2.4.2 Sekretess 
Sekretess på Facebook skiljer sig från sekretess i den allmänt          
kända definitionen. Den allmänna definitionen innefattar      
tystnadsplikt för både privatpersoner och allmän verksamhet       
för konfidentiell eller känslig information [26]. Facebook       
tillhandahåller olika begränsningar för visning av information       
på Facebook-profilen [29]. Facebook ger alternativ till att styra         
vem som kan se olika innehåll på profilen. Det gör att man kan             
ha kontroll över hur man vill presentera sig själv inför olika           
publiker [1]. För olika typer av inlägg kan alternativen “bara          
jag”, “vänner”, “vänners vänner” och “offentlig” anges.       
“Offentlig” innebär att alla, även de som inte är         
Facebook-vänner kan se inläggen [30]. 

Facebook påstår själva att användaren har kontroll över vad         
denne delar med sig av och vilka andra som kan se det delas             
[30]. Facebook uppmuntrar till att användaren ska presentera        
sig på det sättet han eller hon vill. I Facebooks grundläggande           
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inställningar för sekretess kan man välja alternativ för        
målgrupp som ska kunna se olika saker som visas på sin profil            
och tidslinje. Det finns också alternativ för vem som kan se           
profil och bilder, samt vilka som kan skicka vänförfrågningar.         
Det går även att ställa in tidslinjegranskning, vilket ger         
användaren möjligheten att välja om hon eller hon vill att          
taggade inlägg ska synas på tidslinjen eller inte. 

2.4.3 Anonymitet 
På sociala medier finns det stora möjligheter till att dölja eller           
förvränga ens verkliga identitet. Anonymitet online gör att        
användaren kan skilja sina aktioner online från sin verkliga         
personlighet och identitet. Det kan ge en känsla av trygghet          
och mod och gör att användaren känner sig mindre utsatt av           
andra. [23]  

En del av anonymiteten online beror av kroppslösheten, som         
Zhao förklarar i The Digital Self.  [24] 

2.5 Sammanfattning av teori 
Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att sociala medier        
erbjuder tjänster som gör det möjligt för en att skapa identitet           
och känna tillhörighet. Detta då man har möjlighet att uttrycka          
sin identitet som man själv vill och skapa tillhörighet med          
människor genom chattar, uttrycka sina åsikter och vara med i          
sociala grupper [8].  

3. METOD 
Denna rapport bygger på en explorativ och kvalitativ        
intervjustudie som fångar upp intervjudeltagarnas uttryck och       
utsagor om Facebook. Materialet har sedan analyserats för att         
få en uppfattning om vad som är de viktigaste punkterna med           
Facebook användning och identitetsskapande online. 

3.1 Intervjuer 
För att få underlag till en kvalitativ undersökning har         
informella riktade öppna intervjuer genomförts [12].      
Intervjuerna har utgått från ett antal frågor men samtalet har          
rört sig rätt fritt utifrån det. En kvalitativ undersökning syftar          
till att beskriva uppfattningen av en företeelse hos den         
tillfrågade, vilket är precis vad vi vill göra. Syftet med          
intervjuerna är att få en persons syn på sin verklighet och man            
vill därför att personen ska berätta så mycket som möjligt med           
enbart lite ledning. Fördelen med dessa blir då att vi kan fånga            
användarnas tankar och känslor då det inte finns en absolut och           
objektiv sanning inom ämnet [12]. 

För att kunna formulera relevanta frågor till intervjuerna        
genomfördes en mindre förstudie. Två grupper om två        
personer fick relativt fritt diskutera kring Facebook, sociala        
medier, personlig integritet och personal branding. Underlaget       
till intervjuerna konstruerades utifrån detta och finns bifogade        
som bilaga till rapporten. 

I urvalet av personer för intervju har vi försökt få en spridning            
av deltagarnas bakgrund. Målet har varit att hitta deltagare på          
Kungliga Tekniska Högskolan och utanför, genom      
efterlysningar i andra skolor och miljöer där åldersgruppen        
vistas och i våra personliga bekantskapskretsar. Detta ger oss         
inte ett helt randomiserat urval, men förhoppningsvis ett mer         
spritt underlag än om vi hade fokuserat enbart på Proint-elever          
och ger oss därmed också ett bättre underlag för analysen. [12]           

Vi strävade efter att få ihop 4–8 KTH-elever och 4–8 personer           
med annan sysselsättning än en teknisk utbildning för att         
bredda det insamlade underlaget. I urvalet av människor har vi          
försökt få en så jämn könsfördelning som möjligt. Vi         
genomförde åtta stycken intervjuer totalt, varav hälften       
kvinnor och män, samt hälften av dessa utanför Kungliga         
Tekniska Högskolan med olika sysselsättning i åldrarna 20–24        
år.  Alla vi intervjuat kommer att vara anonyma i rapporten. 

Vi har båda två deltagit vid samtliga intervjuer och vid          
intervjuerna har en av oss ställt frågor och fört samtalet. Den           
andra har tagit anteckningar och skött inspelningen. För att         
skapa en mer avslappnad stämning har vi låtit        
intervjupersonerna komma med förslag på plats, småpratat       
innan och bjudit på kaffe. Under intervjuerna har deltagarna         
haft sin Facebook-profil öppen i publikt läge för att underlätta          
att svara på frågor och för att ge oss mer diskussionsunderlag           
genom att kunna rikta frågor direkt till vissa element i profilen. 

Intervjuerna har spelats in för att sedan kunna transkriberas         
efteråt och detta har deltagarna informerats om på förhand. Vid          
transkriberingen har vi tagit hjälp av dokumentet       
Transkriberingsregler [27].  

För att analysera intervjuerna har vi sammanställt alla        
deltagarnas svar på varje fråga. Ur detta har vi sedan sökt           
återkommande teman och letat efter mönster. Av detta kunde         
vi urskilja en mängd nyckelord som vi sökte samband mellan          
och tolkade på olika sätt.  

3.2 Diskussion och analys av metod 
Den största bristen i vårt val av metod är att det endast var ett              
fåtal intervjupersoner men samtidigt styrks undersökningen av       
att spridningen vi fick bland deltagarna, både       
könsfördelningen, åldersspannet och sysselsättning, var bra.      
Användandet av scenarier i intervjuerna var effektivt och gav         
bra respons till undersökningen. Vi borde ha tagit med ännu          
fler av dessa för att få mer data och därmed också ett bättre             
resultat då vi upplevde att en del deltagare hade svårt att fritt            
spekulera kring vissa frågor. 

En annan tanke är att vi kunde haft parintervjuer eller          
fokusgrupper istället för enskilda intervjuer för att få mer         
resonemang i resultatet. Det verkar vara lättare att diskutera         
frågor om man har någon att bolla idéer med, vilket vi nu fick             
stå en del för. Under förstudien hade vi parintervjuer vilket gav           
oss mycket information, men vi ansåg även att risken med          
detta var att den ena personen tar över den andra personen och            
att man kanske inte vågar uttrycka sin åsikt. Då frågan vi           
undersöker innefattar personlig integritet ansåg vi att det        
antagligen känns tryggare för deltagarna om de blir intervjuade         
enskilt och får behålla sin anonymitet.  

4. RESULTAT 
Intervjupersonerna väljer att överlag inte dela med sig så         
mycket på Facebook utan föredrar att få ge ett intryck i den            
verkliga världen offline. Det visar sig i att de inte gör många            
egna inlägg, de sorterar bland de bilder och inlägg de blir           
taggade i och har begränsade visningsinställningar på sin        
Facebook-profil. För många innebar att bli taggad i bilder och          
inlägg av andra och att dela med sig av för mycket på            
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Facebook en viss stress och ångest. Återkommande teman i         
undersökningen var “kontroll” och “anonymitet”. Känslorna      
kring att kunna samla och ta fram minnen var dock          
övervägande positiva. Alla deltagarna nämnde också      
Instagram och/eller Snapchat som andra sociala medier som de         
använde i större utsträckning för att de upplevde att de hade           
bättre koll på innehållet.  

4.1 Förstudien 
I de två parintervjuerna som genomfördes som förstudie kom         
vi fram till att användningen av och inställningen till Facebook          
skiljer sig mycket mellan olika användare. Två av deltagarna i          
förstudien var väldigt måna om sin Facebook-profil och hur de          
framstod på Facebook. De ville gärna bli taggade i bilder och           
inlägg som visade att de hade ett rikt socialt liv. De använde            
också Facebook till att söka upp andra människor, framförallt         
genom att titta på bilder. Två andra deltagare var mycket          
mindre brydda om Facebook. De hade ett Facebook-konto        
mest i kommunikationssyfte och använde till största del        
chatten. 

4.2 Facebookanvändning 
Den gemensamma uppfattningen hos intervjupersonerna om      
Facebook är att användningen både var större och annorlunda         
för några år sedan. Tidigare användes Facebook mer som en          
dagbok och samtliga intervjupersoner berättade att de       
spenderade mer aktiv tid på Facebook för några år sedan mot           
nu. För intervjupersonerna i studien är Facebook ett viktigt         
kommunikationsmedel och de mest nyttjade funktionerna är       
grupper, evenemang och chatten, Facebook Messenger. Det       
fanns även tillfällen då de använde Facebook för att kolla in           
andra människor och deras bilder, det som ibland kallas för          
Facebook-stalking. För alla deltagare låg Facebook och       
Messenger applikationerna bland de mest använda i telefonen.        
Detta visar på att den smarta telefonen används i stor          
utsträckning för att hålla kontakten med vänner som kan         
relateras till det Case tar upp i sin forskning kring cyborgs [4].            
Sju av åtta använde Facebook Messenger mer än den vanliga          
Facebook-applikationen i telefonen. Utöver Facebook använde      
alla deltagarna även andra sociala medier och där var de mest           
förekommande Instagram och Snapchat.  

4.3 Tidslinjen 
Deltagarna delade åsikten om att de ville ha kontroll över sin           
tidslinje på Facebook och uttryckte sig i ord som ”anonym”          
och “rätt bild av sig själv”. De vill helt enkelt inte utge för             
mycket av sig själva utan valde med omsorg vad som delades           
och med vilka det delades. Hälften av deltagarna uttryckte         
spontant även att de hellre presenterade sig själva offline än          
online, och ville inte att mötet skulle påverkas av förutfattade          
meningar, förväntningar och åsikter grundade i      
Facebook-profilen. En av deltagarna uttryckte att: 

Jag gillar mer att folk får ett intryck av mig när dom            
möter mig, snarare än på internet för att jag känner          
att jag har mer kontroll på något sätt. 

Alla deltagarna uttryckte att de någon gång använde Facebook         
för att bilda sig en uppfattning om en annan person i olika            
utsträckning och olika syften.  

När det gäller information man delar med sig av i sin           
introduktionsruta på profilen visade det sig att sju av de åtta           
deltagarna inte ens var medvetna om att de delade den          
information som det faktiskt gjorde. En vanlig kommentar var         
att man inte ändrat någon information sedan man skapat sitt          
Facebook-konto. Födelseort, bostadsort, utbildning och     
anställning var den vanligaste informationen att dela med sig         
av och en kvinna och en man delade även med sig av sin             
relationsstatus. Även felaktig information förekom i      
introduktionsrutan, antingen på grund av att den inte var         
uppdaterad eller för att “det var skoj”. Informationen i         
introduktionsrutan frågar Facebook regelbundet efter om den       
saknas. 

Även om deltagarna på något sätt uttryckte att de vill ha           
kontroll var ett till genomgående tema bland deltagarna att         
man ansåg att det var viktigt att låta ens vänner vara           
representerade på ens profil. Detta både genom bilder och att          
ha inställningar så att ens vänner kan påverka genom att tagga           
i bilder eller skriva på tidslinje. En av intervjupersonerna         
uttryckte att:  

Hela idéen med Facebook tycker jag är att man ska          
dela med sig med sina kompisar. Jag skulle säga att en           
Facebook-sida med bara mig är inte mig. Det        
representerar inte mitt umgänge, min bakgrund eller       
vem jag är som person. Mina kompisar är en stor del           
av det. 

Den generella uppfattningen är att endast ens vänner har med          
ens profil att göra och andra behöver inte ges möjlighet att           
interagera med den. De ville alltså inte att användare som inte           
var accepterade vänner gjorde inlägg på tidslinjen. 

Valet och bakgrunden till valet av profilbild och omslagsfoto         
skiljde sig bland deltagarna i studien. En av deltagarna hade          
ingen profilbild alls, en annan hade en bild på en annan person            
och de andra hade valt att bara lägga upp en bild på sig själva              
som de ansåg var fin. En av deltagarna uttryckte att:  

Profilbilden lite mer, ja alltså, den ska ju vara         
personlig och visa en själv, och sedan tycker jag att          
coverphoto [omslagsfoto] ska visa mer om en själv.  

Detta representerar i princip den gemensamma känslan       
deltagarna uttryckte på frågorna kring val av bilder.  

När deltagarna besökte andras profiler tittade de allra först på          
profilbilden. Det gällde för alla som ingick i studien. Utöver          
profilbilden var även andra bilder av intresse, både de bilder          
som personen blivit taggad i och de bilder som personen lagt           
upp själv. Fem av deltagarna gjorde även någon form av snabb           
koll på tidslinjen för att se de senaste inläggen. Mindre vikt la            
deltagarna på introduktionsrutan och gemensamma vänner. De       
som tittade på introduktionsrutan var även de som själva         
delade med sig av medvetet vald information i        
introduktionsrutan.  

4.4 Taggar - som ett sätt att synas 
Deltagarna uttryckte alla att de gillade att bli taggad i bilder           
och inlägg tillsammans med sina vänner. Man ville bli         
associerad i sammanhang med sina vänner och att man gjorde          
saker tillsammans med dem som visade på ett rikt socialt liv.           
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Det var inte av så stor vikt vad man faktiskt gjorde med sina             
vänner, utan snarare att man fick spara ett minne tillsammans          
med dem på Facebook. Gruppbilder, bilder från sociala        
evenemang och andra inlägg som visar att man har gjort något           
kul eller intressant var bra saker att bli taggad i. Detta gällde så             
länge deltagarna kände sig nöjd med sitt eget utseende på          
bilden. 

Något annat som vi fick fram av intervjuerna var att alla           
deltagarna gärna syns tillsammans med sina vänner även om         
de själva exempelvis inte syns så mycket i bilden. Frågan          
gällde att bli taggad i en bild där man fanns med i bakgrunden.             
och menade på att det ändå visar att man var med. Detta var             
förstås om de själva ansåg att de inte såg allt för konstiga eller             
fula ut på bilden, eller som en av deltagarna uttryckte sig:  

Om det är på en ravefest och folk tar ecstasy i bild            
eller runt omkring, och den kommer upp och jag vet          
att mina arbetsgivare och sådär kollar på Facebook        
då skulle jag nog säga nej.  

Det var totalt sex stycken av deltagarna som uttryckte att vissa           
sammanhang inte passar att dela på Facebook och det har att           
göra med vilka som ser aktiviteten. 

Deltagarna visste däremot inte vad de inte tyckte om att bli           
taggade i. Det var ingen av dem som riktigt hade reflekterat           
över vad de inte gillade att bli associerad med. Att få en            
notifikation om att ha blivit taggad i inlägg kunde skapa en           
viss stress och en av intervjudeltagarna uttryckte att: 

Sedan vet jag inte om man blir lika glad när man får            
en tagg alltid, man blir livrädd!  

En annan av deltagarna sa att om “den har inget med mig att             
göra” tar man bort taggen.  

Sammanfattningsvis verkade den allmänna synen på      
avtaggningar vara att man tar bor en tagg om man är ful på             
bilden eller om det helt enkelt inte hör hemma på ens           
Facebook, antingen på grund av en rädsla att familj ska se eller            
för att det påverkar den bilden man vill ha av sig själv negativt.  

4.5 Andra Facebook-funktioner 
Just minnen på Facebook, när sidan genererar fram och         
presenterar tidigare innehåll som finns på kontot, var något         
som alla deltagare såg väldigt positivt på. Frågan vi ställde          
relaterat till detta var hur man reagerar på om en vän           
kommenterar en gammal bild ex. från 2010 på Facebook.         
Detta ansåg alla var kul, roligt och jättepositivt även om det           
kunde vara lite pinsamt. En deltagare svarade bland annat “Det          
är lite som när någon ger en referens till något gemensamt som            
har hänt”. Samtidigt undveks obekväma minnen genom att        
regelbundet rensa igenom det material som finns på Facebook.         
Identiteten online kan vara svår att förändra om man inte är           
noga med vad som delas och detta diskuteras ytterligare i          
diskussionen.  

När vi frågade deltagarna om hur de ser på funktionen          
incheckningar var resultatet genomgående att man inte gav det         
någon större tanke, lite roligt, men inget någon av deltagarna          
skulle göra själv så ofta. Däremot funderade man mer om          
incheckningen skulle ske på natten på ett ställe associerat med          
fest. Hälften hade valt att ta bort denna taggen på grund av att             

behålla någon form av image eller för att inte visa för familj            
och släkt. Andra hälften svarade att de inte skulle bry sig så            
mycket, mer att det kanske skulle kunna vara en kul grej.  

4.6 Sekretessinställningar 
Följande frågor hänvisar Facebook till på sin sida om         
sekretessgrunder: 

● Hur väljer jag vilka som får se foton och andra saker om            
jag publicerar på Facebook? 

● Kan jag se hur min profil ser ut när någon annan tittar på             
den? 

● Vem kan se vad jag gillar och mina kommentarer till          
andras inlägg? 

● Vem kan se foton som jag lägger upp på Facebook där           
någon annan har blivit taggad?  

● Hur kan jag styra om Facebook känner igen mig i foton           
och videoklipp? 

● Vad kan personer som inte är mina vänner se när de           
söker efter mig? 

● Hur tar jag bort ett inlägg som jag gjort på Facebook? 
● Kan andra personer se min vänlista när de går in på min            

profil? 
● Vem kan gilla och kommentera saker som jag lägger upp          

på Facebook? 
● Vad gör jag om jag inte vill bli taggad i ett foto? 
● Hur styr jag vad andra får lägga upp på min tidslinje?  
● Hur ändrar jag vad som visas i mitt nyhetsflöde?         

[29][30] 
Sex stycken av deltagarna var inte särskilt medvetna om sina          
sekretessinställningar på Facebook. Två av kvinnorna och en        
av männen ställde till och med frågor till oss angående vad de            
olika sekretessinställningarna innebar och hur dessa påverkade       
deras Facebook-konto. Tre deltagare hade kvar de förinställda        
inställningar som Facebook har, vilket bland annat innebär att         
Facebook-vänner kan se alla de inläggen man gör. Möjligtvis         
hade deltagarna ändrat dessa någon gång sedan start men det          
var inget som deltagarna ägnade så mycket tanke.  

När det kommer till vilka som kan se och lägga till saker på             
tidslinjen, var det mest frekvent att man hade inställt på          
“vänner” eller “vänners vänner”. Här ansåg man att endast         
vänner har på ens profil att göra och att enbart dessa behöver            
ges möjlighet att interagera med profilen. Man ville också         
behålla viss kontroll över inläggen som kunde dyka upp på          
tidslinjen. Ingen av deltagarna hade inställningen “offentlig”       
som tillåter vem som helst att göra inlägg på tidslinjen.  

Fem av deltagarna använde sig av inställningen att granska         
taggar just för att känna att de hade kontroll. Inställningar          
innebär att personen får upp en notifikation om de har blivit           
taggad med sitt namn i något och då får välja om de vill             
acceptera den visas på ens tidslinje eller inte. Anledningen till          
att man använde detta var “för att slippa paniken”. Två av de            
deltagarna som hade “av” på denna inställning var inte         
medvetna om att denna fanns och vill ändra till att nu ha den             
“på”.  

Generellt uttryckte deltagarna att de ville vara relativt        
“privata” eller “anonyma” på Facebook och menar antagligen        
på att de vill ha kontroll. En av dem var till och med så mån               
om att ha kontroll att denna hade visningsinställningen “bara         
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mig” på sin tidslinje och tydligen tidigare även denna         
inställning på vilka som kan göra inlägg på tidslinjen. Då detta           
skapade problem med att vänner inte ens kunde skicka         
gratulationer på födelsedagen, valde denna att ändra       
inställningen till “vänner” istället.  

Även om deltagarna hade insikt i att deras profil kunde          
uppfattas som tråkig då de inte delade med sig av så mycket,            
hade man ändå valt att ha dessa inställningar.  

5. DISKUSSION OCH ANALYS 
Resultatet var inte det förväntade efter att ha genomfört         
förstudien till undersökningen. Förstudien visade på en lite        
annan typ av användning av Facebook-profilen än vad de         
faktiska intervjupersonerna i undersökningen sedan visade på.       
Resultatet av undersökningen visade på att deltagarnas       
spontana känsla kring andras påverkan av den personliga        
identiteten Facebook var ovisshet och till viss del oro. För att           
undvika dessa känslor hade deltagarna olika taktiker för att         
skydda sig mot alltför mycket yttre påverkan på tidslinjen i          
form av inställningar och visningsalternativ. När deltagarna väl        
ställdes inför olika scenarier försvann mycket negativa känslor        
och de verkade inte beröras så mycket av det som delades.           
Kanske har det precis som integritetsfrågor i allmänhet att         
göra, medvetenheten om att man delar information är läskig         
och otrevlig, men när det blivit en del av vardagen är det inte             
lika skrämmande längre.  

5.1 När andra skapar jaget 
Ett genomgående tema i intervjuerna var anonymitet. I princip         
alla nämnde att de inte ville dela med sig så mycket av sig             
själva på Facebook och att man ville ha någon form av kontroll            
över Facebook-profilen och hur man framställdes. Detta går i         
linje med det som Suler diskuterar i The online disinhibition          
effect [23]. Det speglades i val av bilder, information och          
inlägg. Man kan tänka sig att de som väljer en fin bild            
omedvetet grundar sitt beslut i att de vill bli bekräftade. Det är            
viktigt att bli accepterad och sedd. Det är ett av de           
grundläggande behoven hos människan som social varelse har        
[20]. 

En deltagare berättade att denna inte ville dela så mycket av           
sig själv då den ansåg att Facebook inte kunde ge en rättvis            
bild som representerar vem denna person faktiskt vill vara och          
flera andra syftade på detta indirekt. Det verkade nästan finnas          
en rädsla för att Facebook och Facebook-profilen kan ge en          
felaktig bild av en själv om man delar för mycket information.           
Det vanligaste försvaret mot detta upplevde vi var att begränsa          
mängden information som man delade med sig av på         
Facebook-profilen, att granska taggar innan det syns på        
tidslinjen och att vara relativt inaktiva på Facebook överlag.  

En av intervjupersonerna hade medvetet lämnat felaktig       
information om sig själv i informationen på tidslinjen medan         
en av männen i studien hade en profilbild som föreställde en           
annan person. Osann eller felaktig information på Internet är         
en av faktorerna i onlinekommunikation som Suler diskuterar i         
The Online Disinhibition Effect [23]. Att kunna ha en annan          
identitet online än den verkliga är ett sätt att skydda sin           
offlineidentitet eller ett sätt att våga uttrycka sig mer på          
Internet.  

5.2 Online vs Offline 
Som tidigare nämnt ville deltagarna hålla sig väldigt anonyma         
på Facebook och inte dela med sig av så mycket information.           
Detta förklarade några av deltagarna med att de värderade         
offline-världen högre och menade med det att de hellre ger ett           
presentabelt första intryck i verkligheten istället för att försöka         
göra ett intryck av sig själva online. Denna inställning till          
onlinevänner återfinns i Parks et al. rapport. Det har lett till att            
flera av deltagarna har valt att hålla en otydlig och anonym           
bild av sig själva på Facebook för att undvika förutfattade          
meningar. Varje inlägg på Facebook, ansåg      
intervjupersonerna, kunde tolkas som ett ställningstagande och       
ett aktivt val att stå för något vilket var något som de helst             
undvek. 

Detta skulle kunna kopplas tillbaka till självbilden och        
skapandet av identiteten. En tolkning av deltagarnas beteende i         
frågan skulle kunna vara att man helt enkelt är rädd för att            
andra människor ska uppfatta dem på fel sätt. För att undvika           
feltolkningar av personligheten väljer de att enbart presentera        
en liten och avskalad bild online. Som en deltagare uttryckte          
det:  

Jag gillar mer att folk får ett intryck av mig när dom            
möter mig snarare än på internet för att jag känner          
att jag har mer kontroll på något sätt.  

Som människor känner vi oss oroliga eller till och med          
skyldiga om självbilden inte stämmer överens med andras        
förväntningar på hur man ska vara. Därav kan detta vara en           
stor anledning till att deltagarna väljer att inte dela mycket av           
sig själva på Facebook.  

Trögheten i onlineidentiteten är nog något som är av stor vikt           
gällande detta. Kanske är det så att vi inte vill riskera att det             
finns personlig information eller bilder sparade om vi inte         
längre kan stå för det eller vill associeras med det.  

5.3 Kontroll 
Precis som man i identitetsskapandet är selektiv vilken        
information man delar med sig av, väljer man med omsorg          
vilka vänner man syns med och på vilka platser man syns. Det            
styrs med taggar, incheckningar och vilka inlägg man väljer att          
låta visas på sin tidslinje. Detta kan man även relatera till “...            
mig är inte bara mig” som en av deltagarna uttryckte.          
Identiteten på Facebook är inte endast definierad i den         
informationen som användaren själv väljer att dela, utan är till          
stor del även ett spel med vännerna och de personer som           
interagerar med Facebook-profilen. Detta återfinns i Cooley’s       
teorier om människors samexistens [5]. Intervjupersonerna      
uttryckte att det är viktigt att vänner är med och skapar           
identiteten på Facebook genom att synas på tidslinjen. Detta         
bidrar till den sociala identiteten som Palfrey et al.         
argumenterar för i sin rapport kring identitetsskapandet hos        
digital natives [15].  

När vi bad deltagarna att gå in på sin egen profil i publikt             
visningsläge blev nästan alla lite förvånade över vad de delade          
med sig av i sin introduktionsruta. Svaret vi fick när vi frågade            
över valet av detta, var oftast att de antingen inte lagt någon            
större tanke på det eller att de inte ens visste att det valt att dela               
detta. I likhet med det som forskningen bakom power of          
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default påvisar, väljer även de personer vi har pratat med det           
förvalda värdet framför att göra ett eget val [21]. Detta betyder           
att de troligtvis av Facebook fått frågan om detta och fyllt i            
informationen utan en tanke på vart det skulle synas. Detta          
skulle man kunna tolka som power of default, att det finns en            
viss kraft i de förinställda alternativen. Detta var även         
resultatet i de flesta fall för inställningar i sekretess och          
tidslinje för deltagarna. När vi bad om att få titta på deras            
inställningar angående detta och frågade om anledningarna till        
valen, var det mest frekventa svaret att det inte var ett aktivt            
val, utan helt enkelt det förinställda av Facebook, eller att de           
inte förstod innebörden av de olika alternativen.  

Det är dock lite motsägelsefullt att deltagarna inte hade mer          
koll än de uppgav på sina visningsalternativ,       
sekretessinställningar och vilken information de delade på       
profilen i och med deras önskan om att ha kontroll. De flesta            
visste inte ens att de gjort ett val av vad de visar i sin              
introduktionsruta på sin profil. Detta styrks även av att man          
inte lagt någon större tanke på vad man inte skulle vilja bli            
taggad i.  

Trots att Facebook påstår sig ha goda möjligheter för att ange           
sekretessinställningar är dessa en illusion gentemot den       
allmänna definitionen av sekretess. Allt man delar på        
Facebook ägs av Facebook, det enda de erbjuder är olika          
alternativ för visning där den delade informationen kan        
begränsas till en mindre publik. Huvudsakligen ville       
intervjupersonerna i studien ha kontroll över vilken       
information som är synlig för andra och då även sin identitet           
på Facebook. Intervjupersonerna var därför tillfredsställda av       
att kunna välja visningsinställningar, då detta skapar en känsla         
av kontroll hos användaren.  

5.4 Synen på andra 
Ett intressant fenomen var att det som deltagarna ansåg var          
viktigast när de besökte någon annans profil inte        
överensstämde med vad de själva lagt vikt vid gällande sin          
egen profil. Enligt de flesta deltagare var valet av den egna           
profilbilden inte så viktig och det fanns inte mycket tanke          
bakom valet. För dessa var huvudsaken att bilden var “fin”. En           
deltagare ville inte ha profilbild alls för att denne inte hade           
någon bild som kunde representera jaget på ett rättvist sätt. En           
annan av deltagarna hade inte sig själv som profilbild, men var           
dock medveten om att profilen såg “oprofessionell” ut.  

Det som gjorde detta intressant var att när vi istället frågade           
vad de först tittade på när de besökte på någon annans profil            
var profilbilden, enligt alla deltagare. Frågan är då varför de          
inte själva lägger så stor vikt vid sin personal branding          
gällande profilbild, när de uppenbarligen vet att det är det som           
de själva kollar på och även tror att andra kollar på när de går              
in på deras tidslinje. Betyder detta att vi alla dömer andra på            
sin profilbild och i denna bedömningen glömmer bort att valet          
av dennas profilbild möjligen inte är presentabel för personen?  

5.5 Framtida forskningsområden 
Undersökningen som vi utfört skulle med fördel undersökas        
vidare genom att titta på frågan i en större grupp och mer            
utspritt över landet för att ta reda på om resultatet vi kommit            
fram till är den generella uppfattningen inom åldersgruppen.        

Det vore även intressant att undersöka frågan för andra         
åldersgrupper då deltagarna i studien ingick i det som kallas          
digital natives. Tidigare generationer, så kallade digital       
immigrants, kan ha en helt annan uppfattning och en annan          
taktik för identitetsskapande online som gör att deras känslor         
kring taggar och andras tidslinjeinlägg är annorlunda.  

Något som skulle vara värdefullt att undersöka vidare är om          
samma trend som Facebook visats sig ha i denna undersökning          
även gäller för andra sociala medier, såsom Snapchat eller         
Instagram. Då vi genom vår undersökning fått uppfattningen        
att Facebooks användningsområde har förändrats väldigt      
mycket sedan start och får intryck av att det är på väg att dö ut,               
skulle detta vara ett väldigt relevant område att undersöka. Då          
flera av deltagarna i undersökningen nämnde att de mer         
frekvent använde andra sociala medier, skulle ett framtida        
forskningsområde kunna behandla om man känner sig mer        
bekväm på andra sociala medier än på Facebook och om det           
skett en förflyttning av användningsområde mellan sociala       
medier.  

6. SLUTSATS 
Undersökning visar på att känslan kring att någon skulle         
påverka ens profil skiljer sig mellan deltagarna. Majoriteten        
visade på en positiv känsla till att vänner ska inkluderas i den            
sociala identiteten på Facebook, detta gällde både       
tidslinjeinlägg och taggar. Dock ville man samtidigt hålla        
tidslinjen sig så pass anonym att man upplevde att man hade           
kontroll över sin identitet. De utnyttjade även Facebooks        
funktion tidslinjegranskare för att kunna vara selektiva i vilka         
inlägg som syntes på tidslinjen. När det gällde bilder, både de           
egna bilderna och taggade bilder, var det viktigt för deltagarna          
att de kunde stå för sammanhanget bilden togs i och för sitt            
eget utseende på bilden. 

En minoritet valde att inte dela med sig av så mycket på            
tidslinjen, då de främst använde sig av Facebook av praktiska          
skäl och i kommunikationssyfte. De såg inte någon större         
anledning till att presentera sig själva online på sociala medier          
och var mycket begränsade i tidslinjens visningsinställningar.       
Detta berodde delvis på att de kände oro över att behöva           
underhålla en onlineidentitet utöver identiteten i det verkliga        
livet.  

För att kunna få fram ett riktigt bra svar på frågeställningen           
skulle en undersökning med ett betydligt större antal        
människor behöva utföras.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Presentation:  

● Vi går vårt tredje år på medieteknik KTH - Detta är en            
intervju för vårt kandidatexamensarbete vi jobbar med under        
våren. 

● Vårt arbete handlar om Facebookanvändning - mer detaljer        
kring det kan vi berätta då intervjun är avslutad (detta för att            
inte påverka resultatet)  

● Upplägget ser ut så att vi kommer hålla på i ca. 20 minuter             
och vi kommer börja med lite enkla frågor för att sedan gå in             
på djupare frågor och scenarier.  

● Du kommer vara helt anonym och liksom resultatet vi         
kommer att använda i uppsatsen. Vi spelar in intervjun för att           
kunna gå igenom materialet igen.  

● Har du några frågor kring intervjun?  
● Vi skulle vilja att du loggade in på FB under intervjun som            

hjälp, känns det OK? 
Enklare frågor (uppvärmning): 

- Hur gammal är du?  
- Vad har du för utbildning? 
- Sysselsättning? 
- Var bor du? Är du från Stockholm?  
- Hur ofta uppskattar du att du tittar Facebook?  
- Hur ofta uppskattar du att du postar något på Facebook?          

(taggar, bilder, status) 
- Vad är din främsta användning av Facebook? 
- Har du Facebook-appen i mobilen? 
- Kan vi få se i inställningar hur mycket tid du lagt? 

Riktiga frågor:  

● Hur tror du att din Facebook profil uppfattas av de som tittar            
på den?  

○ Intressant liv, är rolig, karriärmässig/CV 
● Har du aktivt påverkat att du ska framstå på det sättet?  

○ Lägger upp bilder när jag reser ..  
● Hur resonerade du kring val av profilbild? Coverfoto? 

○ Selfie, resebild/semester,  
● Vilken information delar du med dig av i Intro? Varför? 
● Vad tycker du om att bli taggad i? 
● Vad tycker du inte om att bli taggad i?  

○ Bilder, incheckning, “rolig video/bild”,  

Kommentarer 
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● Din kompis checkar in dig och sig själv på Arlanda när ni ska             
iväg på en veckas solsemester tillsammans, hur känner du? 

● Din kompis checkar in dig och sig själv på McDonalds kl.03           
på natten, hur tänker du kring detta?  

○ För minnets skull, för att andra ska se, för att det           
stämmer in på din profil 

● En vän kommenterar en bild på dig från 2010, hur känner du?  
○ Kul, obekvämt, “måste ta bort den där taggen”, olika         

typer av bilder 
● Du blir taggad i en bild där fokus är på några andra personer             

och du finns med i bakgrunden. Hur känner du?  
● Taggad i en bild från en middag med dina närmaste vänner?  
● Taggad i en bild från en fest efter att du har druckit för             

mycket alkohol?  
● Om du blir taggad i något, taggar du någonsin av dig ur            

bilder/inlägg? Varför? Vilken typ av inlägg? 
● Hur resonerar du kring event på Facebook, brukar du markera          

att du ska delta/intresserad/inte kommer - Varför gör du så? 
● Vad kollar du på när du besöker någon annans profil?  
● Vad tror du att andra kollar på när de besöker någon annans            

profil?  
○ Profilbild, taggade foton, tidslinjeaktivitet, likes,     

incheckningar, event, Intro 
Dina inställningar 

- Vem kan se mitt innehåll och din profil? 
- Vem kan kontakta mig och skicka meddelande? 
- Vem kan söka efter mig och skicka vänförfrågan?  
- Vem kan lägga till innehåll på min tidslinje? 
- Vem kan se innehåll på min tidslinje? 
- Måste du godkänna nya taggar innan de dyker upp på din           

tidslinje? 
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