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Vem är du på Facebook? 

- En studie om hur unga vuxna väljer vad de delar på Facebook. 

 

 

Sammanfattning 

Facebook är världens mest erkända sociala medium med störst marknadsandel och flest 
användare. Nästintill 70% av 16-25-åringar i Sverige är dagligen aktiva på Facebook. I 
dagens samhälle har vi en delad identitet med en så kallad offline- och online-identitet. Det 
blir allt viktigare att utveckla sin online-identitet på sociala medier, som exempelvis på 
Facebook. Ett sätt att utveckla sin online-identitet är att dela personlig information.  

Frågeställningen uppsatsen ämnar att besvara är “Varför	  väljer	  unga	  vuxna	  i	  Sverige	  att	  bara	  
dela	   viss	   typ	   av	   personlig	   information	   på	   Facebook?”. För att besvara detta användes en 
enkätundersökning samt kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Dessa gav upphov till 
svar av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. 

Resultatet visar att aspekter som spelar in vid delning är främst integritet, identitet, socialt 
kapital och narcissism. Unga vuxna vill visa vilka de är på Facebook men är samtidigt 
sparsamma med missgynnsam information. Vidare vill de gärna bibehålla och utvidga sina 
sociala relationer med hjälp av sociala medier. Dock vill de inte dela för mycket personlig 
information av integritetsskäl.  

Unga vuxna reflekterar över vad Facebook och Facebookvänner använder deras personliga 
information till. De är oroliga för att informationen missbrukas. Vidare reflekterar de även 
över hur framtida arbetsgivare uppfattar informationen de delar.  
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Who are you on Facebook? 

- A thesis regarding how adolescents choose what to share on 

Facebook. 

 

 

Abstract 

Facebook is the the most well-known social network in the world. It is the greatest social 
network both in terms of market shares and users. Almost 70% of all adolescents between 
16	  and	  25	  years	  old	  in	  Sweden	  are	  active	  on	  Facebook	  on	  a	  daily	  basis.	  In	  today’s	  society	  we	  
have two identities, the online identity and the offline identity. Sharing personal information 
is a way of developing online identity. It gets more important to	  develop	  one’s	  online	  identity	  
on social media platforms, for example Facebook.  

The aim of this study is to answer the following question: ‘Why	  do	  young	  adults	  in	  Sweden	  
choose	   to	   only	   share	   certain	   kinds	   of	   information?’. A questionnaire (both quantative and 
qualitative) and a semi-structured interview were conducted in order to answer the 
question. The methods generated results of both quantitative and qualitative nature.  

The result shows that young people share information on Facebook differently based on 
integrity, identity, social capital, and narcissism. They want to express themselves on 
Facebook, but they are restrictive with exaggerated personal information. Furthermore, they 
want to avoid sharing negative information about themselves. Young people use Facebook 
to keep and deepen social relationships. 

Which personal information young people share and not share is related to what their 
friends and Facebook will do with the information. This as well as how future employers will 
interpret the information. 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden, syftet, problemställningen samt avgränsningar för 
uppsatsen. Här beskrivs kort varför integritet och identitet på Facebook är en relevant fråga.  

1.1 Bakgrund 

Sociala medier har vuxit kraftigt de senaste åren. Idag använder 52% av den svenska 
befolkningen (12 år och äldre) sociala medier (Svenskar & Internet 2013). Tack vare denna 
integration av sociala medier i det vardagliga livet har användarna nu även möjlighet att 
uttrycka en virtuell identitet (Pempek et al. 2009). Detta underlättar särskilt för unga vuxna 
som kämpar med sitt identitetsbygge.  

På sociala medier ges användarna chansen att visa deras online-identitet. I dagens samhälle 
blir det allt viktigare att utveckla sin identitet online. Dels för att uttrycka vem man är, men 
också för att kommunicera med vänner. Online-identiteten blir alltmer relevant i takt med 
att sociala medier växer. Det sociala nätverket Facebook bidrar till att användare får en 
rikare vänskapskrets, eller med andra ord ett ökat socialt kapital. Dessutom fungerar 
Facebook som ett hjälpande verktyg för inåtvända personer att uttrycka sin identitet. 
(Ellison et al. 2007) 

Samtliga svenskar som använder sociala medier är även medlemmar på Facebook. 90% av 
Sveriges internetanvändare i åldrarna 16-25 år besökte Facebook någon gång under 2013. 
Av dessa är det 76% som besöker det sociala mediet dagligen.(Svenskar & Internet 2013) I 
snitt spenderar de en halvtimme om dagen på Facebook (Pempek et al. 2009).  

Med över 1,1 miljarder användare är Facebook Sveriges mest erkända sociala medium 
(Facebookskolan 2014). Facebook erbjuder exempelvis tjänster för att statusuppdatera, dela 
bilder, skapa grupper och diskutera. Det sociala mediet tillhandahåller även tjänster för 
användarna att fylla i personlig information. Exempelvis kan de dela med sig av sin politiska 
ställning, relationsstatus, bostadsort och intressen. Detta ger dem möjlighet att utnyttja 
Facebook på olika sätt.  

En del användare väljer att dela mer om sig själva än andra på Facebook. Användarnas 
integritet och relation till Facebook bestämmer hur mycket de delar. Det är en fråga om hur 
privata användarna väljer att vara, eller med andra ord hur dessa ser på sin integritet på 
Facebook. Människor idag är mer bundna till sina tekniska enheter än tidigare för att hålla 
sig uppdaterade på sociala medier (Turkle 2008). I och med denna integrering av tekniska 
enheter i vardagen blir det lättare för användaren att dela personlig information på 
Facebook.  
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Det här medför att inställningen till integritet på Facebook ändras. Det finns människor som 
tycker att det är viktigt med privatliv medan andra utnyttjar Facebook till att dela mer 
personlig information (Amichai-Hamburger et al. 2002). Det behöver dock inte alltid vara 
integritet som avgör hur mycket information Faceookanvändare delar.  

I	  boken	  “iDisorder”,	  skriven	  av	  Dr	  Larry	  Rosen,	  diskuteras	  huruvida	  användare	  av	  sociala	  
medier utnyttjar dessa för att få utlopp för sin narcissistiska sida. Rosen menar att användare 
av Facebook och andra sociala nätverk använder dessa till att dela saker om sig själva. (2013) 

Facebook utgör en stor del av unga vuxnas vardag, men vad för information delar egentligen 
unga användare på Facebook? Vad är det som får de att vilja dela viss typ av information och 
varför delar de just den? 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur unga vuxna, 18-25 år, ser på sin aktivitet på 
Facebook. Detta fält är relevant att granska eftersom 9 av 10 unga svenskar använder 
Facebook. Sociala medier är ett relativt nytt område som är intressant att granska då det 
ständigt förändras. 

1.3 Problemställning 

Uppsatsen diskuterar unga vuxnas aktivitet på Facebook och tar upp relationerna mellan 
integritet, identitet, socialt kapital och Facebook. Studien har en övergripande 
problemformulering med kompletterande underfrågor. Dessa besvaras i diskussions- och 
slutsatsavsnittet. 

1.3.1 Problemformulering 

Varför väljer unga vuxna i Sverige att bara dela viss typ av personlig information på 
Facebook? 

1.3.2 Underfrågor 

- Vad för typ av information delar unga vuxna på Facebook? 

- Varför väljer de att dela denna information? 

- Hur medvetna är de om sin aktivitet på Facebook? 

  



1. Inledning 

 

 

3 

1.4 Avgränsningar 

Målgruppen grundar sig i att 16-25-åringar är Sveriges mest aktiva Facebookanvändare 
(Svenskar & Internet 2013). Vidare är det även förmånligt att respondenterna är myndiga, 
eftersom det då inte krävs målsmans medgivande för deltagande i studien. Denna studie 
undersöker just därför Facebookanvändare, bosatta i Sverige, i åldrarna 18-25 år. 
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2. Teori 

Det här kapitlet redogör för uppsatsens definitioner av begrepp. Här presenteras Facebook ur 
användaraspekter.  

2.1 Begrepp 

Dela: Publicera innehåll på sociala medier. Begreppet förekommer även i offline-situationer 
och syftar då på att berätta information i verkligheten. 

Offline: Inte	  ansluten.	  När	  begreppet	  offline	  nämns	  i	  uppsatsen	  menas	  “i	  verkligheten”,	  det	  
vill säga inte på internet.  

Online: Uppkopplad/direktansluten. När online nämns i uppsatsen menas att det sker på 
internet, sociala medier eller virtuellt.  

PM: Förkortning	   för	   “Personal	   Message”.	   Chatt/mail	   på	   Facebook	   där	   användarna	   kan	  
kommunicera privat och i grupp. 

Unga vuxna: Syftar i uppsatsen på personer i Sverige i åldrarna 18-25 år gamla. 

2.2 Facebook och användaren 

Facebook har funnits sedan 2004 och har över 1,1 miljarder användare (Facebookskolan 
2014). Det unika med Facebook är att användarna både kan använda det för privat och 
offentligt bruk. Facebook erbjuder tjänster att uppdatera status, ladda upp bilder och dela 
information. Personlig information Facebookanvändare kan dela med sig av på sin profil är 
kategoriserat i: 

● Allmän information 
● Arbete och utbildning 
● Kontaktinformation 
● Intressen 
● Familjerelationer 
● Om mig 

 
Under	  de	  senaste	  åren	  har	  Facebooks	  användare	  ökat	  drastiskt.	  Användare	  är	  nu	  “bundna”	  
till sina tekniska enheter för att logga in på sociala nätverk och hålla sig uppdaterade (Turkle 
2008). Facebook låter dock användarna själva välja hur mycket de vill kommunicera. 
Faktorer som spelar in på hur aktiva användare är på det sociala nätverket är integritet, 
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identitet och socialt kapital (Acquisti & Gross 2006; Valkenburg et al. 2005; Aubrey & Rill 
2013). 

2.2.1 Integritet 

När integritet diskuteras i uppsatsen avses den personliga integriteten. 
Nationalencyklopedin beskriver personlig integritet som en skildring av den enskilda 
individens frihet och värdighet (NE 2014).  

Privatlivet är en viktig faktor vid delandet av personlig information på sociala medier. Det är 
värderingen av vad som är privat som ligger till grund för vad Facebookanvändare delar för 
information. En märkbar skillnad kan ses mellan användare och icke-användare. Icke-
användare tenderar att värdera sitt privatliv högre än användare av Facebook. 
Facebookanvändare är alltså mer troliga att dela mer personlig information. (Acquisti & 
Gross 2006) 

Facebook tvingar inte sina användare att dela information men uppmanar till att göra det. Ju 
mer användarvänligt det sociala mediet är desto större chans är det att användarna väljer 
att dela med sig av personlig information. Med användarvänligt menas att det är 
lättnavigerat och att utformningen är tilltalande. (Acquisti & Gross 2006) 

2.2.2 Identitet 

Med identitet i uppsatsen avses den personliga identiteten. Personlig identitet är den 
identitet som beskriver hur den enskilda individen skiljer sig från gruppen. Detta till skillnad 
från den sociala identiteten som istället behandlar faktorer i jaget som inte går att påverka 
(kön, klassbakgrund och uppväxt). (Gripsrud 2008) 

En människa har en integritet och flera identiteter (Valkenburg et al. 2005). Praktiskt kan 
detta yttras genom den virtuella identiteten på sociala medier. Människor kan alltså ha en 
identitet online och en annan offline. Människors olika identiteter kan också yttra sig olika 
beroende på sammanhang. Exempelvis kan människor visa en identitet på arbetet och en 
annan i hemmet.  

2.2.3 Socialt kapital 

I	   boken	   “Socialt	   Kapital	   - ‘Socialt	   kapital:	   Ett	   fruktbart	   begrepp’”	   av Starrin och Rønning 
betecknas	  socialt	  kapital	  som	  “en	  resurs	  som	  blir	  tillgänglig	  för	  människor	  när	  de	  lär	  känna	  
och	   får	   förtroende	   för	   varandra”	   (Starrin	   &	   Rønning	   2011).	   Denna	   definition	   av	   socialt	  
kapital kommer även att användas i uppsatsen. 

Ett av syftena med Facebook är att utvidga sitt sociala kapital. Det finns två former av 
relationer,	  bridging	  och	  bonding.	  Bridging	  är	  så	  kallade	  “svagare”	  relationer	  medan	  bonding	  
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är	   “starkare”	   relationer.	   (Aubrey	   &	   Rill	   2013)	   Exempelvis	   kan	   relationen	   till	   en	   bekant 
klassificeras under bridging, medan bonding beskriver en relation till en nära vän.  

En av de motiverande faktorerna till användning av Facebook är att utöka sitt sociala kapital, 
både vad det gäller bridging men också bonding. Facebook är relaterat till både online- och 
offlinerelationer vilket ger användarna möjlighet att öka sitt sociala kapital både virtuellt och 
fysiskt. Genom regelbunden Facebookanvändning kan användarna erhålla ett större socialt 
kapital och fördjupning av både starkare och svagare relationer. (Aubrey & Rill 2013) 

2.3 Personlighetstyper och sociala medier 

En anledning till att sociala medier har blivit så populärt är att de passar en bred målgrupp. 
På sociala nätverk kan användarna visa vilka de är online oberoende av personlighetstyp.  

2.3.1 Narcissism 

Narcissism definieras som självbeundran och självupptagenhet i uppsatsen. Det finns olika 
grad av narcissism, något som Dr Larry Rosen tar upp i sin bok iDisorder. Rosen menar att 
man	  kan	  gradera	  hur	  “egenkär”	  användare	  av	  sociala medier är. Att yttra narcissistiska drag 
på sociala medier är en av flera så kallade iDisorders. Detta kan exempelvis vara att publicera 
bilder på sig själv för att få bekräftelse. (2013) 

Facebookanvändare	  som	  uttrycker	  sitt	  “rätta	  jag”	  på	  sociala	  medier	  publicerar ofta inlägg av 
mer ego-orienterade orsaker (Seidman 2014). Det är troligare att narcissistiska personer 
söker sig till nätverket Twitter för att publicera mer narcissistiskt innehåll (Davenport et al. 
2014). Twitter erbjuder användarna möjlighet att skriva statusuppdateringar och 
kommunicera sinsemellan. 

2.3.2 Extroversion och introversion 

Extrovert i uppsatsen definieras som en utåtriktad personlighetstyp medan introvert 
beskriver en inåtvänd personlighetstyp.  

Det finns en koppling mellan inåtvända personer och aktivitet på internet. Inåtvända 
människor har lättare att kommunicera via internet än i det verkliga livet. (Amichai-
Hamburger et al. 2002) En senare studie av Correa et al. visar vidare att det finns ett 
samband mellan extroversion och användande sociala medier. De hävdar också att 
sambandet för detta är starkare för unga vuxna. (Correa et al. 2010) 
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3. Metod 

I detta avsnitt innefattas litteratursökning, beskrivning av enkäter och intervjuer samt hur den 
insamlade datan hanterats och analyserats. 

3.1 Motivering av metod 

Först skickades en internetbaserad enkät ut via mail och Facebook. Internetbaserade 
enkäter var passande till undersökningen då det gjorde det enkelt för användarna att delta. 
Vidare var även denna metod tidseffektiv. Denna utformning av enkätundersökningen 
medförde att svarsfrekvensen ökade, vilket var fördelaktigt eftersom undersökningen ägde 
rum under en begränsad tid. Enkätundersökningen bidrog till kvantitativa samt kvalitativa 
svar. Genom kvantitativa svar erhölls resultat om vad unga vuxna delar på Facebook. De 
kvalitativa svaren gav däremot resultat om varför de delar den informationen. 

Efter enkäterna arrangerades två semi-strukturerade kvalitativa intervjuer med sex 
frivilliga respondenter från enkätundersökningen. Intervjuerna var passande till 
undersökningen eftersom detta tillvägagångssätt öppnade upp för diskussion och gav svar 
av djupare karaktär. Detta ledde således till mer kvalitativa svar, vilka kompletterade de 
kvantitativa enkätsvaren.  

3.2 Litteratursökning 

Inför arbetet hämtades information om ämnet främst genom vetenskapliga artiklar samt 
äldre examensarbeten. Informationen hämtades via Google Scholar och KTHB Primo. Sökord 
som	  användes	  var	   “Facebook”,	   “integritet”	   (“integrity”)	  och	   “unga	  vuxna”	   (“adolescents”).	  
När relevanta artiklar hittades användes även kedjesökning. Kedjesökningen praktiserades 
genom att granska artiklar som citerade och refererade till källan. Information till uppsatsen 
inhämtades även via peer-reviewed artiklar som ansågs relevanta för ämnet.  

3.3 Insamling av användardata 

Undersökningen granskade Sveriges mest aktiva Facebook-användares aktivitet på 
Facebook. Detta utfördes med hjälp av enkäter och semi-strukturerade kvalitativa 
intervjuer.  

Deltagande i enkäten var obligatoriskt för	   studenter	   i	   kursen	   “DM1578	   - 
Programintegrerande	  kurs”.	  Därför	  var	  cirka	  en	  tredjedel	  av	  undersökningens	  respondenter	  
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studenter från den kursen. Dessa respondenter var passande eftersom i princip alla som 
läste denna kurs var i lämplig ålder. Vidare hade samtliga av dem intresse för sociala medier 
då de vid tidpunkten var studenter vid Medietekniksektionen på KTH. Resterande 
respondenter kontaktades via Facebook då det var Facebookanvändare undersökningen 
granskade. 

3.3.1 Förstudie 

För att ställa relevanta frågor i enkäten och intervjuerna utfördes en förstudie med hjälp av 
en grupp studenter. Förstudien bestod av att sex medietekniksstudenter vid KTH testade och 
diskuterade enkäten. De gav respons på enkätens utformning samt uppbyggnaden av 
intervju- och enkätfrågor. 

3.3.2 Enkäter 

Respondenterna besvarade en internetbaserad enkät som var öppen i sju dagar. Element 
som granskades var personlig information om användaren, vilket inkluderade allmän 
information, arbete och utbildning, kontaktinformation och intressen (se bilaga 1). Dessa 
kategorier utformades baserat på hur Facebook frågar användaren om personlig 
information.  

Enkäten var uppbyggd i två steg. Ett första steg där respondenterna fyllde i vad de trodde att 
de delade på Facebook och varför de delar detta. Här fick respondenterna kryssa i om de 
trodde att de delade exempelvis mobilnummer, relationsstatus och religiös åskådning. I 
slutet av avsnittet fick de även fylla i med egna ord varför de delar viss typ av personlig 
information. 

I del två av enkäten fick respondenterna gå in på sin Facebook-profil och undersöka vad de 
faktiskt fyllt i. De fick sedan svara på vad de delar för information om sig själva på Facebook. 
Detta på samma sätt som i första delen med hjälp av flervalsalternativ. Sedan fick 
respondenterna även reflektera över resultatet och varför de tror att det var på det här 
sättet. Detta var upplagt med fritextfrågor för att respondenterna skulle kunna uttrycka 
precis vad de tycker. 

3.3.3 Semi-strukturerade kvalitativa intervjuer 

Enkätsvaren låg till grund för två gruppintervjuer med sex frivilliga respondenter från 
enkätundersökningen. Detta för att få en fördjupad förståelse för hur dessa såg på integritet 
och Facebook. Intervjuerna hade fördefinierade frågor med möjlighet till följdfrågor som gav 
upphov till både öppna och fasta svar (KTH 2014). Intervjuerna leddes av en debattledare 
för att styra intervjun och låta alla komma till tals (se bilaga 2). 

  

https://drive.google.com/file/d/0B3aOWvXsek1wQkh3T2Z0Z2szSVE/edit?usp=sharing
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Intervjutillfällena hölls med en grupp av två respektive fyra respondenter i taget. Detta för 
att alla skulle få komma till tals och dela sin personliga åsikt. Gruppintervjuns utformning 
bidrog samtidigt till en mer öppen diskussion. 
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4. Resultat och analys 

Det här kapitlet presenterar resultaten från enkäterna och intervjuerna, samt introducerar en 
analys av hur respondenterna resonerar kring delning av personlig information.   

4.1 Enkäter 

Enkätresultatet visar att unga vuxna i hög grad är medvetna om vad de delar för personlig 
information på Facebook (se figur 1). Respondenterna var i åldrarna 18-25 år gamla med ett 
överskott bland 22-23-åringar (se figur 2).  

Figur 1: Majoriteten av unga vuxna vet vad de delar för personlig information på Facebook. 

Figur 2: Över hälften av respondenterna i undersökningen var mellan 22-23 år.  
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4.1.1 Allmän information 

Den allmänna informationen som de flesta unga vuxna delar med sig av är födelsedatum 
samt födelseår (se figur 3). Av de 177 respondenterna är det 171 stycken (97%) som delar 
födelsedatum och 154 stycken (87%) som delar sitt födelseår. 

  

Figur 3: Majoriteten av respondenterna delar födelsedatum respektive födelseår. 

Resultatet visar att 72% av respondenterna tror att de delar sina familjerelationer. Det 
verkliga fallet är däremot att 80% delar detta. Flera av respondenterna reflekterar över att 
de delat denna information utan sin vetskap.  

 

Figur 4: De flesta unga vuxna delar inte sin religiösa åskådning.  
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Figur 5: Majoriteten av unga vuxna delar inte sin politiska ställning. 

Enkäten visar vidare att 80% delar sitt kön, 41% delar sin sexuella läggning och 53% delar 
sin relationsstatus. Det unga vuxna delar mindre av är främst religiös åskådning (13%) (se 
figur 4) och politisk ställning (6%) (se figur 5). Anledningen till att dessa två är mindre delat 
tror respondenterna är för att de inte tycker Facebook är det rätta mediet att dela denna typ 
av information på. Flertalet upplever att Facebooks syfte är att hålla kontakt med familj och 
vänner och därmed värderas delningen av födelsedatum och födelseår högre. 

“Facebook  för  mig  är  ett  ställe  där  jag,  på  ett  avslappnat  sätt,  kan  berätta  om  mig  själv  och  mitt  
liv och dela det med vänner och bekanta. Därför delar jag gärna med mig av mitt födelsedatum, 
så att folk kan gratta mig när jag fyller år, samt relationsstatus och familjerelationer eftersom de 
är  viktiga  i  mitt  liv  och  jag  gärna  vill  visa  för  andra  att  de  är  det.”  - Respondent #21 

En del menar att de delar med sig av allmän information för att visa vänner hur långt de har 
kommit i livet och vad de sysslar med. Vidare vill de också visa vilka de är och vad de står 
för. En del känner att de lättare kan dela med sig av vilka de är online än offline. Därför tycker 
de att Facebook är ett bra medium för att dela allmän information. 

Det här samtidigt som en del av respondenterna menar att de inte vill dela för mycket allmän 
information. Faktorer som spelar in huruvida de delar allmän information är: 

● Framtida arbetsgivare 
● Riktad reklam från Facebook 
● Irrelevans 
● Vill att Facebookvänner ska lära känna dem offline 
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4.1.2 Arbete och utbildning 

Antalet respondenter som arbetar är 152 stycken och av dessa är det 84 stycken som fyllt i 
var de arbetar (se figur 6). Alltså är det 52% av de arbetande respondenterna som delar var 
de arbetar. Många av respondenterna reflekterar över att de vill visa var de arbetar och var 
de har arbetat för att nätverka och för framtida arbetsgivare. En del ser sin Facebookprofil 
som ett CV. Många av respondenterna påpekar dock att de hellre använder det sociala mediet 
LinkedIn för att visa sin professionella sida.  

En del av av respondenterna menar att de utnyttjar Facebook mer för att marknadsföra sig 
själva privat. De delar information på Facebook beorende på om det är gynnsam information 
för deras privatliv. Exempelvis delar vissa sin arbetsplats för att de är stolta över den medan 
andra döljer den för att de inte känner sig tillfreds med den.  

 
Figur 6: Fler unga vuxna delar var de studerar jämfört med var de arbetar. 

Angående utbildning är det 144 stycken av de 168 studerande respondenterna som har fyllt 
i vad de studerar. Flera menar att de är stolta över var de pluggar och vad de pluggar till. 
Därför vill de visa upp detta för sina Facebookvänner.  

Vidare känner en del också en form av gemenskap när de delar vad de arbetar med eller 
studerar till. En del publicerar även information om både utbildning och arbete för att hålla 
koll på sig själva och kunna gå tillbaka i tiden. Vissa menar även att de fyllt i information för 
att Facebook uppmuntrat de till att göra det. 

Av de respondenter som inte delar arbete och utbildning är det flera som menar att deras 
vänner redan vet vad deras sysselsättning är. De ser gärna att de Facebookvänner som inte 
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vet denna information hör av sig till dem via PM. De här respondenterna menar att de ser 
den här typen av information som irrelevant. 

“Om  du  kan  säga  eller  visa  det  du  skriver  eller  visar  på  facebook,  på  en  gata  i  stan,  så  är  det  
lugnt. Det handlar om sunt förnuft. Jag ser gärna att folk delar hobby, intresse, jobb, utbildning, 
underhållande  saker,  men  sitt  privatliv  kan  väl  få  vara  just  privat.”  - Respondent #8 

4.1.3 Kontaktinformation 

Mobilnumret var en typ av information som 16 respondenter delade utan sin vetskap (se 
figur 7). En kommentar på detta var att många efter enkätundersökningen ville ändra denna 
delning av information. Antingen valde de att ta bort mobilnumret helt, alternativt dölja det 
så att bara Facebook kommer åt informationen. 

 

Figur 7: Unga vuxna delar i vissa fall sitt mobilnummer utan sin vetskap. 

Mobilnummer och adress tycker flertalet är känsligt att dela. De menar att den 
informationen kan hittas på internet men vill inte själva servera sina Facebookvänner med 
den. Respondenterna föredrar att deras vänner i så fall skickar ett PM istället och menar att 
de flesta av deras vänner de vill ska kunna kontakta dem redan har den informationen. 
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Figur 8: Majoriteten av unga vuxna delar sin nuvarande bostadsort men inte sin adress. 

Av de 177 respondenterna är det 137 stycken (77%) som delar sin nuvarande bostadsort 
och 10 stycken (6%) som delar sin adress (se figur 8). Flertalet anser att nuvarande 
bostadsort är acceptabelt att dela eftersom de anser det vara relevant information. Tidigare 
bostadsort delas av 50 respondenter (28%). Många menar att de vill att deras 
Facebookvänner ska veta i vilket område de bor just nu, men är inte lika måna om att dela 
var de bott tidigare. Att dela adressen är däremot känsligare. De flesta tycker att den här 
informationen är för privat för att dela till alla sina Facebookvänner. Många menar att de 
vänner de vill dela sin adress med redan vet om den eller kan fråga om den via exempelvis 
PM. 

“Om  jag   inte  personligen  har  gett  dem   [Facebook-vännerna] mitt telefonnummer så finns det 
antagligen en anledning till det. Det samma gäller egentligen adress. Om någon skulle behöva 
veta min adress av en rimlig anledning så står vi antagligen varandra så pass nära att personen i 
fråga  kan  höra  av  sig  till  mig  direkt.” - Respondent #114 

Ett övervägande antal av respondenterna är stolta över var de kommer i från och vill visa 
upp det. Samtidigt är många oroliga för vad Facebook gör med informationen och kommer 
att göra med informationen.  



4. Resultat och analys 

 

 

16 

 

Figur 9: Av de unga vuxna som har en hemsida delar majoriteten av dem inte sin hemsida på Facebook. 

Nästintill 19% av de respondenter som har en hemsida delar denna (se figur 9). Många av 
dessa respondenter motiverar detta för att marknadsföra sig själva och sitt företag. De som 
inte delar sin hemsida anser att de vill skilja på privatliv och arbetsliv.  

“Hemsida   är   faktiskt   någonting   som   jag   har,   men   ändå   har   valt   att   inte   dela   med   mig   av.  
Anledningen är nog jantelagen. Hemsidan har jag för att göra reklam om mig själv till potentiella 
kunder eller arbetsgivare. Den är alltså lite "skrytig" och det är kanske inte den sidan av sig själv 
som  man  vill  dela  med  sig  av  till  sina  vänner  och  bekanta.” -Respondent #114 

4.1.4 Intressen 

Enkätundersökningen visar att det är delade meningar bland respondenterna om att dela 
eller inte dela intressen på Facebook. Det är många av respondenterna som inte ser det som 
ett privat ärende att dela intressen på Facebook. De väljer dock att inte dela detta eftersom 
de vill att folk ska lära känna dem offline. Vidare delar vissa inte intressen eftersom de inte 
orkar fylla i det samt att de menar att de inte bryr sig.  

En anledning att respondenterna delar intressen på Facebook är för att Facebook uppmanar 
till det. Vissa tycker även att det är kul information som de gärna visar upp. En del känner 
också att den här typen av information kan vara lättare att dela online än offline. 

“Hela  poängen  med  att  man  lägger  ut  saker  på  sociala  medier  är  att  man  kan  visa en sida av sig 
själv  som  annars  kanske  skulle  gå  obemärkt  förbi.” - Respondent #135 
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Respondenterna	  reflekterar	  över	  att	  Facebook	  kopplar	  ihop	  vissa	  sidor	  man	  “gillar”	  till	  ens	  
intressen.	   Detta	   tycker	   de	   är	   missvisande.	   Ett	   musikband	   de	   “gillar”	   på	   Facebook måste 
nödvändigtvis inte vara deras favoritband. 

Gemensamt för samtliga respondenter är att det känns viktigt för dem att uppdatera 
informationen så att de intressen de	  anger	  samt	  de	  sidor	  de	  “gillar”	  är	  korrekt. 

 
Figur 10: Musik är det som flest unga vuxna delar av intressen. 

Majoriteten av respondenterna delar musik de gillar medan böcker, favoritcitat och sport  är 
något de flesta inte delar (mindre än 28%). De uttrycker att de tycker att just musik är något 
som är roligt att dela med sig av och intressant att veta om andra (se figur 10). 

4.2 Intervjuer 

4.2.1 Facebooks användningsområden 

Utifrån intervjuerna används Facebook för att dela information, hålla kontakten samt kolla 
upp vänner. De flesta vill identifiera sig mer som en åskådare än en skapare av information. 
Gemensamt för samtliga av de intervjuade är att Facebook används mestadels i 
kommunikationssyfte. 

Respondenterna reflekterar inte över vad andra delar. De anser inte andras information som 
störande. De tycker snarare att det de själva delar bör vara relevant information till sina 
vänner. Några selekterar även informationen de delar. Detta för att anpassa den efter vilka 
vänner som ser informationen som relevant. Exempelvis berättar en informant att hon 
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enbart delar information som gäller studierna till sin studiekrets. 

4.2.2 Oro över informationsdelning på Facebook 

Respondenterna oroar sig över att dela information på Facebook ur integritets- och 
identitetsperspektiv. Något de tycker är för personligt att dela är adress, politisk ställning, 
religiös åskådning och i vissa fall även mobilnummer. De uttrycker en oro för hur Facebook 
samt hur deras vänner använder informationen. Respondenterna oroar sig speciellt för 
riktad reklam och vad Facebook kan tänkas komma att göra i framtiden med deras 
personliga information. Dessutom oroar de sig för att deras Facebookvänner delar in dem i 
fack eller stjäl deras identitet. 

Vidare är respondenterna även oroliga för hur deras Facebookvänner uppfattar dem. Flera 
menar att de hellre delar positiv information om sig själva än negativ. Dock vill de inte enbart 
dela för positiv information då de ändå vill visa sig mänskliga. Alltför negativ information 
tycker de flesta är för personligt att dela på Facebook. Den typen av information delar de 
hellre offline. 

I vissa sammanhang tycker respondenterna dock att det kan vara en fördel att dela negativ 
information på Facebook. De berättar om situationer som gynnas av att berättas på 
Facebook. Detta för att slippa upprepa informationen ett flertal gånger i verkligheten. 
Exempelvis berättar en av respondenterna att hon delade sin relationsstatus för att berätta 
att hon och hennes partner gjort slut. 

Respondenterna reflekterar även över vad framtida arbetsgivare får för bild av dem genom 
sin Facebookprofil. Det här gör att de hellre är sparsamma med personlig information. De 
vill heller inte dela för skrytsam information. Den informationen tycker de passar bättre på 
det sociala nätverket LinkedIn.  

Sammanfattningsvis tycker respondenterna att deras Facebookprofil är som en förlängning 
av deras identitet. Därför är det viktigt för dem att dela korrekt information om sig själva. På 
samma sätt vill de inte dela för mycket personlig information om sig själva ur 
integritetsaspekter. 

4.3 Analys av enkät- och intervjusvar 

Enkäten och intervjuerna visar att flera av respondenterna reflekterar över att de delar 
information om familjerelationer och tidigare bostadsorter utan sin vetskap. Detta tror de 
hör ihop med att Facebook uppmuntrat dem att dela informationen. En del upplever att 
Facebook manipulerat informationen genom att tidigare bostadsorter sparas automatiskt 
och	  att	  “gillade”	  sidor	  hamnar	  under	  favoriter. 
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“Jag  trodde  inte  att  jag  delade  tex  tidigare  bostadsplatser,  vilka  tv  program  jag  gillar  etc.  Jag  
tycker Facebook delar den här informationen lite slugt på min profil! Bara för att jag ändrat min 
boendeort så lagras den gamla tydligen så att folk kan se. Och bara för att jag gillar en viss tv 
serie eller sida på Facebook så har Facebook kategoriserat dessa på min sida som att dessa vore 
mina  ‘favorit  tvprogram’  etc.”  - Respondent #133 

Vidare reflekterar också enkätdeltagarna över att de delar information som de glömt att de 
fyllt i. Flertalet menar att de fyllt i informationen när de blev medlemmar på Facebook. 
Informationen har sedan legat kvar där utan att respondenterna aktivt varit medvetna om 
att de delade den. 

Gemensamt för samtliga undersökta kategorier (allmän information, arbete och utbildning, 
kontaktinformation och intressen) tycker respondenterna är att man ska vara sparsam med 
personlig information om sig själv på Facebook. En del använder mediet som en förlängning 
av deras fysiska identitet medan andra enbart använder det för att bevara kontakten med 
gamla bekanta. 

En del använder också Facebook för att nätverka och binda starka kontakter. Detta både i 
yrkesaspekt men också i form av vänskapsbygge (socialt kapital). De har delade meningar 
om huruvida Facebook ska användas som ett online-CV eller om detta ska exkluderas till 
andra sociala medier som LinkedIn. 

Många vill visa upp sin bästa sida på Facebook. De menar att de hellre delar nyheter i deras 
favör än information som inte gynnar dem. Det finns dock en del som menar att det är viktigt 
att	  dela	  “hela	  sig	  själv”.	  Dessa	  vill	  inte	  att	  deras Facebookprofil ska vara en förskönad version 
av deras riktiga jag utan ge en sann bild av deras identitet. 

Respondenterna reflekterar också över vad som händer med informationen de delar på 
Facebook. En del menar att det inte spelar någon roll hur mycket information man delar 
eftersom Facebook redan vet allt. Andra är däremot sparsamma med att dela personlig 
information eftersom de inte vet vad Facebook kommer att göra med den. 

Att en del är sparsamma med informationen de delar har också att göra med att de oroar sig 
för vad för information framtida arbetsgivare kommer att hitta om dem på Facebook. De 
reflekterar över att de inte vill att det ska finnas någon information som kan användas emot 
dem i framtiden. 

Att information alltid kommer att finnas kvar på Facebook är en annan faktor många 
funderar över. De är oroliga för att deras identiteter online kan stjälas eller att folk som vill 
dem illa kan komma att utnyttja den personliga informationen som finns på Facebook. Detta 
gör att flertalet respondenter är noga med vad de delar och till vilka de delar informationen. 
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En del respondenter använder enbart Facebook för kommunikation. Detta för att det finns 
risk att delad personlig information missbrukas. Dessa använder andra sociala medier för 
att vara mer personliga på. Exempelvis upplever de att Instagram är ett mer intimt socialt 
medium där användarna lättare kan styra personliga inställningar. 

Många har en negativ inställning till Facebook överlag. De menar att de ogillar att Facebook 
äger dem och den informationen de publicerar.  
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5. Diskussion 

Det här kapitlet diskuterar och utvärderar underfrågorna med tankar från teoriavsnittet. 
Avsnittet behandlar korrelationen mellan Facebook och identitet/integritet.  

Inga samband kan dras mellan delning av personlig information på Facebook och 
respondenternas ålder. Det syns heller ingen koppling mellan mängden delad information 
och hur länge de haft Facebook. Kön är däremot en faktor som verkar tyda på samband. 
Särskilt tydlig är korrelationen mellan män och delning av allmän information samt män och 
delning av kontaktinformation.  

5.1 Delar allmän information samt utbildning på Facebook 

Respondenterna menar att privatlivet spelar in när det gäller vad de delar för personlig 
information. Från enkätundersökningen kan utläsas att födelsedatum, födelseår, kön, 
familjerelationer samt tidigare och nuvarande studier är något de flesta delar. Dessa typer 
av information är det över 80% som delar. Det här tyder på att respondenterna för det mesta 
delar just allmän information samt utbildning. Resultatet visar att de, ur integritetssynpunkt, 
inte anser den här informationen vara för privat. 

Undersökningen visar vidare att respondenterna delar viss information med motiveringen 
att	  det	  “är	  smidigare	  att	  dela	  det	  online”.	  En	  del	  upplever	  det	  alltså	  lättare	  att	  dela	  personlig	  
information på Facebook än offline. Dessa kan ses som mer introverta (Amichai-Hamburger 
et al. 2002; Ellison et al. 2007). Amichai-Hamburger et al. hävdar att extroverta människor 
har lättare att dela personlig information offline (2002). Uppsatsen visar inte detta explicit 
men däremot pekar många resultat på att vissa unga vuxna hellre delar personligare 
information offline.  

Information som respondenterna menar att de gärna delar online är allmän information. 
Detta vill de dela för att hålla kontakt med vänner och familj. Många delar också sin 
nuvarande bostadsort med tanke på framtida arbetsgivare och för att gamla bekanta ska 
hitta dem. Det här tyder på, som Aubrey och Rill också menar, att Facebook är ett behändigt 
verktyg i aspekten av socialt kapital (2013). Respondenterna vill med andra ord både skapa 
och bibehålla sociala relationer på Facebook, vilket också Aubrey och Rill hävdar (2013). 
Respondenterna uttrycker att de använder Facebook för att hålla kontakt med både gamla 
bekanta men även vänner de träffar mer regelbundet. Med andra ord visar resultatet att 
Facebook är användbart för att både bridging- och bonding-relationer (Aubrey & Rill 2013). 
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Förutom bostadsort delar en stor del av respondenterna även sin hemort. Detta för att visa 
sina Facebookvänner var de kommer ifrån av praktiska skäl, till exempel att deras vänner 
ska veta om deras ursprung. Detta resultat tyder också på medveten delning av personlig 
information i bemärkelsen av socialt kapital.  

Resultatet visar också att respondenterna delar sin hemort av stolthet. Till exempel menar 
de att de delar sin hemort för att de känner en geografisk samhörighet på det viset. Vidare 
utläses också att respondenterna delar sin nuvarande bostadsort av narcisstiska skäl. De 
menar att de är stolta över var de bor och vill visa upp det för sina Facebookvänner. De här 
handlingssätten kring delning av kontaktinformation visar tendenser av narcissistiskt 
beteende. Stoltheten är, i enlighet med Rosens argumentation om självbekräftelse, ett tecken 
på narcissistiskt agerande (2013). Detta eftersom respondenterna endast delar information 
de endast anser vara gynnsam (Rosen 2013).  

Resultaten tyder generellt på att det finns en skillnad i vad unga vuxna tror att de delar på 
Facebook och vad de faktiskt vill dela. För vissa av respondenterna är det viktigt att sin 
identitet online är identisk med sin offline-identitet. De menar att Facebook utgör en stor del 
av deras online-identitet.  Enkätsvaren visar att de i allmänhet vill dela sin identitet på 
Facebook. Från intervjuerna erhölls också att respondenterna inte vill skryta om 
information samt inte dela för närgående information. De uttrycker emellertid att de hellre 
vill dela positiv information än negativ information om sig själva. Här syns den tydligaste 
skillnaden vad respondenterna tror att de delar och vad de faktiskt delar. Även om 
respondenterna i intervjuerna menar att de inte vill dela för skrytsam information så visar 
enkätundersökningen att en stor del delar information de egentligen uppfattar som 
skrytsam. Detta resultat visar att unga vuxna är medvetna om vad de delar på Facebook men 
inte hur den informationen uppfattas. 

Valkenburg et al. beskriver i sin artikel hur en människa endast har en integritet med olika 
identiteter (2002). Baserat på intervjusvaren är detta något även respondenterna är 
medvetna om. Därmot verkar respondenterna vilja motverka denna splittrade identitet för 
att i högsta grad vara samma person online som offline. Det här styrks även av Ellison et al. 
som menar att online-identitetens betydelse blir allt viktigare (2007). Oberoende vill 
respondenterna dock inte dela för negativ information om sig själva. Exempelvis har 
majoriteten av av respondenterna framtida arbetsgivare i åtanke när de delar personlig 
information. De anser att det är av yttersta vikt att deras Facebookprofil beskriver dem på 
ett bra sätt och vill därför bara dela information som är gynnsam för dem. Det här kan 
återigen tolkas som ett beteende av narcisstisk karaktär (Seidman 2014). 
Sammanfattningsvis medför det här att respondenterna strävar efter en gemensam identitet 
online och offline men att detta ännu inte är verklighet. 
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5.2 Delar inte kontaktinformation samt identitets-skadande 
information 

Utifrån enkätundersökningen ses att färre än 20% delar religiös åskådning, politisk ställning, 
adress,	  favoritcitat	  och	  “Om	  mig”.	  Att	  respondenterna	  inte	  vill	  dela	  religiös	  åskådning	  samt	  
politisk ställning beror främst på att de inte vill bli indelade i sociala fack. De menar att deras 
åsikter i dessa frågor varierar och att de inte vill koppla detta till sin online-identitet. De delar 
hellre mindre av sin identitet än riskerar att andra uppfattar dem på ett sätt som de själva 
inte är bekväma med. Resultatet visar att majoriteten skalar av sin online-identitet för att 
passa in i Facebooks öppnare sammanhang. 

Respondenterna är sparsamma med information om arbete och utbildning. De flesta menar 
att	  de	  inte	  vill	  dela	  information	  de	  hävdar	  är	  “CV-relaterat”	  för	  att	  arbetsidentiteten inte hör 
hemma i Facebook-sammanhanget. Respondenterna menar att de hellre använder 
webbtjänsten LinkedIn för att uttrycka sin yrkesidentitet. Detta motiverar de genom att den 
informationen kan ses som skrytsam och att de därför gärna håller den borta från Facebook. 
Seidman menar att Facebookanvändare som delar mer av sin online-identitet är troligare att 
publicera information av narcisstisk karaktär (2014). Seidmans påstående styrks alltså inte 
i kategorin arbete och utbildning då respondenterna ser den som narcissistisk men ändå 
väljer att inte dela den. 

Vidare är det endast ett fåtal som delar kontaktinformation, som till exempel adress och 
mobilnummer. Detta beror i huvudsak på att de menar att de Facebookvänner som känner 
dem tillräckligt väl redan har den informationen. Alternativt menar de att de hellre delar den 
informationen via PM på Facebook. Det här eftersom att de då anser sig ha bättre kontroll på 
vilka som vet informationen. Resultatet är därmed i enlighet med Acquisti och Gross som 
menar att privatlivet är en betydande faktor vid delande av personlig information (2006). 

En del delar mindre av intressen med motiveringen att de vill att deras vänner ska lära känna 
dem offline istället. Detta medan andra menar att de inte vill lägga ner tid på att fylla i den 
informationen av bekvämlighetsskäl. Det här tyder på att Facebook används olika beroende 
på inställning till att dela intressen. 

Generellt delar respondenterna inte personlig information som missgynnar dem. Det kan 
vara för rädsla att framtida arbetsgivare inte kommer anställa dem eller information som 
inte anses vara socialt acceptabel i vänskapskretsen. Det här tyder på medvetenhet bland 
respondenterna då de selektivt väljer att inte aktivt dela information på Facebook. 

Dessa tankar styrks även i artikeln av Valkenburg et al. som menar att man har flera 
identiteter beroende på sammanhang. Valkenburg et al. syftar på att online-identiteten och 
offline-identiteten är två delar av ens identitet som skiljer sig åt.(2002) Utifrån uppsatsens 
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resultat syns att respondenterna också reflekterar över att de har olika identiteter beroende 
på online-sammanhang. Respondenterna menar att de inte vill dela exempelvis religion- och 
politikfrågor online för att inte bli indelade i sociala fack, utan att de hellre delar med sig av 
detta offline.  

Sammanfattningsvis vill respondenterna hellre dela för lite än för mycket online. De 
reflekterar över sin integritet och sin identitet. Missgynnsam information, information som 
kan missuppfattas och för närgående information aktar sig respondenterna för att dela. 

5.3 Unga vuxna är medvetna om vad de delar på Facebook 

De som deltog i undersökningen är i hög grad medvetna om vad för personlig information 
de delar på Facebook. Respondenterna menar att privatlivet spelar in när det gäller vad de 
delar för personlig information. Detta styrks även av Acquisti och Gross (2006). Flera menar 
att detta hör ihop med att de blivit uppfostrade med internet och att vara sparsamma med 
personlig information.  

“Det jag trodde jag delar stämde bra överens med vad jag faktiskt delar. Jag har bra koll på vad 
jag vill och inte vill dela med mig av på Facebook, jag har alltid fått höra av mina föräldrar att 
det är viktigt att tänka på vad man delar med sig av på Internet och att man inte ska dela för 
mycket  privat  information,  därför  är  jag  extra  försiktig  med  vad  jag  lägger  upp.” - Respondent 
#47 

De huvudsakliga faktorerna som spelar in vad de delar är därmed integritet och identitet. 
Integritet behandlar områden vilka unga vuxna upplever som privata och känsliga. Identitet 
svarar mot fälten socialt kapital, online- och offline-identitet, introversion och narcissism. 
Beroende på vilken typ av personlig information det gäller resonerar respondenterna olika. 
Här följer de tydligaste korrelationerna som kan utläsas från enkätundersökningen och 
intervjuerna. 

5.3.1 Integritet i samband med kontaktinformation och arbete och utbildning 

Arbete och utbildning upplever respondenterna inte vara lika känslig information att dela 
med sig av ur ett integritetsperspektiv. Kontaktinformation är däremot information som 
majoriteten är sparsamma med. Detta för att de är oroliga över vem som kommer åt 
informationen.	  Respondenterna	  nämner	   “stalkers”	   (från	  engelskans	   stalking, det vill säga 
förfölja), framtida arbetsgivare och Facebook som orosmoment. 

Majoriteten menar att vara Facebookvänner inte alltid är synonymt med att vara vänner 
offline. Det är därför många som uttrycker en oro för att deras kontaktuppgifter exempelvis 
kan missbrukas om alla Facebookvänner har tillgång till dem. Många menar att den 
informationen går att ta reda på men att de inte vill servera informationen till folk som kan 
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komma att vilja de illa. Respondenterna är oroliga ur integritetssynpunkt av samma skäl som 
Acquisti och Gross skriver om i sin artikel (2006).  

Angående framtida arbetsgivare är flertalet av respondenterna medvetna om att deras 
information sparas och de reflekterar över vad för information som visas om dem. 
Majoriteten menar att de är oroliga för vad framtida arbetsgivare ska få för uppfattning av 
dem via Facebook. 

En del reflekterar också över vad Facebook gör med informationen om dem. Flera som 
reflekterat över detta menar att Facebook riktar reklam till dem. Vilket de både kan tycka 
vara bra men också irriterande och läskigt. Resultatet visar att respondenterna menar att 
det är obehagligt ur integritetsaspekt (Acquisti & Gross 2006). 

5.3.2 Identitetsbygge och allmän information 

Många anser att de inte vill bli indelade i sociala fack. Därför är de sparsamma med allmän 
information om sig själva. Exempelvis är det få som delar sin politiska ställning och religiösa 
åskådning just för att de hellre vill presentera det offline. 

Det är viktigt för många att visa sin rätta identitet på Facebook. För att göra detta väljer fler 
att dela mindre information för att undvika missförstånd. De vill hellre dela sin identitet 
offline. Vidare vill majoriteten därmed även att folk ska lära känna de offline och inte via 
Facebook.	  Många	  reflekterar	  över	  detta	  som	  att	  det	  “känns	  mer	  verkligt”	  då. 

Däremot finns det en del som vill dela mer om sig själva på Facebook för att de upplever det 
lättare att kommunicera online än offline. Det är främst introverta personer som känner av 
denna skillnad enligt Amichai-Hamburger et al. (2002). Dessa användare tycker att Facebook 
tillhandahåller ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att dela så mycket 
information de känner sig bekväma med (Amichai-Hamburger et al. 2002; Acquisti & Gross 
2006).  

I dagens samhälle har vi en online-identitet och en offline-identitet och i vissa fall delar vi till 
och med helt skilda sidor av oss själva på de olika plattformarna (Valkenburg et al. 2005), 
vilket uppsatens resultat även visar på. Exempelvis vill respondenterna hellre dela 
jobbrelaterat material på nätverket LinkedIn och därmed lämna Facebook till 
vänskapsrelationer.  

Flertalet vill även att man inte enbart ska lära känna dem online. Vilket tyder på medvetenhet 
om den tvådelade identiteten Valkenburg et al. skriver om (2005). Aubrey och Rill skriver 
att Facebook används för att utöka sitt sociala kapital med bonding (2013). Enkäten och 
intervjuerna visar emellertid inte att detta är något respondenterna reflekterar över vid 
delandet av personlig information. Generellt använder de Facebook för att hålla kontakten 
med gamla vänner. Dessa relationer är då av både starkare och svagare karaktär. Beroende 
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på funktion använder de Facebook på olika sätt för att hålla kontakten. Från intervjuerna 
erhölls exempelvis resultatet att PM är passande för bonding-relationer. 

5.3.3 Narcissism och intressen 

En gemensam nämnare är att många agerar narcissistiskt och enbart vill dela information de 
är stolta över. Intressen är en typ av information färre respondenter delar. Detta för att 
många anser det narcissistiskt att dela sådan information om sig själv.  

Majoriteten reflekterar över vad de delar för intressen. De delar gärna information som anses 
positiv	  eller	  gynnsam	  för	  dem.	  Det	  här	  överensstämmer	  med	  Rosens	   tankar	   i	   “iDisorder”	  
(2013). Respondenterna undanhåller dessutom information som ses som negativ eller 
ogynnsam,	  vilket	  också	  stämmer	  med	  Rosens	  “iDisorder”-teori (2013). Det här menar de har 
att göra med att de bryr sig om hur andra uppfattar dem. Deras Facebook-identitet är något 
de har med sig även offline, därför menar många att de måste vara aktsamma. 

Intressen är	  en	  typ	  av	  information	  många	  tycker	  ska	  delas	  för	  att	  visa	  “rätt”	  bild	  av	  sig	  själv.	  
Dock utelämnas fortfarande de negativa sidorna av identiteten vilket Rosen, men även 
Seidman, hänvisar till narcissistiskt beteende (2013; 2014). Dessa respondenter uttrycker 
en alltför positiv bild av sig själva och tar enbart fram de sidor hos sig som kan vara av 
intresse för ens Facebookvänner.  

Respondenterna är inte oroliga ur integritetssynpunkt vad det gäller att dela intressen på 
Facebook. När det gäller information om respondenternas intressen visar resultatet att det 
är	  viktigare	  att	  dela	  “rätt”	  saker	  än	  kvantiteten	  av	  vad	  man	  delar.	  Alltså,	  att	  det	  snarare	  är	  
viktigare ur identitetssynpunkt än integritetssynpunkt vad för intressen man delar. 

5.4 Framtida forskningsförslag 

5.4.1 Användande av Facebook i framtiden 

Det var många av respondenterna som reflekterade över att de delade mer personlig 
information för några år sedan. De menade att de inte tänkte så mycket på vad som skulle 
komma att hända med informationen. Nu reflekterar majoriteten emellertid  över vilka som 
ser den personliga information de delar. Integritet- och identitetsperspektivet är de två 
huvudsakliga faktorerna till huruvida unga vuxna väljer att dela personlig information på 
Facebook.  

Idag används Facebook mer för att kommunicera och kolla upp människor, än att dela 
personlig information om sig själv. Att dela information har istället flyttat till andra sociala 
medier som användarna upplever som mer säkra. Det vore intressant att analysera hur 
användandet av Facebook har förändrats och kommer att förändras i framtiden. Kommer de 



5. Diskussion 

 

 

27 

i framtiden dela mer personlig information på just Facebook?  

5.4.2 Ett socialt medium eller flera små? 

Inget socialt medium har hittills lika stor marknadsandel och användarkrets som Facebook. 
Det är heller inget socialt medium som erbjuder lika många funktioner som Facebook. 
Frågan är dock om framtidens efterfrågan på sociala medier kommer ligga i ett enda socialt 
medium som behandlar allt eller om det kommer vara flera mindre sociala medier med 
nischade funktioner? Det vore intressant att granska närmare var efterfrågan för sociala 
medier ligger och hur det kommer att se ut i framtiden. 

5.4.3 Övriga funktioner på Facebook 

Uppsatsen har granskat hur unga vuxna i Sverige ser på delning av personlig information. 
Parametrar som analyserats är allmän information, arbete och utbildning, 
kontaktinformation och intressen. Det skulle vara intressant att undersöka hur unga vuxna 
ser på annan typ av informationsdelning på Facebook.  

Exempelvis vore det tänkvärt att analysera bilddelning, statusdelning och inlägg på 
“tidslinjen”	   (engelska:	   timeline).	   Är	   det	   någon	   skillnad jämfört med vad denna uppsats 
granskat och ligger den skillnaden i hur personlig informationen är? Reflekterar unga vuxna 
på liknande sätt ur integritets- och identitetsperspektiv när det gäller uppdateringar på 
“tidslinjen”? 

5.5 Kritik av metod 

5.5.1. Reliabilitet och validitet 

Eftersom enkäten var kvantitativ så går den att göra om och få liknande resultat. Dock enbart 
liknande resultat då undersökningen innefattade för få respondenter för att vara statistiskt 
säkerställd. Ytterligare en nackdel med enkätundersökningen var anonymiteten som 
möjliggjorde för oseriösa svar. Intervjuerna gav kvalitativa svar, men med enbart ett fåtal 
respondenter. Det är därför svårt att få samma resultat igen då dessa specifika 
respondenters åsikter blev avgörande för den kvalitativa delen av resultatet. 

Intervjuerna hölls i två omgångar. Den första med enbart två respondenter och den andra 
med fyra respondenter. Detta ledde till olika klimat under intervjusessionerna. Fler 
intervjusessioner hade lett till en mer statistiskt säkerställd undersökning. Syftet med 
intervjugrupperna var att hålla antalet deltagare nere för att låta alla respondenter komma 
till tals.  
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Målet var att ha ett klimat där respondenterna skulle känna att de kunde vara uppriktiga och 
känna sig trygga. Det var dock svårt att få samtliga deltagare på intervjun att delta aktivt. Ur 
denna aspekt skulle intervjuer med en respondent i taget eventuellt ge mer rättvisande svar.  

Angående valet av enkäter och intervjuer så besvarade de frågeställningen på ett bra sätt. 
Fördelen med dessa metoder var att undersökningen erhöll både kvalitativa och kvantitativa 
svar. Kvalitativa svar var gynnsamt för studien då dessa resultat gav en mer rättvisande bild 
av varför respondenterna delade information. Vad respondenterna delade kunde 
kvantifieras i enkätundersökningen genom frågor med flervalsalternativ. 

5.5.2. Felkällor 

Respondenter utanför målgruppen 

Några	   av	   respondenterna	   från	   kursen	   “Programintegrerande	   kurs	   DM1578”	   besvarade	  
enkäten trots att de var över 25 år gamla. Eftersom målgruppen endast innefattar 18-25-
åringar stör detta statistiken. 

Begreppet	  “dela” 

I	  enkäterna	  respektive	  intervjuerna	  användes	  ordet	  “dela”.	  Det	  definierades	  inte	  huruvida	  
begreppet	   “dela”	   syftar	   på	   att	   dela	   med	   sig	   av	   information	   till	   offentligheten,	   enbart	  
Facebookvänner, Facebookvänners vänner eller bara för en själv. Undersökningen hade gett 
bättre	   resultat	   om	   begreppet	   “dela”	   hade	   definierats	   på	   förhand.	   Resultatet	   tydde	   på	   att	  
deltagarna	  i	  undersökningen	  tolkade	  “dela”	  på	  olika	  sätt. 

Utformning av enkätfrågor 

I enkäten fanns flertalet fritextfrågor. Det hade underlättat arbetet om dessa frågor 
omformuleras till alternativfrågor. Vidare hade tolkning av svaren blivit helt objektiva med 
hjälp av alternativfrågor. ”En del”, ”flertalet” och ”vissa” hade då kunnat ersättas med exakta 
siffror. Fördelen med fritextfrågorna var dock att mer kvalitativa resultat erhölls, samt att 
det gav inspiration till frågor inför intervjuerna.  

Otillförlitliga svar 

Från enkätsvaren återfanns otillförlitliga svar. Eftersom respondenterna hade möjlighet att 
vara anonyma i enkäten, och i vissa fall var tvungna (studenter från kursen 
“Programintegrerande	  kurs	  DM1578”)	  att	  delta, erhölls svar av opålitlig karaktär.  
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6. Slutsats 

Det här avsnittet besvarar problemformuleringen samt anger vilka slutsatser som kan dras 
baserat på resultat- och diskussionsavsnittet. 

Majoriteten av deltagarna i undersökningen är mycket medvetna om vad de delar på 
Facebook. De reflekterar över aspekter som kan kopplas till integritet, identitet och 
narcissism vid delning av personlig information.  

Deltagarna i undersökningen vill dela information som visar vilka de är online. Det här för 
att deras online-identitet får en allt viktigare del av deras totala identitet. Information som 
anses vara viktig att dela ur identitetssynpunkt anses främst vara allmän information och 
intressen. 

Deltagarna delar dock inte hela sin identitet. De vill inte dela för missgynnsam information 
om sig själva. Detta för att de inte vill framstå som svaga, för att de inte vill bli indelade i 
sociala fack och oro för hur framtida arbetsgivare ska komma att uppfatta dem. 

Unga vuxna i undersökningen tänker främst på sin integritet när det gäller information 
rörande deras kontaktuppgifter. Deltagarna uttrycker en oro för riktad reklam och 
missbrukande av deras personliga information. 

En motiverande faktor att dela personlig information är för att bibehålla och utvidga sitt 
sociala kapital. Kontaktinformation är en kategori som majoriteten av deltagarna i 
undersökningen tycker är viktig att dela ur aspekten socialt kapital. 

Narcissism vill deltagarna i studien inte förknippas med. Undersökningen visar dock att en 
stor andel av dem utnyttjar Facebook för att dela en mer positiv bild av sig själva till 
allmänheten. Intressen, allmän information och arbete och utbildning är information 
deltagarna fyller i för att marknadsföra sig både privat och professionellt.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 - Enkätfrågor 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

1. Vad använder du Facebook till? 

2. Delar du mycket på Facebook? 

3. Vad är okej att dela och vad bör man inte dela på Facebook? 

4. Vad tycker du är okej att andra delar på Facebook? 

5. Varför	  “gillar”	  du	  vissa	  saker - tänker du på att det sparas? 

6. Funderar du över riktad reklam från Facebook? 

7. Funderar du över vad Facebook gör med informationen du delar? 

8. Skulle du säga att du kan vara en annan person på Facebook än offline?  

9. Vill	  man	  dela	  information	  för	  att	  “skryta”	  på FB? Vad är det för information i sådana 

fall? 

10. Vill man dela information för att berätta vem man är? Delar man då både positiv och 

negativ information? 

11. Hänger	  “hur	  mycket”	  man	  delar	  på	  Facebook	  ihop	  med	  hur	  man	  ser	  på	  integritet?	  Vad	  

betyder egentligen integritet på Facebook för dig? 

12. Kan det ibland vara lättare att dela information om sig själv på Facebook? Så att alla 

vet om det? 
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