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Abstract 

The aim of our study was to increase understanding of older people’s views on social media’s 

and identity by asking the question: How do seniors perceive identity on Facebook? Based on 

a qualitative approach with written interviews conducted by e-mail, we contacted 

respondents who had and used a Facebook account. In our study we used categories, such as 

seniors, identity, Facebook and networking to be able to answer our research question. The 

result of this study is shown as a description of nine respondent’s testimony regarding 

identity on Facebook. The study shows that it is regarded negatively to be totally anonymous 

on Facebook. The respondents also testified to being meticulous in selecting what kind of 

material they publish on Facebook. 

Keywords: seniors, identity, Facebook and networks. 

Förord 

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till vår handledare Anna-Karin Nyberg på Institutionen 

för Informatik som hjälpt oss i alla steg i det här arbetet. Vi vill även tacka våra respondenter 

som delat med sig av erfarenheter och reflektioner som gjort den här studien möjlig.     
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Sociala medier har funnits i förhållandevis många år, men finns det inget socialt media som 

etablerat sig lika väl som Facebook (Junco, 2012).  

Inom forskning har mycket intresse riktats mot yngre människors internetvanor, 

datoranvändning och identitetsskapande genom sociala medier (Buckingham 2008; Jenkins 

2008; Arjan et al. 2008) medan åldersgruppen seniorer inte fått fullt lika mycket utrymme 

inom forskning.  

Unga människor som till mångt och mycket växt upp i takt med att tekniken utvecklats 

har fått ett betydande försprång i användningen och förståelsen av tekniken i jämförelse med 

den äldre befolkningen, seniorerna som inte introducerats till detta i lika tidig ålder 

(Regeringens proposition, 1999). Det har visat sig att det är en stor utmaning för seniorer att 

lära sig använda ny teknik som de varit utan hela sitt tidigare vuxna liv (Nilsson et al., 2009). 

De nya potentiella möjligheterna till att kommunicera med omvärlden via sociala medier har 

gjort det möjligt, att lättare hålla kontakten med anhöriga, vänner och bekanta även 

hemifrån. Detta kan komma till stor användning för seniorer som av olika anledningar; 

sjukdomar eller krämpor har svårt att röra sig fritt utanför hemmet utan hjälpmedel. För att 

kunna integrera seniorer i användning av sociala medier i större utsträckning måste vi öka 

förståelsen för vad seniorer tycker om dessa medier och hur de använder dem.   

1.2 Syfte och frågeställning 

Genom att undersöka hur seniorer använder sig av Facebook ämnar vi kasta ljus på deras 

subjektiva syn och erfarenheter av dessa media. Som tidigare nämnt så finns det redan 

forskning om identitet på Facebook, men eftersom vår specifika målgrupp inte fått lika 

mycket utrymme i forskning, så ger det oss en möjlighet att bidra med ytterligare en 

dimension i fältet seniorers identitet på internet. Syftet med denna studie är att skapa ökad 

förståelse för seniorers syn på sociala medier och identitet. För att kunna besvara vårt syfte 

har vi formulerat följande forskningsfråga som vi, i vår undersökning skall besvara: 

 Hur uppfattar och skapar seniorer identitet på Facebook? 

Vi vill i och med den här studien bidra med ytterligare en dimension över seniorers skapande 

och syn på identitet på Facebook. Resultatet av denna studie kan användas för att lättare 

skapa förståelse för hur sociala medier kan anpassas för att passa även seniorers 

användande. Resultatet av denna studie kan användas för att vidareutveckla sociala medier 

och göra dem mer anpassade för seniorer.    

1.3 Avgränsning 

Vi har utgått från individer i 60-årsåldern och uppåt som vi hädanefter kommer referera till 

som seniorer.  

Vi har valt att avgränsa oss till seniorer som redan har en viss datorvana och använder 

Facebook. Detta är viktigt för att respondenterna skall kunna svara på intervjufrågorna. 

Eftersom internet eller sociala medier i sig, är för omfattande för att kunna utforska grundligt 

har vi valt att koncentrera vår studie mot de mest populära sociala mediet, Facebook (Junco, 
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2012). Dels för att Facebook har en mycket stor användarbas, 1,1 miljarder användare 

(Facebook Inc., 2012a) och dels för att Facebook är ett populärt ämne i samhällsdebatten. 

2. Relaterad forskning 

Denna del redogör för tidigare forskning som är relaterad till vårt syfte. Avsnittet förklarar 

vad som menas med ett socialt media, identitet och identitet på internet. Därefter redovisas 

tidigare studier om seniorers datoranvändande och koppling mellan identitet, syn på 

identitet på internet och användande av sociala medier. 

Det finns även mycket forskning om seniorer och IT-användning, då med fokus på hälsa och 

välmående (Taylor 2011; Gibson et al. 2010; Lehtinen et al. 2009). Det finns däremot inte 

lika mycket forskning om hur specifikt seniorer gestaltar sig själva och betraktar andra på 

internet, i synnerhet inte på sociala medier.         

2.1 Seniorer och användande av internet 

Statens institution för kommunikationsanalys (2007:6) gör gällande att seniorer i många fall 

inte har samma möjlighet till att använda internet som resten av den svenska befolkningen. 

Denna ”åtkomst” till internet handlar mer specifikt om att seniorer många gånger inte klarar 

av att använda de verktyg som finns tillgängliga på webbplatser, snarare än att de faktiskt 

inte har tillgång till tekniken. Hart (2008) gör gällande att för att ge den äldre populationen 

samma möjlighet till att använda internet så behövs medvetna insatser vid skapande och 

utformande av verktyg på webbplatser. Vidare har Selwyn (2004) identifierat anhöriga som 

en av de avgörande faktorerna för seniorers inkludering i användning av internet och 

kommunikationsrelaterade verktyg såsom telefoner och datorer. 

Det har dock visat sig att för att skapa en positiv attityd hos seniorer och göra dem trygga i 

användandet av internet så krävs det att de själva ges möjlighet att finna nyfikenhet och 

nyttan i dess användning (Nilsson et al., 2009). Nilsson et al. (ibid.) gör gällande att olika 

människor lär sig på olika sätt, vissa seniorer föredrar att lära sig av anhöriga eller vänner 

som tidigare nämnt, medan andra föredrar att bli undervisade av en ”expert” i ämnet. Både 

Selwyn (2004) och Nilsson et al. (ibid.) gör gällande att trygghet är en viktig faktor när 

seniorer skall introduceras till internet. Utöver introduktion till internet som sådant så finns 

det en svårighet i att utveckla webbsidor som är tillgängliga för seniorer, då med tanke på 

läsbarhet av text och enkel navigation (Hart, 2008). 

2.2 Identitet och identitetsskapande 

Det finns mycket tidigare forskning om identitet och olika aspekter på hur vi människor ser 

på oss själva och blir betraktade av andra (Gutwirth 2009; Buckingham 2008; Nkomo & 

Taylor 1996 ). David Buckingham (2008) har definierat identitet på följande vis: 

“...our identity is something we uniquely possess: it is what distinguishes us from other 

people. Yet on the other hand, identity also implies a relationship with a broader collective 

or social group of some kind. When we talk about national identity, cultural identity, or 

gender identity, for example, we imply that our identity is partly a matter of what we share 

with other people. Here, identity is about identification with others whom we assume are 
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similar to us (if not exactly the same), at least in some significant ways.” (Buckingham 

2008, sid.1). 

Fritt översatt så beskriver Buckingham (2008) identitet som ”det som särskiljer oss från 

andra människor”. Samtidigt menar Buckingham (ibid.) att vi använder vår identitet för att 

definiera tillhörighet i ett kollektiv eller en social grupp. Han delar även in identitet i 

kategorierna nationell identitet, kulturell identitet och könsidentitet som hör till den ”ärvda” 

identiteten som man fått av familjemedlemmar och släkt som fostrat oss i sina värderingar 

och intressen. 

 Eriksson-Zetterquist & Styhre (2007) hävdar att en människas identitet kan förklaras som 

flytande och fragmenterad och att det är detta faktum som leder till sociala kategoriseringar 

för att ge individen ytterligare stabilitet i sin egen etablerade identitet. Sociala 

kategoriseringar skapar ett ”vi” och ”dem” som visar vem som är ”inne” och vem som är 

”ute”. Detta kan ses tydligt i organisationer och organiseringar där man utvecklat en allmänt 

vedertagen uppförandekod inom den sociala gruppen i fråga (Gastelaars, 2002). 

Eftersom en persons identitet till stor del är beroende av vår omgivning så använder 

individen sin egen identitet för att kunna identifiera sig med andra (Buckingham, ibid.). 

Eriksson- Zetterquist & Styhre (2007) gör gällande att detta syns anmärkningsvärt tydligt i 

utövandet av könsroller hos män respektive kvinnor. Etableringen av genussystem, d.v.s. 

vedertagna maktskillnader och uppförandekoder i den sociala gruppen ”samhälle” gör att en 

individ konstant framhäver och reproducerar det som förväntas av den könstillhörighet man 

ingår i. En vidareutveckling av genussystem är begreppet intersektionalitet (Eriksson- 

Zetterquist & Styhre, ibid.) som syftar till att inkludera fler kategorier såsom etnicitet, kön 

och religion i klassificering av en individs identitet. 

Ett annat perspektiv på identitet som presenteras av Nkomo & Taylor (1996) är mångfald 

(diversity) som beskriver identitet som mångfald. De individer som vill gestalta sig som 

”annorlunda” från andra grupper måste etablera en tydlig identitetsbild som gäller för både 

personen och gruppen man tillhör. Denna mångfald kan utgå från t.ex. etnicitet eller religion, 

eller andra sociala grupper där individen känner tillhörighet. 

Buckingham (2008) diskuterar vidare att det finns en inneboende svårighet i att 

kategorisera identitet på grund av dess komplexitet. Allt eftersom att en person blir äldre så 

formar denne sin egen identitet som läggs ovanpå den ärvda identiteten. Han menar att en 

individs identitet ständigt byggs på i komplexa lager allt eftersom individen upplevt saker, 

besökt platser, mött människor eller om det finns någon person vi vill eftersträva eller image 

vi vill efterlikna. Alla dessa faktorer är av betydelse när man skall ta ställning till vem man 

”vill visa sig vara” mot omvärlden. 

Gutwirth (2009) tar resonemanget ett steg längre och menar att det finns en väsentlig 

skillnad mellan en persons upplevda självidentitet, jaget, ”ipse” och den grupp som man 

anser sig tillhöra ”idem”. Han understryker dock att det ena inte kan existera utan de andra 

utan att det finns en påtaglig koppling mellan ipse och idem och att man som individ hela 

tiden växlar mellan dessa identitetsuppfattningar. Vilket kan bli en påtagligt svår balansgång 

i mångfaldsscenariot som Nkomo & Taylor (1996) beskriver. Både Buckingham (2008) och 

Gutwirth (ibid.) menar dock att den egna identiteten ipse, är den mest centrala och står över 

individens känsla av grupptillhörighet.  
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Efter denna överblick av några av de forskningsområden som finns och de olika synsätt på 

identitet som råder så kan man tydligt se, att de komplexa lager av identitetsskapande som 

Buckingham (2008) nämner inte är helt enkla att försöka kategorisera.  

2.3 Identitet på internet 

När man söker sig till och ingår i sociala medier börjar man bygga på ytterligare lager ovanpå 

sin redan existerande identitet, utifrån de grupper som man finner tillhörighet i. Dessa 

grupper kan skapas i exempelvis olika ”digitala rum” på internet. Internet-grupper gestaltas 

av Turkle (1995) som virtuella världar och hävdar att när man söker sig till sociala medier så 

går man in i en annan värld där man till viss del återspeglar sig själv. Men hon menar även 

att man experimenterar med sin identitet för att känna samhörighet i just den gruppen man 

vill tillhöra. I och med att man kommer i kontakt med alla möjliga olika typer av människor 

på internet så finns där alla möjligheter till att förvandla sig till någon annan i de 

sammanhang där attraktionen finns utifrån hur man som person vill framställa sig själv.  

”Turkles huvudpoäng är alltså att datortekniken och internet påverkar hur vi formar 

våra identiteter. I likhet med Castells ser hon teknikens samhällsförändrande kraft som 

mycket stor. 

Ett snabbt växande system av nätverk, som tillsammans kallas Internet kopplar 

samman miljontals människor i nya rum som förändrar vårt sätt att tänka, vår sexualitets 

natur, våra samhällsformer, själva våra identiteter. [...] På senaste tiden har datorn blivit 

mer än redskap och spegel; vi kan kliva in genom spegeln. Vi lär oss att leva i virtuella 

världar. (Turkle 1995/1997:11).” (Lindgren, 2007, sid. 141). 

Det finns annan forskning som redogör för identitet på internet. Bargh et al. (2002) 

redogör för möjligheten att synliggöra respektive dölja olika delar av sin identitet på internet. 

Detta blir synnerligen aktuellt i vår studie, som till stor del handlar om hur en individ 

gestaltar sig själv på internet och hur denne ser på detta.  

En studie av Anne Taylor (2011) tar upp möjligheterna i att använda sociala medier som 

ett verktyg för att inkludera annars isolerade målgrupper. Taylor diskuterar möjligheterna att 

med sociala medier som verktyg hjälpa dessa olika målgrupper att känna sig inkluderade i 

samhället och göra sin röst hörd. Ett socialt media kan även fungera som en viktig del i att 

hålla kontakt med släktingar och andra nära och kära. Taylor beskriver, fritt översatt, 

möjligheten att hålla sig uppkopplad mot internet som en livlina som hjälper många av dessa 

människor att känna sig mindre isolerade. Detta styrks även av Benjamin Cornwell (2011) 

som hävdar att ett rikt socialt nätverk bidrar till att öka en individs självständighet och 

självkänsla vilket är en central del i en persons identitet och uppfattning av sig själv.         

Att använda ett socialt media kan vara väldigt positivt såsom Anne Taylor (2011) och 

Benjamin Cornwell (2011) hävdar, i och med att det kan främja både psykiska och fysiska 

tillstånd då isolerings-känslor minskar. Men det finns även negativa aspekter med sociala 

medier när man skapar sin identitet, och då framför allt när man experimenterar med vem 

man är och vill vara för att finna sin tillhörighet. Dessa experiment med identiteten kan leda 

till personlighetskriser som Simon Lindgren (2007) och Turkle (1997) hävdar. De menar att 

en individ, i och med ständigt ändrande av sin identitet på internet, löper risk att ”tappa 

bort” sin egen identitet och självkänsla. 
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”På ett liknande sätt förblir Turkle inte ensidigt positiv till de möjligheter som hon ser i 

den nya tekniken. Även om de terapeutiska identitetsexperimenten kan vara positiva för 

oss, så ger vi oss in i dem med risk för att drabbas av personlighetskriser, 

beroendeförhållanden och virtuellt våld.” (Lindgren 2007, sid. 144). 

För de individer som vill platsa in i den grupp är det enkelt att experimentera med sin 

identitet, dock är det inte alltid som den identiteten stämmer överens med den ”verkliga” 

identiteten. Eftersom detta identitetskonstruerande sker över internet är det väldigt svårt för 

någon annan att säga vem man, som person, egentligen är utan ofta märks detta först när 

man träffas i verkliga livet. Turkle (1997) använder begreppet ”MUD” (Multi-User-

Dungeons) i sin diskussion av identitetskonstruerande i avgränsade datorspelsmiljöer i 

samspel med andra användare: 

”Utifrån sitt psykoanalytiska perspektiv argumenterar Turkle vidare för att MUD:ar 

både möjliggör och inbjuder till en identitetslek som kan fylla terapeutiska funktioner. Men 

hon diskuterar också baksidor med den tilltagande åtskillnaden mellan livet online och det 

verkliga livet i form av ”virtuella våldtäkter” (Turkle 1995/1997:309), beroendeaspekter 

och identitetskriser. 

I MUD:ar finns det en brist på information om personen man pratar med [...] Denna 

situation leder till överdrivna positiva och negativa känslor, till idealisering och 

demonisering. Det är således naturligt för människor att känna sig besvikna eller 

förvirrade när de möter sina virtuella älskare eller älskarinnor i verkligheten (Turkle 

1995/1997:255).” (Lindgren 2007, sid. 142). 

Förhållandet mellan identitet i dessa avgränsade miljöer (MUD:ar) kan liknas med slutna 

grupper på Facebook. Det finns dock en viss skillnad mellan mängden information om ”de 

andra användarna” i ett datorspel och på Facebook, i och med att Facebook främjar 

exponering av sig själv till skillnad från många datorspel där användarens enda ansikte utåt 

är ett smeknamn. Som vi har nämnt tidigare så beror detta på hur mycket 

facebookanvändaren har valt att publicera på sin presentations-sida.  

2.4 Sociala medier och identitet 

Sociala nätverk är en webbaserad plattform som möjliggör interaktion mellan olika individer. 

Facebook erbjuder kommunikation i form av kommentarer, privata meddelanden (PM) och 

chatt. Begreppet sociala medier avser plattformar på vilka användare ges möjlighet att dela, 

diskutera och producera användar-genererat innehåll. Ändamålet med ett socialt media är att 

tillgodose en överblick och förenkla interaktion med ditt sociala kontaktnät (Timm & Duven 

2008; Boyd & Ellison 2007). Som användare skapar man en profil där man får uppge ett 

antal personuppgifter och skriva en egen presentation av sig själv. Det är möjligt att 

kategorisera sina kontakter efter gemensamma intressen, politisk åsikt eller finna andra 

användare som har kontakter gemensamt med dig. Den presentation användaren skapar 

fungerar som dennes ”ansikte utåt” och syftar till att ge andra användare en uppfattning om 

vem personen är. Detta begränsas av hur mycket personlig information en användare 

publicerar på sin presentation samt hur sanningsenlig denne är i sitt 

presentationsförfarande. Ett socialt media är en internetbaserat media, vilket möjliggör 
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åtkomst till tjänsten världen över oberoende av tidpunkt på dygnet. I denna studie har vi valt 

att fokusera på Facebook eftersom det har ett stort antal användare (Junco, 2012). 

2.5 Facebook 

Ett exempel på ett socialt media, där man kommunicerar okonstlat individer emellan är 

Facebook som har gjort stora framgångar de senaste åren. Facebook skapades år 2004 med 

ändamålet att föra samman studenter i USA och underlätta samverkan med varandra. Det 

tog inte lång tid innan det expanserades och plötsligt fanns där hundratals miljoner aktiva 

användare runt om i världen (Facebook Inc, 2012a).  

Grundaren bakom plattformen är Mark Zuckerberg som från början såg Facebook som ett 

hjälpmedel vid skolstarten där användaren kunde skapa en profil med foto så att människor 

lätt skulle kunna lära känna andra studenter och kommunicera om kursrelaterade ämnen 

sinsemellan. Facebook var från början exklusivt tillgängligt för registrerade studenter på 

universitet i USA och fungerade då som separata interna plattformar vilka var oberoende av 

varandra. Det separata facebookplattformarna på respektive universitet kopplades sedan 

samman genom internet och populariteten steg så dramatiskt att Facebook i september år 

2006 gjordes tillgängligt för allmänheten runt om i hela världen (Phillips, 2007).  

Reynol Junco (2012) gjorde en undersökning som bland annat visar att Facebook är den 

nätverkstjänst som används mest hos collegestudenter och av alla som deltog i rapporten var 

det 97% som angav att de använde just Facebook som socialt media dagligen.  

Att registrera sig och bli medlem på Facebook tar endast någon minut och det enda kravet 

är en giltig e- postadress. Efter registreringen får man omedelbart förslag på vänner, bekanta 

och ibland helt okända människor som man kan lägga till i sitt nätverk. Dessa automatiska 

vänner-förslag sker utifrån den information man fyllt i på sin profil såsom intressen, 

geografisk position osv. Dessa vänner-förslag förfinas allteftersom man lägger till fler vänner 

i sitt nätverk. Facebook söker då reda på vilka vänner som dina kontakter lagt till i sitt 

nätverk och föreslår att även du kanske känner dessa människor. Förutom den automatiska 

sökroboten så kan du även söka reda på människor med hjälp av att söka på deras namn eller 

e-postadress. 

2.6 Anonymitet på internet 

Anonymitet är ett begrepp som ofta används i samband med identitet. Turkle (1997) hävdar 

att anonymitet möjliggör konstruktion av en fiktiv identitet i den mån individen känner 

behov av att förändra sig. Internet har skapat ytterligare möjligheter för människor att skapa 

nya identiteter och experimentera med dessa. Den anonymitet som internet erbjuder gör att 

det inte finns någon egentlig gräns för hur stor skillnad det är mellan den fiktiva 

konstruerade identiteten och personens faktiska identitet. 

När man pratar om anonymitet på internet finns två olika begrepp som återkommer; den 

privata sfären och den offentliga sfären (Johansson, 1999). Den privata sfären innefattar vår 

privata sida där vi tenderar att vara öppna med våra privata problem, känslor till skillnad 

från den offentliga sfären som utgör vårt ”ansikte utåt” där vi tenderar att uppvisa en mer 

samlad bild av oss själva. Johansson (1999) menar att skiljelinjen mellan dessa sfärer 

tillintetgörs på internet. Detta fenomen framstår speciellt tydligt på Facebook där 
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presentationer och kommentarer ständigt utgör en balansgång mellan den privata och 

offentliga sfären. Det man skriver på Facebook i form av kommentarer kan visas antingen 

publikt eller endast för dem man har i sin ”vänner”-lista, vilket alltså inte ger speciellt stort 

utrymme för att särskilja vem som kan se vilka kommentarer. Så även om man delar material 

med enbart människor man har på sin vänner-lista så bör man vara medveten om vilka man 

inkluderat i den listan för att inte riskera att ”blanda” den privata sfären och den offentliga 

sfären, såvida man inte uttryckligen har för avsikt att göra just detta. 

Sann anonymitet i ett identitetsperspektiv innefattar mer än att enbart ”dölja” sin identitet 

i den privata sfären. Total anonymitet i detta identitets-sammanhang innebär att dessutom 

skapa en fiktiv identitet som individen hela tiden spelar ut. Detta fenomen diskuteras av 

Kennedy (2006) såsom skillnaden mellan att känna sig anonym och att faktiskt vara 

anonym. 

Anonymitet kopplas även till socialpsykologi där man beskriver de faktorer som påverkar 

våra val i vardagen och hur man påverkas av andra människor i vår omgivning.  

Leon Festinger tillsammans med medarbetare (1952) säger att det finns ett samband 

mellan deindividuering och aggressivt beteende. Deindividuering innebär att en individs 

egen identitet trängs undan och övergår till en gruppidentitet där ansvar för gruppens 

handlingar förskjuts till gruppen istället för den enskilda individen (Festinger, 1952). Detta 

begrepp används ofta i anknytning till att beskriva beteende hos fotbollshuliganer eller 

mobbning. När man gömmer sin identitet bakom en grupp och individens känsla för ansvar 

förskjuts till gruppen kan detta leda till att fientligt beteende stegvis ökar (Myers et al., 2010). 

Detta kan även återfinnas i internetmiljöer och grupper som t.ex. ”anonymous” (Palme & 

Berglund, 2002) som utför aggressiva och ofta olagliga ”attacker” mot hemsidor och andra 

internet-grupper.  

Deindividuering och anonymitet leder dock inte alltid till våld och aggression. På samma 

vis som att deindividuering kan leda till att en individ tar upp ett aggressivt beteende så kan 

deindividuering även innebära internalisering av ”fredligt” beteende. Det centrala blir således 

att det beteende som sker som ett resultat av deindividuering inom grupper är beroende av 

gruppens kollektiva föreställningar, sociala identitet och uppförande normer som gruppen 

utgår från. 

Sammanfattningsvis så utgör ovanstående avsnitt den teoretiska grund som vi kommer att 

använda i vår analys för att besvara vårt syfte.  

3 Metod 

3.1 Metodval 

Vare sig man arbetar kvalitativt eller kvantitativt syftar båda dessa arbetssätt till att öka 

förståelsen för människor, samhällsfenomen och den tillvaro vi samexisterar i. Ett 

kvantitativt arbetssätt innebär insamling av stora mängder empiriska data som sedan 

sammanställs i ansatsen att kunna uppnå generell kunskap inom ett specifikt vetenskapligt 

fält. Kvantitativa data sammanställs oftast till siffror och statistik som sedan används som 

bas för analys och slutsats. Ett sådant arbetssätt kan vara lämpligt i forskning som innefattar 

undersökning av en ansenlig folkmängd (Bryman, 2011). 
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Kvalitativ arbetsmetod används lämpligast i forskningssammanhang där man intresserar 

sig för sociala sammanhang som underförstått tenderar att innefatta motiv, tankar och 

resonemang hos människor som kräver fördjupning för att förstå tillfullo. Det är svårare att 

dra generella slutsatser om grupper med hjälp kvalitativa data som istället tenderar att 

endast vara representativa i det specifika forskningssammanhanget där datamängden 

samlats in. För att kunna dra generella slutsatser kan man jämföra flera separata kvalitativa 

studier och se om det finns gemensamma nämnare i resultaten hos dessa (Bryman, 2011). 

Eftersom vår studie innefattar insamling av subjektiva åsikter i en mindre grupp individer 

så förefaller det mest naturligt att använda ett kvalitativt arbetssätt. Detta ger oss möjlighet 

att koncentrera oss på varje individ enskilt och samla in så mycket data som möjligt. Våra 

respondenters unika utsagor kommer sedan att ställas mot rådande forskning och givetvis 

vara föremål för tolkning av oss i egenskap av forskare. Vi har valt att utföra skriftliga öppna 

intervjuer där vi presenterat olika teman som respondenten får resonera fritt om. 

Intervjuernas utformning kommer vara öppen, vilket innebär att vi bjuder in respondenterna 

att svara så brett, reflekterande och fritt som möjligt för att på så vis väga upp vissa 

inneboende svårigheter som finns i att få kvalitativa svar via ett skriftligt medium. Mer om de 

skriftliga intervjuernas egenskaper återfinns i avsnittet metodreflektion (7.3). Intervjun delas 

in i fem teman som respondenterna får reflektera över och sedan besvara. Fördelen med att 

gestalta intervjun i teman istället för en mängd med enstaka frågor är att vi skall få rika 

kvalitativa svar där respondenten uppmuntrats till att resonera om ett ämne i helhet utan att 

behöva oroa sig för att göra för stora utsvävningar. 

3.2 Metodkritik 

Det finns en inneboende risk i det faktum att vi valt skriftliga intervjuer, eftersom somliga 

respondenter lämnat knapphändiga svar. Skriftlig intervju som datainsamlingsmetod har 

vissa validitetsproblem eftersom respondenter kan överdriva eller underdriva åsikter, 

förfaranden eller dylikt, utan att vi i praktiken kan kontrollera detta eller ifrågasätta en 

respondents utsago om denne i skrift svarat tillfredsställande på de frågor som vi ställt 

(Bryman, 2011). Respondenterna kan även potentiellt sett av misstag uppge felaktig 

information eller kort sagt, minnas fel, vilket kan vara till nackdel eftersom vi i vår dataanalys 

förlitar oss på att det som respondenterna uppger är korrekt och sanningsenligt.      

3.3 Metodreflektion  

Svaren på intervjuerna hade kunnat följas upp och granskas ytterligare genom att bli vän 

med våra respondenter på Facebook för att se om de faktiskt uppförde sig så som de uppgav i 

intervjun. Dock valde vi att inte göra detta med tanke på de forskningsetiska principerna, i 

och med att Facebook är utformat så att alla ens ”vänner” kan ta del av vilka våra nya 

”vänner” är. Det skulle innebära att vi skulle ha skapat ett helt nytt facebookkonto för att 

fullfölja den sortens granskning. Om vi hade valt att skapa ett nytt facebookkonto hade vi 

ställts inför nya utmaningar då varje respondent skulle kunna sett varandra i form av 

gemensamma ”vänner” i vår kontaktlista. Vi valde därför att lita på respondenternas utsago i 

enlighet med det riktlinjer som presenteras av Bryman (2011) gällande det erfarenhetsnära 
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perspektivet som gör gällande att man som forskare intar en underordnande roll och låter 

respondenterna berätta historien. 

Gällande analysen om anonymitet så funderade vi på om frågorna om anonymitet i 

intervjun lider av bristfällig formulering av intervjufrågorna eller om det endast handlar om 

vad respondenterna tyckt i ämnesfrågan. Dessa frågor uppstod då vi upplevde att slutsatsen 

blev tvetydig, vilket visserligen var intressant.  

3.4 Litteratursökning 

Efter att vi valt inriktning på studien började vi söka efter referenser i form av artiklar, 

rapporter, vetenskapliga studier och annan litteratur. Litteratursökningen utfördes för att 

hjälpa oss sätta oss in i ämnet och underlätta vår analys av det insamlade intervjumaterialet. 

Via Umeå universitetsbibliotek fick vi tillgång till ett antal olika informationsdatabaser i 

sökningen av litteratur såsom ACM Digital Library, LISTA och DiVA. De kompletterades 

även med sökning på Google Scholar. Dessa olika databaser tillgodosåg, enligt oss en 

tillräcklig täckning av olika informationskällor för att få en översiktlig bild av existerande 

forskning.  

3.5 Intervjumaterial 

Efter att ha läst in oss på ämnesområdet och fått en överblick över tidigare forskning så 

utformade vi frågor som vi ville ställa till våra respondenter. Den största utmaningen var att 

kunna avgränsa arbete på ett sätt som möjliggjorde tillräcklig forskning i ämnet inom de 

tidsramar som studien tillät. Utifrån våra avgränsningar (se 1.4) utvecklade vi frågor, som 

sedan delades upp i olika teman innehållande en mängd olika frågor. Syftet med att dela in 

den skriftliga intervjun i teman ligger i att många av de frågor som vi har ställt överlappar 

varandra i viss mån och är även öppna för respondentens tolkning. För att få så innehållsrika 

svar som möjligt ville vi ha respondenternas svar i en sammanhängande fritext utefter det 

frågebatteri vi presenterat. För varje tema hade vi en beskrivande introduktion på vad temat 

handlade om och vad vi ville att respondenten skulle reflektera över.  

Några av de frågor som inte inkluderades i den skriftliga intervjun som vi skickade till 

respondenterna, sparade vi, för att kunna använda som material för eventuella följdfrågor, 

om sådana skulle bli aktuella. 

3.6 Etik 

I alla former av studier som innefattar delaktighet av människor finns det etiska frågor att ta i 

beaktan. Det blir av vikt att komma ihåg att de respondenter man valt också är individer, 

med rättigheter att ha i åtanke.  I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002) informerades våra respondenter att deltagande i vår studie var frivilligt, att samtliga 

uppgifter behandlas konfidentiellt samt att de närsomhelst kunde välja att avbryta sitt 

deltagande om de så önskade.  

 

 



 

13 
 

3.7 Att söka och kontakta respondenter 

Eftersom vår studie kräver respondenter som är aktiva på Facebook så föreföll det logiskt att 

använda den sökfunktion som Facebook erbjuder för att hitta respondenter. Vi sökte på ett 

antal olika facebooksidor för att komma i kontakt med så många respondenter som möjligt. 

Sökningen av respondenter kompletterades med sökning på Google där vi letade efter ett 

antal hemsidor för intressegrupper för seniorer som är aktiva inom IT. Vi valde att söka på 

flera facebooksidor och hemsidor för att öka våra chanser att komma i kontakt med många 

respondenter. Vi kom inledningsvis i kontakt med 20 personer som uppgav att de ville delta i 

studien och som vi skickade intervjun till.  

Innan vi kontaktade våra respondenter utformade vi en e-postmall som skulle skickas ut 

till dessa personer, så att fördelningen av e-postmeddelandena skulle vara så tidseffektivt 

som möjligt. Samtidigt skrev vi den text vi ville använda i den initiala kontaktfasen med våra 

respondenter på facebookgrupper.  

När vi skrev texten för den första kontaktfasen (samt intervjumaterialet) var vi noga med 

att beakta informationskravet. Huvuddragen i informationskravet innebär att man klart och 

tydligt ska informera sina respondenter om syftet med studien samt vad intervjumaterialet 

kan komma att användas till. En annan viktig del är samtyckeskravet som innefattar att göra 

det tydligt för respondenternas att deltagande i studien är frivilligt och att de när som helst 

kan avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrådet (ibid.) skriver vidare 

om samtyckeskravet att om respondenterna är under 15 års ålder krävs det ett samtycke från 

individens vårdnadshavare. Då vi arbetade med seniorer behövde vi inte ta kontakt med 

någon vårdnadshavare vilket tidsmässigt underlättade för oss. Samtyckeskravet innebär även 

att forskaren inte får påverka deltagaren på något sätt om deltagaren skulle vilja avbryta sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, ibid.). Detta var viktigt för oss att ha i åtanke i och med att vi 

endast hade e-postkontakt med våra respondenter, vilket innebar att minsta felformulering 

eller bristfälligt ordval kunde ha skapat missförstånd eller otydlighet i kontakten med 

respondenterna. 

När vi kommit i kontakt med potentiella respondenter och sökt fram deras e-postadresser 

kontaktade vi dem genom e-post i ett försök att fånga deras intresse för att delta i vår studie. 

Till en början fick vi mycket positiv respons och fann många som uppgav att de var 

intresserade av att delta i vår studie. Vi fick även en lista med namn och e-postadresser, från 

en av våra respondenter, med personer som hon trodde skulle vara intresserade av att delta i 

vår studie, vilket gjorde att vi lyckades komma i kontakt med ytterligare människor.  

För att bibehålla kontakten med våra respondenter och kunna svara dem så fort som 

möjligt utformade vi även en mall för e-postsvar som vi skickade tillbaka till våra 

respondenter för varje steg som utförts i studien. Genom att hålla kontinuerlig kontakt med 

respondenterna fann vi att engagemanget hos våra respondenter ökade då vi i stort sett alltid 

fanns tillgängliga för dem. 

Materialet som inhämtats i denna studie kommer uteslutande att användas i denna studie 

i enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) som även konstaterar att materialet 

inte får användas i privat bruk.  
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3.8 Urval av respondenter 

Eftersom vi valde att kontakta respondenter som redan använde sig av dator, internet och 

Facebook så inser vi att det finns en inneboende risk att deras åsikter inte nödvändigtvis är 

representativa för seniorer i största allmänhet. Vi skulle kunnat kontakta respondenter som 

inte varit engagerade facebookanvändare med mindre datorerfarenhet. Det skulle och andra 

sidan innebära att vi löpt större risk att komma i kontakt med respondenter som inte 

använder sig av Facebook överhuvudtaget eller stöta på andra problem. Om vi hade 

kontaktat seniorer utan att ta hänsyn till deras dator- och facebookvana så skulle det kunnat 

leda till respondenter som inte skulle klara av att skicka intervjun som e-post tillbaka till oss. 

Detta, i sin tur skulle innebära att vi inte kunnat besvara vår forskningsfråga eftersom den 

kräver att respondenterna använder sig av både internet och Facebook. 

3.9 Bortfallsanalys 

Vi försökte motverka bortfall av respondenter genom att kontakta så många individer som 

möjligt för att bortfall inte skulle skada mängden insamlade data i studien. 

Vi eftersträvade en så jämn könsfördelning som möjligt, men på grund av bortfall av ett 

antal respondenter blev könsfördelningen inte lika jämn som vi önskat. Efter upprepade 

försök att få tag i fler män tog vi beslut att låta könsfördelningen bero. I vår studie har vi sex 

kvinnor och tre män.  

Många av de män vi fick kontakt med valde att inte delta i vår studie av olika anledningar. 

Vi valde att respektera deras nej-svar och inte försöka påverka dem till något mot deras vilja, 

i enlighet med samtyckeskravet i de forskningsetiska principerna som tagits fram av 

Vetenskapsrådet (2002).  

3.10 Datainsamling och dataanalysmetod 

Våra respondenter fick en vecka på sig att besvara frågorna och skicka tillbaka det bifogade 

dokumentet med intervjun. Syftet med tidsspannet var att vi ville ge respondenterna tid att 

reflektera över sina handlingar på Facebook och på så vis få bredare reflektioner av deras 

erfarenheter och åsikter om identitet. Då vi var medvetna om konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002) så kodade vi filnamnet på respektive respondents intervju när vi 

sparade ner den. Kodnyckel med korresponderande respondents namn sparades på separata 

lagringsenheter för att försäkra oss om att ingen obehörig skulle kunna röja deras identitet.  

Konfidentialitetskravet innebär kortfattat att forskaren har tystnadsplikt och att etiskt 

känslig information stannar mellan forskaren och respondenten. Materialet som hämtas in 

från deltagarna ska behandlas på ett sådant sätt att ingen annan kan komma åt det, samt att 

dessa deltagare inte ska kunna identifieras av fler än forskaren själv (Vetenskapsrådet, 

2002). 

Bryman (2011) använder sig av begreppet elektronisk kommunikation, vilket bland annat 

innefattar insamlande av data från digitala plattformar som exempelvis e- post. Att samla in 

data på detta sätt, med hjälp av internet, medför att man når ut till större grupper människor 

och svarande av intervjuerna blir oberoende av vilken ort respondenterna befinner sig på. 

Eftersom det insamlade datamaterialet redan var i digital form när vi fick tillbaka det av 

respondenterna så förenklade det genomgång och sortering av materialet avsevärt. En 
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inneboende risk med användning av e-post är att de riskerar att hamna i mottagarens 

skräppost istället för inkorgen. Detta medför att en inbjudan via e-post eventuellt inte når 

fram till mottagaren som i vårt fall var respondenterna. Respondenterna som man kontaktat 

kan då uppfatta situationen som icke tillförlitlig, samt att känslan av personlig kontakt avtar 

då allt sker skriftligt istället för verbalt (Bryman, 2011).  

I vår studie valde vi att använda oss av asynkrona metoder vilket innebär att våra 

respondenter inte behöver vara uppkopplade på internet och vara online samtidigt som vi 

själva (Bryman, ibid.). Detta sker alltså inte i realtid vilket gör att respondenten, i vårt fall 

öppnar upp dokumentet när denne är uppkopplad på internet för att då arbeta med 

dokumentet som denne hämtat ner.  

Motsatsen till asynkron metod är synkron metod vilket betyder att kommunikationen sker 

i real tid och respondenteten måste vara online samtidigt som intervjuaren, som t.ex. sker via 

chatt där man kommunicerar direkt med varandra (Bryman, 2011). 

När man använder sig av asynkrona metoder händer det att forskaren inte finns tillgänglig 

för att svara på frågor vid varje givet tillfälle som behövs (Bryman, 2011). Detta var vi 

medvetna om och försedde därför respondenterna med våra mobiltelefon-nummer så de 

förutom e-post kunde kontakta oss via telefon. En annan aspekt att ha i åtanke med 

asynkrona metoder är att respondenterna löper större risk för att avsluta sitt deltagande i och 

med att den personliga kontakten avtar o.s.v.(Bryman, 2011). I vår studie har vi haft tur där 

vi lyckats bibehålla många av våra respondenter. 

De data vi samlade in analyserades utifrån två perspektiv; erfarenhetsnära perspektiv och 

erfarenhetsdistanserat perspektiv (Bryman, 2011). Det erfarenhetsnära perspektivet handlar 

om att presentera respondentens utsago på ett tydligt vis. Detta görs i form av citat där man 

presenterar det narrativ som respondenten berättat i den skriftliga intervjun. (Bryman, ibid.) 

Eftersom våra intervjuer var skriftliga så var ett erfarenhetsnära perspektiv lämpligt eftersom 

det som återges i citaten är direkt skrivet av respondenten själv. 

Det erfarenhetsdistanserade perspektivet innebär att koppla ihop empirin i det 

erfarenhetsnära perspektivet med rådande teori inom ämnet, som man har behandlat i 

intervjuerna. I vårt fall innebar detta att presentera funna samband (om några) mellan 

empirin och den teori som presenterats i relaterad forskning (2.) och även undersöka 

innebörden av våra insamlade data för att söka besvara vår forskningsfråga.          
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4. Empiri och analys 

Vår studie omfattar intervjuer med nio respondenter, varav sex kvinnor och tre män. I och 

med de forskningsetiska principerna har vi presenterat varje respondent med ett fiktivt namn 

för att skydda dennes identitet. Här följer en kort personbeskrivning av respondenterna och 

en beskrivning över vad de gör på Facebook för att läsaren skall få en bild av respondenterna. 

4.1 Respondenterna 

4.1.1 Arne 

Arne är 69 år och har en doktorexamen vid en högskola i södra Sverige. Tidigare har han 

arbetat som forskare och varit chefredaktör. På fritiden tycker han om att umgås med 

familjen och utföra ideella arbetsuppdrag. Yrkesmässigt började Arne använda datorer 1989 

där hans arbetsplats utformade egen webbplats, blogg och pod-sändningar. Sedan dess har 

han använt datorn dagligen för privata internetsysslor men också för att arbeta på ”olika 

externa uppdrag”.  

Arne har ett facebookkonto men finner den typen av socialt nätverkande ointressant och 

beskriver det som ”tämligen meningslöst” då han anser att det som skrivs där ofta är lite 

småfånigt (i respondentens egna ordalag). Däremot brukar han logga in på Facebook ungefär 

en gång i månaden då han har några vänner där men brukar ofta inte göra något speciellt 

mer än att få en översikt. Arne hävdar att många av dessa sociala medier är slöseri med tid, 

men samtidigt har han insikt i att hans ålder och vanor kan påverka hans åsikter på den 

punkten. 

4.1.2 Berit 

Berit är en kvinna i 82-årsåldern som är utbildad kontorist och har tidigare arbetat som 

telefonist och kontorist. Som fritidssysselsättning åker hon gärna skidor och orienterar.  

När hon började sitt yrke som kontorist år 1955, fanns där inga datorer inom branschen. 

Det var först senare år 1974 då hon började arbeta på ett större företag som datorerna kom in 

på arbetsplatsen vilket resulterade i att företaget blev mer självständigt och började anställa 

”datafolk”, såsom Berit själv gestaltar det. 

Berit använder Facebook för att hålla kontakt med släktingar och vänner. Hon publicerar 

bilder på djur, natur och vissa semesterbilder samt kommenterar sina vänners inlägg. I det 

stora hela är hon personlig men inte privat då hon gärna berättar om olika evenemang hon 

besökt och kommenterar om det var bra eller dåligt, dock skriver Berit inte om privata 

livsförhållanden som sjukhusbesök eller ohälsa. 

4.1.3 Cilla 

Cilla 72 år har tidigare utbildat sig till Fil. lic. (filosofie licentiat) och arbetat som biträdande 

psykolog. Cilla har även arbetat som forskare på ett universitet i södra Sverige. På fritiden 

sysselsätter hon sig gärna med IT- utveckling och andra mer estetiska intressen. 

Yrkesmässigt började Cilla använda datorn i mitten av 1970- talet där hennes institution ”var 

den första som försåg alla lärare/forskare med epostadresser.” I början av 1980-talet hade 

hon en CPM- dator hemma som användes till kursbeskrivningar och forskningsrapporter.   
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Cilla sitter vid datorn ca. fem timmar om dagen, och skapade ett konto på Facebook tidigt 

som hon använde strövis, men hon uppger att hon inte finner något behov av den sociala 

kommunikationen som sker där. Den målgrupp som hon intresserar sig för på bland annat 

sin blogg, alltså seniorer, sökte sig till Facebook först många år senare. Cilla berättar vidare 

att hon inte följer sina vänner eller kändisars statusuppdateringar och att hon känner sig 

väldigt nöjd över detta aktiva val.  

4.1.4 Doris 

Doris är en kvinna i 72-årsåldern som är tidigare utbildad till kemi-ingenjör och har arbetat 

som miljörevisor, chef för kemikaliesäkerhet på stort läkemedelsbolag. På fritiden ägnar hon 

sig gärna tid åt sitt sommarboende och fotografering, samt bildhantering. På sin arbetsplats 

började Doris använda datorn i början på 80-talet och använde dator regelbundet sen PC:n 

kom till arbetsplatsen 1986. Med hjälp av hennes son utvecklades hennes intresse för datorer 

och hon införskaffade en egen PC.  

För att bibehålla sina kontakter med vänner och familj använder hon sig främst av e- post 

och Skype. Även om hon inte använder sig av Facebook dagligen har hon en positiv 

inställning till sociala medier och finner det trevligt att ensamma människor kan få kontakter 

där igenom. Doris tycker alltså inte att det är något för henne vilket även leder till att hon 

lämnar ut minimal personlig information om sig själv på sin Facebook.  

4.1.5 Einar 

Einar är en man i 60-årsåldern som tidigare är utbildad till bangårdsoperatör och 

taxichaufför med mera. Han har bland annat arbetat på SJ med växling i 25 år som 

lokomotorförare och inom kommunen i två år. På fritiden jagar och fiskar han gärna. I sitt 

yrke använder Einar datorn då han redovisar information om arbetsdagen samt har han en e-

post som är kopplad till arbetet som han loggar in på. 

Einar använder inte Facebook i skrivande stund men överväger att ta upp det igen i och 

med att han anser att man lättare kan hålla kontakt med sina anhöriga och se hur dem har 

det.  

Att publicera detaljer ur sitt privatliv, både kommentarer och bilder, offentligt ligger inte i 

Einars intresse. Privatlivet är förbehållet de allra närmaste (släkt, nära vänner) tycker han. 

Einar får känslan av att andra tror sig tycka att han är skygg på internet eftersom han inte 

använder sociala medier aktivt.  

4.1.6 Frida 

Frida är en kvinna i 70-årsåldern och är tidigare utbildad till sjukhusbiträde och har 

undersköterske-utbildning, som tidigare arbetat med sjuka och gamla. På fritiden arbetar 

hon gärna med handarbeten och trädgården. Inom sitt yrke användes inte datorn förrän rätt 

sent i hennes yrkesliv, strax innan hon gick i pension, i och med att den muntliga rapporten 

som man använde sig av, togs bort och datorn blev ett verktyg för att hämta information om 

varje avdelning etc.  

Frida har ett facebookkonto som hon använder till att hålla kontakt med släkt, vänner och 

gamla arbetskamrater där hon bland annat gratulerar dem när de fyller år. Hon har bara 

vänner som hon känner väl och tycker därför att Facebook är roligt och gynnsamt. 
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4.1.7 Gunvor 

Gunvor är en kvinna i 77-årsåldern, utbildad som bland annat tandsköterska, försäkrings-

utredare och avdelningschef inom ett studieförbund. Hon bor med sin sambo och på fritiden 

sysslar hon gärna med föreningsliv, att läsa och vara ute och resa. Gunvor har använt dator 

för eget bruk ända sedan 80-talet och har de senaste åren arbetat inom yrkesverksamheter 

med dator. 

Gunvor använder inte Facebook speciellt mycket i och med att hon inte är intresserad eller 

anser sig ha tid för det. Däremot menar hon att internet generellt sett har underlättat arbete 

med föreningar och privat. Även om hon inte har sitt sociala nätverk på Facebook har hon 

ändå ett rejält e-post nätverk. 

4.1.8 Helen 

Helen är en kvinna på 78 år som på fritiden gärna sysselsätter sig med datorer och foton. 

Tidigare har Helen sysslat mycket med språk och pedagogik i sina studier för att sedan 

skaffat erfarenheter inom dagbarnvården och även inom fackliga verksamheter i kommunen. 

Hon har inte tidigare haft erfarenheter av datoranvändning i yrket, men fann sitt intresse för 

digital verksamhet via en bekant på sin arbetsplats. 

Helen använder sin Facebook kontinuerligt och publicerar både bilder, kommentarer och 

öppnar upp trådar för diskussioner. Hon delar sitt kontaktnät på Facebook med familj, släkt 

och människor hon lärt känna genom sitt arbete med flera. Helen använder Facebook för 

sina sociala kontakter och finner ett stort nöje i det och då mycket för de diskussioner som 

förs där. Helen ser publicering av bilder som väldigt positivt då det har, för henne resulterat i 

kommentarer från människor som hon tidigare inte haft kontakt med. 

4.1.9 Ivan 

Ivan är 73 år och har tidigare utbildat sig på televerkets tekniska utbildning och har arbetat 

som bland annat telestationsarbete och tele linjearbete. Han har inte arbetat med datorer 

tidigare då datorer inte var det vanligaste under största delen av hans arbetsliv. På fritiden 

håller Ivan gärna på med hästar, trav och byggnationer.   

Ivan använder Facebook för att hålla kontakten med hans vänner och familj och gratulerar 

dem gärna när de fyller år, samt går han in på sitt konto för att läsa privata meddelanden. 

Han publicerar även bilder och tycker att det är okej så länge man respekterar andra 

människor. Ivan uppskattar Facebook eftersom att man just får kontakt med vänner och 

familj även om han säger på att han får en bättre kontakt via telefon. 

Vad respondenterna gör vid datorn för privat bruk är som synes olika, men genomgående 

för majoriteten av respondenterna är att dem kollar sin e-post och använder sig av sina 

sociala nätverk som t.ex. Facebook för att hålla kontakt med sina nära och kära.  Det skall 

dock nämnas att tre av nio respondenter uppger att de inte använder sig aktivt av Facebook 

just i skrivande stund. 
I och med vår studie avser vi skapa en inblick i hur seniorer ser på identitet på Facebook. 

Studien har bestått av skriftliga intervjuer indelade i teman som besvarats av nio personer. Vi 

kommer nedan redovisa olika aspekter på identitet som vi sett i vår studie utifrån de teman vi 

valt. De olika temana är: Kontaktnät, identitet och anonymitet. Det första temat, kontaktnät 

visar på respondenternas uppfattning om och ställningstagande till sitt kontaktnät på 



 

19 
 

Facebook, alltså dem som respondenterna har som ”vänner”. Temana anonymitet och 

identitet bidrar till att bringa klarhet i hur våra respondenter ser på den information de gjort 

tillgänglig om sig själva på Facebook, samt hur detta kan kopplas till deras uppfattning om 

sin egen identitet. Tematisering av analysen ämnar förse oss med en mångdimensionell bild 

av hur seniorer uppfattar och skapar identitet på Facebook. Analysen av temana görs utifrån 

ett erfarenhetsnära perspektiv och ett erfarenhetsdistanserat perspektiv (3.6) som vi sedan 

jämför med varandra.   

4.2 Kontaktnät 

Vad det gäller kontaktnät på Facebook så visar vår studie att tre av nio respondenter aktivt 

skiljer på sitt privata och professionella (jobb, föreningsliv) kontaktnät.  

”Ja, jag separerar privatlivet från mitt professionella liv på internet.” (Cilla, 72 år).  

Sex av nio respondenter uppger att de kombinerar sitt privata och professionella 

kontaktnät på sociala medier. De som väljer att kombinera dessa kontaktnät uttrycker en 

särskild eftertänksamhet över vad man väljer att publicera för innehåll på Facebook. 

"Jag har släkt, vänner och gamla arbetskamrater på Fb. Har 130 vänner och jag grattar 

när dom fyller år och vid särskilda andra tillfällen. Jag har bara såna vänner som jag 

känner väl, så det är roligt med Fb" (Frida, 70 år). 

Andra respondenter menar att de inte vill blanda in professionella kontakter, aktuella eller 

forna, på Facebook. 

"På facebook har jag släkt och vänner. Inga f.d. arbetskamrater eller liknande. Jag har 

inte delat in dom i några grupper. Blockerat så endast mina vänner kan se vad jag skrivit. 

Om jag får förfrågan om att bli vän med någon jag inte känner undersöker jag först vem 

det är genom mina vänner. Ibland kan jag få konstiga förfrågningar och då trycker jag 

bara bort det." (Berit, 82 år). 

Genom de svar som vi fått från respondenterna kan vi se att byggandet av kontaktnät på 

Facebook till stor del beror på individens uppfattning av huruvida man bör skilja på, eller 

kombinera personer från den privata och offentliga sfären. Bargh et al. (2002) talar om att 

både synliggöra och dölja delar av sin identitet, att välja bort den privata informationen så att 

den inte når ut till vem som helst, leder till att individen döljer delar av sin identitet, som t.ex. 

sjukdomar eller andra svårigheter.  

”Jag skriver aldrig om mina sjukhusbesök, krämpor, penningbekymmer. Varför skulle 

jag göra det? Att jag är änka och var jag bor och att jag vistas ibland i mitt sommarhus är 

inget hemligt.” (Berit, 82). 

När man väljer att blanda det privata och offentliga ger det möjlighet och förståelse till hur 

man uppfattar sig själv men också hur man uppfattas av andra.  

”Annars tycker jag det är trevligt att mina vänner ser mig ur alla aspekter, som en hel 

person, för barnbarnen t ex inte bara som mormor utan som en person med egna intressen 

och egna kompisar som jag skämtar med precis som de själva gör.” (Helen, 78).  

Att dölja sin identitet (Bargh et al., 2002) behöver inte enbart innebära att man döljer 

sjukdomar eller information av annan ”privat” karaktär. Respondent Ivan uppger att han 

skriver mycket på internet i olika sammanhang och får sin röst hörd på olika håll, men att 

han i verkliga livet inte ”gör lika mycket väsen av sig” (Ivan) som på internet. Trots att Ivan 
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uppger sig själv som mer öppen och talför på internet än i verkliga livet, så vill han inte vara 

lika öppen med sitt politiska engagemang.  

”Jag separerar mitt politiska liv med mitt privatliv genom att ja inte lägger upp politiska 

grejer på facebook.” (Ivan, 73). 

Buckingham (2008) menar att människor tenderar att ofta konformera till åsikter i en 

grupp som vi känner tillhörighet till. I Ivans fall kan detta innebära att om han kommer i 

kontakt med andra människor på internet som inte, ur Ivans synvinkel, är lika politiskt 

insatta som han själv så medför detta att han tonar ner den sidan även hos sig själv. 

Ivan fortsätter berätta hur han för sig till olika sammanhang och gör skillnad mellan 

internet och det verkliga livet.    

”Jag brukar ju inte hålla så mycket tal i verkliga livet och man får ju inte tillfälle att 

träffa lika mycket folk på en gång som man gör genom internet.” (Ivan, 73). 

Vare sig respondenterna har valt att separera det privata och det offentliga eller inte, kan 

man tydligt se att kontaktnätet präglas av ett aktivt val från respondenternas sida. Detta, som 

tidigare nämnt, tyder på medvetenhet om vilka som man inkluderar i sitt kontaktnät. 

4.3 Identitet 

En återkommande faktor i svaren från samtliga respondenter är att de framstår som mycket 

medvetna om vilken sorts information som de publicerar för allmän beskådan. Tre av nio 

respondenter uppger att de enbart publicerar information som kan vara intressant för andra 

att ta del av. 

”Jag vill skilja på det som hör till mitt personliga liv och det som jag lägger ut på 

Internet som jag bedömer som intressant information för andra. […] Det är ett val som jag 

är nöjd med.” (Cilla, 72 år). 

Andra respondenter är mer försiktiga i sitt motiverande av sina val och konstaterar fakta 

kort och koncist. 

”Har gett ut information som varit helt på mina villkor.” (Frida, 70 år). 

Sex av nio respondenter framhäver motiveringen i sitt val av publicerad personlig 

information som ett resultat av värnande om sitt privatliv och de potentiella riskerna av att 

exponera för mycket information om sig själv.   

”Man ska vara försiktig också tycker jag med att lämna ut allt för mycket. Det kan ju 

användas av någon som inte vill mig så väl.” (Ivan, 73 år). 

Fyra av nio respondenter som uppger att de använder Facebook för att det är roligt 

nämner kontakten med sina nära och kära som central. Facebook ger dem möjlighet att ta del 

av sina nära och käras vardag genom bland annat bilder och kommentarer som publiceras i 

nyhetsflödet.  

”Utan Facebook skulle jag inte heller ha samma kontakt med yngre personer, dagbarn och 

unga släktingar m fl som jag nu har sån glädje av” (Helen, 78).  

Detta ligger i linje med det resonemang som förs av Taylor (2011) där hon nämner sociala 

medier som ett användbart verktyg för att öka inkluderingen av människor i samhället 

genom att främja nätverkande och kommunikation. Facebook ger även möjlighet till att få 

människor att känna sig mindre isolerade, vilket även uttryckts explicit av fyra av nio 

respondenter.  
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”Jag tycker naturligtvis att det är trevligt att ensamma människor kan få kontakter.” 

(Doris, 72).  

Två av nio respondenter uppger att deras användande av Facebook även präglas av en 

ansats att få andra att känna sig inkluderade och ”sedda”. 

”Jag kommenterar ofta dem som har svårt att finna sin plats på Facebook, och behöver 

uppmuntras. Jag har också en del vänner som söker tröst på nätet, det tycker jag är viktigt 

och grannlaga.” (Helen, 78).  

Vår studie visar att fyra av nio respondenter aktivt publicerar kommentarer regelbundet på 

Facebook. En individs identitet kan ta form genom skrift, specifikt kommentarer på 

Facebook. Det vill säga den individ som läser skrivna kommentarer bildar sig en uppfattning 

om författaren, utefter hur och vad, denne skrivit. För att exemplifiera; ett städat och vårdat 

språk ger läsaren en uppfattning om att författaren har en akademisk bakgrund. Sociala 

medier gör det även, som tidigare nämnt möjligt att experimentera med sin egen identitet. 

En av våra respondenter tar upp ett intressant exempel på detta. Respondenten skriver en 

kommentar på en bild hon lagt upp och rollspelar som kanin i en konversation med sina 

facebookvänner.  

”Exempel på konversation i det kontot om en bild av en uggla som tar en mus.  

Kaninen: Döden, döden.  

Fb-vän 1: De’ kunde varit du, Charlie! Hua!’.  

Kaninen: Ja, hjälp!  

Fb-vän 2: Huff vilken tanke. Titta alltid upp för G-ds skull Charlie. Du hinner säkert 

hoppa undan! skulle bli ledsen om det skulle hända dig något!” (Helen, 78 år).  

Respondenten berättar att hon har två separata facebookkonton och att hon på kontot 

”Kaninen Charlie” kan ta ut svängarna och skriva saker som hon inte skulle skriva på sitt 

personliga konto. Turkle (1997) diskuterar att denna typ av experiment med den egna 

identiteten är tämligen vanliga på sociala medier. I vår studie har vi dock bara sett en av nio 

respondenter som gestaltat denna typ av identitetsexperiment.  

Att experimentera med sin identitet kan ta många olika former och göras av många olika 

anledningar exempelvis för att förstärka sin tillhörighet i en viss grupp eller sammanhang. I 

ansatsen att söka sig till en grupp som man känner samhörighet med tenderar individen att 

konformera till den specifika gruppens beteendenormer (Myers et al., 2010). Om gruppen i 

fråga främjar avvikande beteende, d.v.s. att inte följa ”normen” så tenderar individen att anta 

även ett sådant beteende (Myers et al., ibid.).   

 ”Ibland kommenterar jag och lika gör vännerna.” (Berit, 82 år). 

Om de vänner man har i sitt kontaktnät gör och skriver på ett visst sätt är det synnerligen 

enkelt för dennes vänner att göra på samma vis. Detta ligger i linje med Myers et al’s (2010) 

resonemang om att vi tenderar att konformera till gruppnormer för att ”passa in”. Det vill 

säga, om man har facebookkontakter som kommenterar mycket och publicerar inlägg så är 

det mer sannolikt att man själv ägnar sig åt samma sak.  

”Bilder av vänner lägger jag bara upp om de själva lägger upp foton av sin familj. Jag 

sätter alltså standarden efter hur mycket de själva lämnar ut om sig.” (Helen, 78).  
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Tre av nio respondenter uppger att de är mer benägna att kommentera sådant som de 

finner intressant, men däremot bryr de sig inte om att kommentera saker som de anser vara 

banala eller obetydliga. 

”Ibland kommenterar det folk skriver på facebook, om de har skrivit något jag anser är 

bra. Till exempel berömde jag en dikt av en kvinna som skriver mycket på facebook. Jag 

skrev att det var det bästa hon skrivit. Jag bryr mig inte om att kommentera banala saker. 

Till exempel nån som har badad katten.” (Ivan, 73 år). 

Identitet kan även ta uttryck av bilder. Tre av nio respondenter uppger att de brukar 

publicera bilder på Facebook. Sex av nio respondenter uppger att de tycker att foton är roligt 

och det är roligt när människor publicerar bilder. Tre av sex respondenter uppger att det är 

som mest intressant att se bilder på Facebook som är publicerade av familjen. 

”Jag har stort nöje av det och det är trevligt att se vad mina barn och barnbarn har för 

sig.” (Helen, 78).  

Sex av nio respondenter uttrycker att de är noggranna med vilken typ av bilder som de 

anser vara lämpliga att publicera på Facebook. 

”De som lägger ut nakenbilder för att väcka uppmärksamhet, tycker jag inte om. Tror 

att många inte tänker på vad det innebär. Ungdomar borde informeras om (i skolan 

exempelvis) om riskerna med sådana publiceringar.” (Berit, 82 år). 

Foton som man publicerar kan således få både positiv och negativ respons från de man 

har i sitt kontaktnät. Att på grund av oaktsamhet avslöja åsikter eller ställningstaganden som 

strider mot den bild man byggt upp i den offentliga sfären (Johansson, 1999) kan dessutom 

skapa disharmoni mellan den privata och offentliga sfären. Särskilt om man valt att ha både 

professionella och privata kontakter i sin ”vänner”-lista. Det skall dock tilläggas att sex av nio 

respondenter uttrycker en medvetenhet om de konsekvenser som publicerat material på 

internet kan få.  

”Men när man granskar det sätt på såväl ungdomar som äldre blottar sig blir man 

förskräkt. Den personliga integriteten är helt utlämnad och jag tror inte att alla förstår hur 

mycket man blottar av sin privata sfär.” (Doris, 72 år). 

Två av nio respondenter uppger att de inte publicerar bilder eftersom de inte vet hur man 

går till väga.  

”Brukar aldrig sätta in några bilder på Fb har inte lärt mej det.” (Frida, 70 år). 

Detta ligger i linje med de svårigheter som Hart (2008) presenterar i utformningen av 

webbsidor som passar äldre människors användande. Facebooks relativa komplexitet i form 

av multipla funktioner och flerstegs-navigation är enligt oss en möjlig faktor som många 

gånger kan avskräcka seniorer som upplever användningen som svår.   

4.4 Anonymitet 

Sex av nio respondenter har uttryckt en medvetenhet om att inte lämna ut ”för mycket” 

information om sig själv på Facebook eller internet i allmänhet, vilket vi tolkar som att 

presentera en fördelaktig och reserverad bild av sig själv. Dessutom så har sex av nio 

respondenter uttryckt en negativ inställning till anonymitet varav fem av nio respondenter 

dessutom tycks hysa en uppfattning om att anonymitet i sig självt leder till aggressivt och 

otrevligt beteende. Även om ett särskiljande val av publicerad privat information inte 
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uttryckligen kan ses som total anonymitet, kvarstår det faktum att undanhållande av viss 

information kan användas för att skapa en bild av sig själv som inte nödvändigtvis stämmer 

överens med den privata identiteten (Johansson, 1999). Kontentan av analysen av dessa data 

tycks visa att respondenterna anser att det är acceptabelt att presentera en fördelaktig bild av 

sig själv, men anser inte att det är acceptabelt att vara helt anonym.  

Turkle (1997) menar att anonymitet ger upphov till identitetsexperiment som kan ha ett 

terapeutiskt värde för den som experimenterar. Fyra av nio respondenter använder 

återkommande nyckelord som ”privat” och ”privatlivet” men uttrycker trots detta en 

misstänksamhet till att vara anonym, vilket vi upplever som tvetydigt.     

"Har bara nickname på nåt spel jag har. Vågar man inte ha sitt eget namn så alla ser 

det, så tror jag att man inte är att lita på till 100 % ialla fall. Vet inte varför man ska ha 

nickname, men finns säker nån bra förklaring till det också misstänker jag." (Einar, 60 år). 

Einars sparsamma användning av Facebook kan, som han själv uppger, attribueras till 

hans värnande om privatlivet. Vi uppfattar hans utsago som att internet, i allmänhet skulle 

användas, för att i någon mening offentliggöra det privata i ett okänt men potentiellt illvilligt 

syfte. Faktum är att Einar mer eller mindre tar upp begrepp såsom "privat" i alla av 

intervjuns delar, men alltid med fokus på att exponerande av sig själv i någon mening ändå är 

acceptabelt "inom familjens ramar" (Einars ordalag).   

Cilla är en av de få som tillsynes delar vår uppfattning om begreppet "anonymitet". Hon 

beskriver hur identitet inte enbart handlar om att utge sig för att vara någon annan eller att 

på annat vis dölja sin identitet. Hon beskriver hur man som "passiv" åskådare på ett socialt 

media (i någon form) kan ta del av innehåll såsom texter och bilder, utan att faktiskt ge 

någon respons på informationen eller ge sig till känna som "besökare" eller åskådare av 

materialet. 

"Att följa diskussioner på nätet utan att ge sig tillkänna med inlägg är ju också en form 

av anonymitet - det gör jag ibland. Inom […] fanns tidigare en diskussionsgrupp med 

anonyma inlägg och den gick överstyr. Det blev bättre stämning i Forum när Anonyma 

togs bort kan jag nog tycka så här i efterhand." (Cilla, 72 år). 

I citatet kan vi även se att hon snuddar vid de potentiellt negativa som anonymitet i 

internetsammanhang kan ge upphov till. Respondenten i fråga har dessutom inte bara "hört 

talas" om fenomenet, utan upplevt det, i ett verkligt sammanhang. 

Fenomenet anonymitet som sådant tycks som tidigare nämnt uppfattas som negativt 

laddat och således något som många av våra respondenter antingen tagit avstånd från, eller 

gestaltat som något som inte rör dem. Nedan följer ett antal utdrag från några av våra 

respondenter på avsnittet anonymitet. 

”Jag har ännu aldrig velat vara anonym på nätet (eller i verkligheten) och jag räknar 

inte med att det går att vara anonym för nätföretag, hackers och myndigheter. Däremot 

går det att vara anonym för den stora mängden och det är väl en av de stora farorna, det 

utnyttjas av mobbare, groomare och rasister och gör fega modiga så att de förtalar och 

skrämmer medmänniskor i skydd av pseudonym.” (Helen, 78 år). 

Även om anonymitet uppfattas som negativt så uttrycker tre av nio respondenter att de är 

medvetna att det finns människor som föredrar att vara anonyma just för att kunna uttrycka 

kontroversiella åsikter.  
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”Säkert gör anonymiteten att folk skriver andra saker än de vill stå för offentligt. Ett 

slags elakt klotter, eller som att kasta vattenbomber ner på trottoaren från nionde 

våningen.” (Arne, 69 år).  

Sen finns det även respondenter som tycks tagit avstånd till frågan helt, som att det inte 

skulle vara aktuellt i deras unika fall. Två av nio respondenter har tagit avstånd helt. 

"Nej jag gillar inte anonymitet." (Gunvor, 77 år). 

Gunvor, tar avstånd kort och gott utan att vidare motivera sig. Respondenten nedan 

motiverar sitt avståndstagande med att man inte kan lita på utsago från någon som är 

anonym.  

"Har aldrig använt mig av pseudonym eller smeknamn för att dölja min identitet. 

Chattar inte på nätet med okända personer. Skriver jag en insändare sätter jag ut mitt 

namn, därför att om det är viktigt vet ju dom som läser om det är upplevt eller sant och inte 

något påhittat. Har inte haft något behov av att vara anonym på nätet.” (Berit, 82 år). 
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5. Slutsatser, diskussion och reflektioner 

I detta avsnitt kommer vi att besvara vår frågeställning.  

Hur uppfattar och skapar seniorer identitet på Facebook? 

För att tydliggöra vår frågeställning som har två delar så presenteras även slutsatsen i två 

delar. 

Hur uppfattar seniorer identitet på Facebook? 

Det har visat sig svårt att besvara frågan, men vår studie visar att seniorer tycker att man 

bör vara aktsam med att publicera personlig information på Facebook. Majoriteten av 

respondenterna uppger att det är acceptabelt att vara personlig på Facebook, men inte för 

privat. Att vara fullständigt anonym på Facebook ses som negativt och respondenterna 

uppger att de inte litar på människor som väljer att vara helt anonyma. Majoriteten av 

respondenterna ser Facebook som ett bra verktyg för att hålla kontakten med anhöriga.       

Hur skapar seniorer identitet på Facebook? 

Seniorerna i vår studie uppger att de presenterar sig själva aktsamt, men okonstlat på 

Facebook både på sin presentationsprofil och i kommentarer till andra. Seniorer tycks vara 

försiktiga med att lämna ut för mycket personlig information om sig själva och är noga med 

vad de publicerar för material på Facebook. 

Detta avsnitt innehåller våra egna reflektioner om studien och de resultat vi kommit fram till.  

Slutsatserna av vår studie ger oss en något tvetydig bild, eftersom respondenterna tydligt 

uttrycker aktsamhet i vad som publiceras men även uppger att det som publiceras är 

okonstlat. Vi tolkar detta som att respondenterna anser det acceptabelt att visa en 

fördelaktigt konstruerad bild av sig själva, men att det inte anses acceptabelt att vara helt 

anonym. Detta tyder på ett särgående mellan vad man säger sig göra och vad man faktiskt 

gör i sitt konstruerande av sin egen identitet på Facebook. Detta skulle kunna tillskrivas den 

uppdelning som sker i den offentliga och privata sfären (Johansson, 1999) där man döljer 

eller synliggör olika delar i sin identitet. Den negativa inställningen till anonymitet kan 

attribueras till att respondenterna upplevet fenomenet deindividuation (Myers et al., 2010), i 

form av otrevligt, icke önskvärt beteende från anonyma individer på internet.     

5.1 Förslag på vidare forskning 

Denna studie kan inte anses som representativ för hela åldersgruppen seniorer (ålder 60+) 

både på grund av att det är en mikrostudie, samt på grund av dess kvalitativa karaktär. Med 

nio respondenter och en snäv tidsram för studien så var det svårt att få definitiva och 

uttömmande resultat. Studien kan ses ge en första inblick i ämnet ”seniorers syn på identitet 

på sociala medier”. 

Det skulle behövas en större studie med mer tid och fler respondenter för att få mer 

uttömmande data att analysera. För att få ännu mer kvalitativa svar så hade vi kunnat utföra 

muntliga intervjuer via till exempel telefon eller ansikte mot ansikte. En sådan intervju hade 

möjligen banat väg för ställandet av följdfrågor och få mer utvecklade resonemang redan i 

första intervjuskedet. Det hade varit möjligt att ytterligare styrka vår analys och studie-

resultat om vi använt oss av en större grupp respondenter. Detta hade gett oss ett större mått 

av representativitet i studien. Vilket skulle ytterligare bidra till en ännu djupare förståelse för 

hur seniorer uppfattar och skapar identitet på Facebook. 
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Att jämföra, uppfattning och skapande av identitet hos seniorer, mellan olika sociala 

nätverk för att se om respondenternas uppfattning och gestaltning av identitet hade skiljt sig 

mellan nätverken hade varit tämligen intressant. Vilket dessutom hade gjort det möjligt att 

undersöka om det sociala nätverkets egenskaper (möjlighet att publicera profil, 

kommentarsfunktion, automatisk vänner-sökning o.s.v.) påverkar hur respondenterna 

bygger sin identitet på internet.    
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8 Bilagor 

8.1 Skriftlig intervju 

 

Seniorstudie 

 

Hej! 

Denna intervju kommer bestå av fem stycken olika teman med tillhörande frågor som 

behandlar olika aspekter av din datoranvändning.  Ju mer du skriver, desto bättre! All 

skriven text är av intresse och kommer hjälpa oss i vår studie. Det finns inga ”rätt” eller ”fel” 

svar utan vi är intresserade av dina personliga erfarenheter och reflektioner. Du avgör 

givetvis själv omfattningen på dina svar. 

Alla svar är konfidentiella och kommer bara behandlas av oss. Var snäll och skriv dina 

svar direkt i detta dokument. När du känner dig nöjd med dem bifogar du ditt dokument i ett 

e-postmeddelande och skickar till oss på adress: 

seniorstudie@gmail.com 

 

För att vi ska ha möjlighet att hinna bearbeta dina svar ser vi gärna att du svarar oss senast 

torsdag den 2/5. 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Mattias Sahlén och Madeleine Volter 

 

  

mailto:seniorstudie@gmail.com


 

31 
 

 Ålder: 

 

 

Utbildning: 

 

 

Familjesituation (t.ex. bor själv/med respektive, antal barn): 

 

 

Tidigare yrkeserfarenhet: 

 

 

Fritidsintressen: 
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Tema 1 – Datorvanor 

Detta tema syftar till att vi ska få en förståelse för dina datorvanor, erfarenheter och 

kunskaper. Vi vill helt enkelt förstå hur van du är vid att använda datorer och sociala media 

såsom Facebook. Ett sätt att beskriva dina datorvanor kan vara genom att beskriva hur en 

typisk dag ser ut. (Ge gärna exempel från din användning ”en typisk dag” så minskar risken 

att vi missförstår varandra.) Nedan har vi skrivit ned ytterligare frågor som rör detta tema 

och som vi gärna vill att du reflekterar över.  

Har du arbetat med datorer tidigare under dina yrkesverksamma år? Om så, gjorde du det 

på din fritid eller inom ramen för ditt arbete? I vilken omfattning använder du Facebook? 

Vilka syften ser du med att använda sociala medier? Vad är dina tankar om internet rent 

allmänt? Stänger du ofta av datorn när du inte använder den eller får den stå på? Se gärna 

det här som frågor att utgå ifrån och du får gärna ta upp annat som du anser har betydelse för 

våra möjligheter att förstå dina datorvanor, erfarenheter och kunskaper.  

 

Svar: 
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Tema 2–Sociala nätverk på internet 

Detta tema syftar till att vi ska få en förståelse för dina kontaker på internet och främst 

Facebook där ditt kontaktnät i form av ”vänner” finns för allmän beskådan. Frågor som du 

gärna får reflektera kring är exempelvis: 

Vad har dessa kontakter har för betydelse för dig? Har du delat in dem i 

grupper/kategorier? Vilka och varför? Vilka består ditt sociala nätverk av, på tillexempel 

Facebook eller personer du skriver till? Exempelvis familj, vänner, bekanta, flyktigt bekanta, 

arbetskamrater och liknande? Hur väljer du vilka vänner/kontakter du vill ha i ditt sociala 

nätverk på internet? Finns det människor du inte vill associera/associeras med (lägga till i 

din vänlista på Facebook)? Hur tänker du om detta? Tror du att din kontaktlista på internet 

kan påverka andra personers uppfattning om dig? I så fall, hur och varför? Separerar du ditt 

privatliv och ditt professionella liv på internet? Ge gärna exempel på samtliga frågor i den 

mån du kan. Se gärna det här som frågor att utgå ifrån och som vi skrev ovan får du gärna ta 

upp annat som du anser har betydelse för våra möjligheter att förstå dina reflektioner om 

dina kontakter på internet.  

 

Svar: 
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Tema 3 - Kommentarer och foton 

Detta tema syftar till att vi ska få en förståelse för hur du ser på kommentarer och bilder som 

läggs ut på internet, främst Facebook. Temat behandlar både sådant du själv skrivit och som 

andra skrivit. Frågor som vi är intresserade att få din synpunkt på är exempelvis: 

Lämnar andra kommentarer och skapar diskussioner om det du skriver? Läser du dessa 

kommentarer? Vad betyder det för dig att andra kommenterar/inte kommenterar det du 

skriver? Kommenterar du själv det andra skriver? Varför/varför inte? Finns det något särskilt 

som du inte skulle kommentera? Vad skriver du/vad skriver du inte? Hur tänker du om 

detta? Brukar du lägga upp bilder på internet? I så fall, vilken sorts bilder? Exempelvis 

naturbilder, bilder på dig själv eller andra typer av bilder. Hur reagerar du om någon lägger 

upp ett foto på dig på internet? Hur tänker du om publicering av bilder på internet?  

 

Svar: 
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Tema 4 - Personlig information 

Detta tema syftar till att vi skall få en förståelse för hur du resonerar om din personliga 

information som du lägger ut på internet då främst inom sociala medier såsom Facebook. 

Frågor du vi intresserade att få dina synpunkter på är exempelvis: 

Vad tror du det kan betyda för dig som person och för andra som kan ta del av denna 

information? På internet kan man bygga upp bilden av den man är/vill vara, hur anser du att 

du gör? Hur tror du att andra uppfattar dig på internet? Tror du dem som känner dig IRL 

(utanför internet, d.v.s. ”på riktigt”) ser nya nyanser av dig? Vilka nyanser? Vad tror du det 

kan bero på? Hur tänker du om informationen som finns om dig på internet, på tillexempel 

din facebookpresentation? Vad tror du den informationen kan användas till? Ser du några 

fördelar respektive nackdelar med att den informationen om dig som finns tillgänglig på 

internet? Hur tänker du i valet om vilken information du delar med dig av på internet? Vad 

delar du med dig av? Vad delar du inte med dig av? Varför?  

 

Svar: 
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Tema 5 - Anonymitet 

Detta tema syftar till att vi skall få en förståelse för hur du ser på anonymitet och möjligheten 

att publicera information på internet som inte direkt kan knytas till dig. Ute på internet kan 

man använda sig utav t.ex. smeknamn, så kallade ”nicknames” för att undanhålla sin verkliga 

identitet, d.v.s. man kallar sig för något annat än sitt egentliga namn. Frågor som vi 

intresserade att få dina synpunkter om är exempelvis: 

Har du någon gång använt dig av pseudonym eller smeknamn på internet för att dölja din 

verkliga identitet? I vilket sammanhang? Varför? Hur resonerar du om användandet av 

smeknamn på internet? Känner du att du har möjlighet att vara anonym på internet om du 

vill det? Hur resonerar du om din anonymitet på internet? Finns det något särskilt 

sammanhang där du skulle önska vara anonym på internet? Varför? Ge gärna exempel på 

samtliga frågor i den mån du kan. Se gärna det här som frågor att utgå ifrån och som vi skrev 

ovan får du gärna ta upp annat som du anser har betydelse för våra möjligheter att förstå 

dina reflektioner om anonymitet på internet. 

 

Svar: 

 

 

 


