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Facebook är ett socialt onlinenätverk som under sina levnadsår har ökat 
explosionsartat i popularitet. På Facebook sköter många användare stora delar av sina 
sociala relationer och delar med sig mycket av sig själva. Det finns inget tidigare 
socialt nätverk i stil med Facebook som har haft samma genomslagskraft hos 
internetanvändarna. I användandet skapas en digital identitet som lämnar spår på 
Facebook, även om en användare är död. Kring dessa kvalämnade digitala identiteter 
vill vi undersöka unga vuxnas syn. 

 
Vårt syfte med denna uppsats är att ta reda på hur unga vuxna ser på sitt och andras 
användande av Facebook  kopplat till digitala spår och döden.  

 
Vi har valt att använda fokusgruppssamtal som metod för insamling av det empiriska 
materialet. Denna metod är både kvalitativ och induktiv. Det empiriska materialet har 
vi analyserat med den symboliska interaktionismen som metodologisk ansats. 

 
Det finns många meningsskillnader i vårt resultat. Deltagarna i fokusgrupperna ser 
både styrkor och svagheter med mediet Facebook då det kommer till döden. Detta 
handlar i mångt och mycket om att deltagarna ser Facebook som ofullständigt i detta 
avseende.  
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Facebook is a social online network that has expanded in popularity during the 
course of its existence. Many users manage large parts of their social  life and share 
much information about themselves on Facebook. There is no previous social  online 
network like Facebook, that has had the same development among the internet users. 
In the use of Facebook users create digital identities, which leave traces on Facebook, 
even if the user is dead. With this as an aspect, we want to study  young adults’  views 
on digital identities and death on Facebook.  
 
Our purpose in this study is to find out how young adults view upon their own as 
well as others use of Facebook related to digital traces and death. 
 
We chose to use focus group as a method of collecting the empirical material. This 
method is both qualitative and inductive. The empirical material is analyzed with the 
symbolic interaction as a methodological approach. 
 
There are many different opinions in our results. The participants in the focus groups 
see both strengths and weaknesses of the medium Facebook when it comes to death 
and digital traces. This based on the participants view of Facebook as incomplete 
medium in this aspect. 
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1. Inledning 

”En kompis brukar säga att så länge man minns en person så finns den... och finns man 
kvar på internet blir man liksom odödlig” – Elin 

 
Ovanstående uttalande kommer från en av deltagarna i våra fokusgrupper och är en väl 
formulerad tanke kring synen på internetkonton efter det att användaren har gått bort. Det kan 
för många idag vara svårt att minnas en tid före mailkonton, internetbank och webbtidningar, 
och hur livet fungerade utan dessa funktioner.  
 
Det som inte går att försumma när internet diskuteras är självklart den sociala aspekten av 
fenomenet. Aldrig förr har världen varit så tillgänglig, detsamma gäller dess medborgare. Genom 
sociala onlinenätverk knyts nya kontakter, gamla bekantskaper återupplivas och befintliga 
grupper av vänner binds samman. Detta sker hela tiden, totalt oberoende av tid och rum. Herren 
på täppan när det kommer till sociala onlinenätverk är internetsajten Facebook, som varje dag 
besöks av miljontals användare världen över. 
 
Som kommunikationsvetare och användare av både internet och Facebook ligger det nära till 
hands att undersöka nya aspekter av det vi använder på daglig basis. I vårt fall är den nya 
aspekten att undersöka föreställningar om de digitala spår vi lämnar efter oss när vi går bort. 
Denna fråga har aktualiserats för oss genom att vi och människor omkring oss har förlorat 
närstående och på olika sätt tvingats handskas med att profiler och användarkonton funnits kvar 
på sociala onlinenätverk i allmänhet, och på Facebook i synnerhet. Till detta hör också att 
aktiviteten på de avlidnas profiler i viss mån har fortsatt, i form av nya foton, kommentarer och 
automatiska uppdateringsfunktioner.  
 
Att en debatt kring detta har börjat förekomma i media är också en anledning till att vi vill 
undersöka hur unga ser på döden i förhållande till sociala medier, som kan kännas som en 
bortglömd aspekt i euforin kring internet och dess möjligheter. Vi vill undersöka hur 
Facebookanvändare ser på de spår som de lämnar efter sig och vad som bör hända med dessa. 
Vi vill veta mer om hur synen är på att leva med den konstanta påminnelsen av en avliden 
närstående på internet. Vi vill höra tankar och åsikter kring hur unga ser på sig själva som 
Facebookanvändare i förhållande till andra och om det som förmedlas online är vad som gäller 
även i verkligheten.  
 
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur unga vuxna ser på sitt användande av och 
identitetsskapande på Facebook och de aspekter döden för med sig kopplat till detta. Genom 
fokusgruppssamtal vill vi undersöka föreställningar och inställningar kring Facebookanvändande, 
digitala identiteter och kvarlämnande av dessa digitala identiteter på Facebook efter användarens 
död.   
 
Vi har i vår studie medvetet valt att fokusera på Facebookanvändare i åldrarna 20-25, eftersom 
de enligt vårt resonemang är tillräckligt gamla för att minnas en tid före internet och samtidigt 
tillräckligt unga för att se datorn, internet och sociala onlinenätverk som givna inslag i sina liv.   
Det har ibland varit tungt för våra fokusgruppsdeltagare att beröra kombinationen Facebook, 
digitala spår och döden, då det har funnits sorgliga händelser i nära tid. Detta till trots har 
deltagarna diskuterat med stor entusiasm och hjälpt varandra genom samtalen, vårt arbete hade 
inte varit detsamma utan gruppernas goda vilja och samarbete.  
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2. Bakgrund 

För att öka förståelsen för bakgrunden till vår undersökning vill vi ge dig som läsare en introduktion till de tre 
övergripande fenomen som flätas samman i vår uppsats samt några av de viktiga begrepp som används i 
uppsatsen. Det handlar om ungas inställning kring integritet på internet, en kortare summering över Facebooks 
snabba utveckling och funktioner samt en kort redogörelse för hur döden ses som officiell i Sverige. Dessa tre 
bakgrundsfaktorer bottnar vår undersökning i och de bör ses som grundläggande för att vidare kunna diskutera 
digitala identiteter, Facebook och avlidna användare. 

2.1Begreppsdefinition  

Asynkron kommunikation  - Kommunikation med fördröjning. Vi väljer att definiera all 
textbaserad kommunikation online som asynkron kommunikation då denna typ av 
kommunikation lämnar utrymme för reflektion och formande av budskap i samtliga former även 
då fördröjningens längd skiljer. Motsatsen, synkron kommunikation, är den kommunikation som 
är direkt, då mottagaren ger ett direkt gensvar. 
 
Digitala spår  - Samlingsord för de texter, bilder och annan information som går att finna om 
eller publicerat av en person på internet. 
 
Facebook – Ett socialt onlinenätverk där användare kommunicerar i huvudsak genom text, 
bilder men också genom video och ljud. 
 
Offline – Den direkta kommunikation och interaktion människor emellan som sker i det 
vardagliga livet. 
 
Online – De handlingar eller den kommunikation som sker på eller via internet. 
 
Onlineidentiteter – Den samlade bild online som återger den verkliga personen bakom 
användaren. 
 
Profil – Profilsidan är den sida på Facebook där vänner, familj och kollegor kan se information 
om användaren. 
 
Socialt onlinenätverk  - En internetsida där besökare ges möjlighet till olika former av 
kommunikation med andra användare. Vanligtvis kräver dessa sajter någon form av registrering 
av en så kallad användarprofil.   
 
Statusuppdatering – Som en del av användarprofilen på Facebook ges möjlighet att genom en 
kort text beskriva sin nuvarande situation. Så som tankar, vad man gör eller vart man befinner 
sig.   
 
Tagga – Att markera ett foto med en användares namn på Facebook, så andra användare lätt 
kan finna  de foton en användare syns på. 
 
Tagga av – Att avmarkera sitt namn från bilder, vilket leder till att det blir svårt för andra 
användare att finna dessa.  
 
Unga vuxna – Män och kvinnor i åldrarna 20-25. 
 
Wall – En del av Facebookprofilen som kan jämföras med en gästbok där användare kan skriva 
direkt till en annan användare. Här kan andra användare också se de konversationer eller foton 
som användaren deltagit i under den närmaste tiden.  
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2.2 Ungdomar, internet och integritet 

I en rapport från 2009 undersöker Datainspektionen svenska ungdomars syn på integritet, i 
synnerhet på internet. Datainspektionen är myndigheten med uppdraget att värna om individens 
integritet kopplat till personuppgiftshantering1. Även om respondenterna i rapporten Ungdomar 
och integritet 2009 är 14-18 år, och flera år yngre än våra undersökningspersoner, ser vi att 
rapporten förmedlar många intressanta aspekter som också har diskuterats inom de 
fokusgrupper vi har arbetat med.  
 
Datainspektionens rapport är den tredje i ordningen och den visar liksom föregående års rapport 
att de känsligaste områdena att lämna ut information om är de som handlar om privatekonomi, 
bostadsort och känslor.2 (se Figur 1) En klar majoritet av respondenterna i rapporten har inga 
problem med att lämna ut information om sin tro, skola eller arbetsplats eller om vilket lag denne 
stöttar. Aningen färre, runt hälften, av de tillfrågade ungdomarna ser heller inga hinder med att 
lämna ut information om sin hälsa eller sin politiska inriktning.3  
 
 

                                 

 
              

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Figur 1.  Den privata sfären för ungdomar 2009. De känsligaste frågorna är placerade längst in.4 

 
Nio av tio ungdomar i undersökningen är frekventa besökare på någon typ av webbcommunity, 
främst besöker de det sociala nätverket Bilddagboken som tätt följs av Facebook på 
popularitetsskalan.5  Över fyra femtedelar har någon gång lagt upp bilder på sig själva på internet, 
runt hälften har bloggat och nästan 80 procent av respondenterna har skrivit kommentarer under 
sitt riktiga namn. En ungefärlig tredjedel av ungdomarna har också laddat upp videoklipp av sig 
själva på internet.6 
 
Samtidigt som ungdomarna är relativt frikostiga med vad de delar med sig utav på internet har 
allt fler blivit mer negativt inställda till faktumet att bli granskade. De kan acceptera en viss 
granskning i det offentliga rummet när det gäller exempelvis kameraövervakning för att förhindra 
brott, men när det kommer till avlyssning och övervakning visar rapporten att respondenterna är 
mer kritiska.7 
 

                                                                 
1 http://www.datainspektionen.se/om-oss/ 2009-11-18 
2 Lindgren, M & Pernemalm, P, 2009.  
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 

http://www.datainspektionen.se/om-oss/
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Den formen av övervakning som är mest impopulär är den på internet. Jämfört med rapporter 
från tidigare år anser nu färre ungdomar att det är acceptabelt att spara information om en 
persons internetvanor.8 Trots denna negativa inställning till övervakning och stora kunskap kring 
vad andra kan göra med det material som respondenterna själva distribuerar via internet, menar 
författarna till rapporten att många unga internetanvändare är oförsiktiga i sitt användande. Detta 
trots att de tidigare rapporterna har visat att många unga internetanvändare eftersträvar 
anonymitet på internet.  
 

2.3 Vad är Facebook?  

2.3.1 Bakgrund och utveckling 

Historien om Facebook tar sin början i februari 2004 när grundaren Mark Zuckerberg 
tillsammans med sina kompanjoner Dustin Moskovitz , Chris Huges och Eduardo Saverin9 
lanserade den studentinriktade sajten med en årsbokskaraktär10 från sin studentkorridor på 
Harvard University i USA. Månaden efter lanserades sajten på ytterligare tre stora amerikanska 
lärosäten, universiteten Stanford, Colombia och Yale. I december 2004, i slutet av Facebooks 
första levnadsår, fanns det nära en miljon aktiva användare på sajten.11  
 
Under åren som följer utvecklas funktionerna på Facebook , flera företag vill investera i den 
växande sajten som attraherar fler och fler användare. Den knappa miljonen användare som 
registrerades i december 2004 har mer än femdubblats på ett år. Dessa 5,5 miljoner som 
använder Facebook i december 2005 är i sin tur ett minne blott i slutet av 2006 då mer än ett 
dussin miljoner användare är aktiva på sajten.12  
 
Under 2007 expanderas Facebook ytterligare och får starkt fäste utanför USA, först och främst i 
Canada och Storbritannien, men steg för steg hittar användare från hela världen vägen in på 
Facebook. Stora företag visar fortsatt intresse för samarbete med skaparna bakom sajten som 
ökar explosionsartat i popularitet. I april 2007, på bara fyra månader, har tolv miljoner användare 
blivit åtta miljoner fler och ytterligare ett halvår senare har dessa 20 miljoner blivit mer än 
dubbelt så många. I oktober 2007 knyts ett marknadsföringsavtal mellan Facebook och 
Microsoft, som köper aktieandelar i sajten för nära en kvarts miljard dollar, samtidigt räknas det 
till 50 miljoner Facebookanvändare.13 
 
Utvecklingen av sajtens funktioner har fortsatt parallellt med att fler användare kommit till, 
exempelvis påbörjades översättningen av Facebook till andra språk än engelska under 2008, först 
till stora språk som spanska och franska, något som resulterade i att Facebook under våren 
samma år fanns tillgängligt på 21 olika språk14. Arbetet stannade inte där, enligt Facebooks 
internationella tillväxtstatistik från november 2009 återfinns nära tre fjärdedelar av 
Facebookanvändarna utanför USA och sajten är vid tidpunkten tillgänglig på 70 olika språk15.   
 
Det är också under den tidiga hösten 2008 som användarantalet når upp till 100 miljoner. På 
detta sätt har utvecklingen fortsatt, med investerare som skjuter till stora summor pengar och 
miljontals nya användare hittar till sajten i vad som kan tyckas vara en aldrig sinande ström. 

                                                                 
8 Lindgren, M & Pernemalm, P, 2009.  
9 http://www.facebook.com/press/info.php?statistics#/press/info.php?timeline 2009-11-17 
10 Vander Veer, 2008 
11 http://www.facebook.com/press/info.php?statistics#/press/info.php?timeline 2009-11-17 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 http://www.facebook.com/press/info.php?statistics  2009-11-17  

http://www.facebook.com/press/info.php?statistics#/press/info.php?timeline
http://www.facebook.com/press/info.php?statistics#/press/info.php?timeline
http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
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Användarstatistiken från september 2009 avslöjar att det finns över 300 miljoner användare på 
Facebook.16 Denna siffra blir inte långvarig. Den första december 2009 skickar grundaren Mark 
Zuckerberg ut ett öppet brev till samtliga användare på sajten, där det tillkännages att antalet 
användare är uppe i 350 miljoner.17 
 
Av dessa 350 miljoner användare loggar hälften in varje dag och världen över spenderar de 
tillsammans i genomsnitt 8 miljarder minuter på Facebook.18 De kan under denna tid ta del av 
mer än 45 miljarder statusuppdateringar om dagen, tre miljoner nya evenemang och två miljarder 
nya foton i månaden eller delta i någon av de 45 miljoner aktiva grupper som finns på sajten.19 
Många användare har också hittat vägen till Facebook via sina mobiltelefoner, då över 60 
miljoner användare utnyttjar den tekniska möjligheten för sitt Facebookbruk. Siffror visar att de 
som använder Facbook via mobilen är nästan dubbelt så aktiva än de som använder sajten med 
hjälp av datorn.20 
 

2.3.2 Användningsområden 

För att försöka närma oss vad det är som har gjort Facebook så populärt ska vi i detta stycke 
beskriva de huvudsakliga användningsområdena hos sajten. I boken Facebook: The missing manual21 
beskrivs de vanligaste sätten att använda och kommunicera via Facebook.  De två vanligaste 
sidorna som en Facebookanvändares kommunikation utgår ifrån är dennes profilsida och 
startsida. Profilsidan är den sida där vänner, familj och kollegor kan se information om 
användaren. Många väljer att ladda upp porträttfoton på sin profil och det finns möjligheter för 
användaren att skriva statusuppdateringar om vad denne gör, känner eller befinner sig22.  Varje 
profil sida har också en wall, där andra kan skriva meddelanden eller skicka länkar och foton 
direkt till användaren. Wallfunktionen går att jämföras med en gästbok och informationen som 
delas där kan ses av alla användarens vänner.23 
 
På användarens startsida handlar det istället om att hålla sig uppdaterad om vad vännerna gör. 
Där uppdateras nya händelser i ett nyhetsflöde med vännernas statusuppdateringar, nyskapade 
fotoalbum och uppladdade länkar. Det är också på startsidan som användaren kan se vilka 
evenemang eller grupper som denne inbjuds till, samt hålla reda på vänners födelsedagar. 24 
Facebook är uppdelat i nätverk som användarna har möjlighet att gå med i. Det kan handla om 
att användaren blir del av nätverket Sverige eller Jönköping University, för att visa var denne hör 
hemma, arbetar eller studerar. Det går att vara med i flera nätverk samtidigt.25   
 
De huvudsakliga användningsområdena och syftena med Facebook är de samma som när sajten 
lanserades – att möjliggöra interaktion mellan människor. Även om det idag har vidgats från den 
ursprungliga målgruppen som var amerikanska college- och universitetsstudenter till alla som är 
intresserade av sajten, har inte denna grundtanke och huvudsakliga användning förändrats.26  
 
 
 

                                                                 
16

  http://www.facebook.com/press/info.php?statistics#/press/info.php?timeline 2009-11-17 
17

 http://www.facebook.com/press/info.php?statistics 2009-12-05  
18 Ibid.  
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Vander Veer, 2008 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 

http://www.facebook.com/press/info.php?statistics#/press/info.php?timeline
http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
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Vander Veer tar upp dessa fyra aspekter som huvudfunktioner med Facebook: 
 

 Hitta och bli hittad av gamla vänner 
På Facebook är det få personer som använder sig av smeknamn. Det är snarare standard 
att uppge sitt riktiga namn och andra personliga detaljer gällande alltifrån arbetsgivare till 
utbildningsnivå och relationsstatus. Detta gör att det är mycket enkelt att både hitta och 
bli hittad av gamla vänner. 

 

 Träffa nya vänner 

Alla grupper och idolsidor som finns på Facebook är mötesplatser för likasinnade. De 
som har samma favoritregissör, hejar på samma fotbollslag eller har samma politiska 
inriktning kan mötas och skapa nya kontakter via dessa forum. 

 

 Hålla kontakten med vänner och familj långt bort 
För att både hålla sig uppdaterad om och uppdatera vänner och familjemedlemmar fyller 
Facebook en tydlig funktion. Genom statusuppdateringar kan användaren berätta om 
dagens läge, skapa event och bjuda in långväga vänner till födelsedagsfesten eller ladda 
upp bilder på hundvalpen som har blivit stor. 

 

 Göra sin röst hörd 
Med hjälp av funktionen notes kan Facebookanvändarna blogga inom sajten, dessa inlägg 
hamnar på användarens profil och kan kommenteras av dennes vänner.  

 
Förutom via användarens wall kan privata meddelanden även skickas via mailfunktionen  som 
finns knuten till alla användarprofiler.27 Sedan 2008 finns det också en chatfunktion på Facebook 
som tillåter direkt och personlig kommunikation mellan två användare som är online på sajten 
samtidigt.28 

2.4 Den offentliga döden  

För att ge perspektiv på hur döden hanteras i allmänhet i samhället har vi valt att skriva om den 
offentliga döden i Sverige, trots att det kan betraktas som allmän kunskap. Med en introduktion 
till den offentliga döden tror vi oss kunna jämföra aspekter av döden på internet och digitala 
identiteter som lämnas efter en avliden användare, med det som följer då någon dör i verkliga 
livet. En kvarlämnad identitet eller ett personligt spår kan naturligtvis inte begränsas till att gälla 
endast internet och sociala onlinenätverk. 
 
I Sverige klassas dödsfall som officiella, det enda som är sekretessbelagt enligt lag är 
dödsorsaken.29 Det finns en etisk och moralisk lag som säger att det är de anhöriga till den 
avlidne som först och främst ska bli informerade om att deras närstående har gått bort, men 
utöver det finns inga restriktioner kring huruvida ett dödsbud får meddelas.30  
 
Det som följer efter att en person har dött har värde för den grupp som sörjer den avlidne, men 
lämnar också utrymme för att visa en del av individen som har gått bort. Exempelvis 
begravningen kan präglas av individualitet i form av en specifik färg på kistan, en viss låt som 
spelas under begravningen eller symboler i dödsannonser.  Det handlar om att visa 
personlighetsdrag och knyta samman den döde med livet den levde.31  

                                                                 
27 Vander Veer, 2008 
28 http://www.facebook.com/press/info.php?statistics#/press/info.php?timeline 2009-11-17 
29 Geels et al. 2008 
30 Ibid. 
31 Åkesson, 1997.  

http://www.facebook.com/press/info.php?statistics#/press/info.php?timeline
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Begravningar har också fått en annan offentlig betydelse. Ända in på 1900-talet förekom endast 
begravning i stillhet om personen hade dött av någon orsak som ville döljas, exempelvis genom 
självmord.32  Idag är en begravning i stillhet en personlig ceremoni med endast närstående familj 
närvarande till skillnad från dåtidens ambition att dölja något skamligt.33 Det går att dra paralleller 
mellan det faktum att ju senare en avliden är född, desto mer sällsynt är en stillsam begravning. 34 
Det är ovanligt att det hålls begravningar i stillhet i de fallen när barn, unga och medelålders 
vuxna dör. Förutom begravningen, dess innehåll och dödsannonser är också kyrkogårdar ett 
offentligt rum som ligger öppet för allmän beskådan, på samma sätt som internet och spåren 
som ligger där är publika. Hela idén med kyrkogårdar bygger på en visualitetstanke om att 
påminna och synliggöra de döda för efterlevande.35 Kyrkogården är också en av de platser där 
många anhöriga samtalar med de döda, både verbalt och inombords, eftersom en relation mellan 
människor inte måste upphöra på grund av att en part avlidit.  
 
Här finns också synen om att en gammal person som levt sina sista år i livet på ett 
ålderdomshem redan har avlutat sitt sociala liv i vissa avseenden, kopplat till vänner, bekanta och 
kollegor. I motsats finns barn, unga och vuxna som är mitt uppe i sina sociala liv.36 Den sociala 
döden kan på detta sätt inträffa långt efter det verkliga dödsfallet i många fall.37  Denna aspekt 
med att det i fråga om den verkliga döden kan talas om olika tidpunkter för den definitiva döden 
och den sociala döden, ser vi som intressant. I fråga om spår på Facebook kan perspektiven 
vändas. Frågan om det sociala livet går vidare en tid efter att personens verkliga död har inträffat 
om denne finns kvar på Facebook kan ställas. Dessa tankar tycker vi är spännande att rikta mot 
varandra. 
 
En annan aspekt av den offentliga döden, som finns i en amerikansk studie från 2000 är att det 
sedan kring millennieskiftet har blivit vanligare att sörjande söker någon att tala med via internet 
om sin förlust.38 Detta sker utifrån den sörjandes trygghet av att befinna sig i sitt eget hem 
kombinerat med att hitta någon som förstår personens tankar, känslor och problem.39 Det finns 
även ett flertal svenska sajter med detta ändamål i dagsläget. Dessa riktar sig till människor som 
mist något rent generellt men också till dem som har mist någon av en specifik anledning, 
exempelvis genom självmord40 eller cancer.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
32 Pleijel 1983 i Åkesson 1997 
33 Ibid.  
34 Jupp 1993 i Åkesson 1997. 
35 Åkesson, 1997.  
36 Ibid. 
37 Ibid.  
38 Mahan Gary, J & Remolino L, 2000 
39 Ibid. 
40 http://ungaisorg.se/ 2009-11-18  
41 http://www.barncancerfonden.se/Motesplats/ 2009-11-18 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning kopplat till vår studie. 
 
I studien Social online networking on campus – understanding what matters in student culture från 2009, 
undersöks hur amerikanska collegestudenter använder sig utav sociala onlinenätverk, i synnerhet 
Facebook, för att hålla liv i och förbättra relationer, både på och utanför campus. Främst 
undersöks dock hur studenterna använder internetsajter, speciellt Facebook, för att upptäcka och 
utveckla sina identiteter.42 
 
Forskarna bakom studien, Katherine Lynk Wartman och Ana M. Martínez Alemán, skriver att 
dagens studenter som är födda efter 1977 tillhör en unik generation, kallad ”The Net 
Generation”, Internetgenerationen, och har växt upp i en genom tekniken medierad 
interaktionskultur.43  Att använda den medierade kommunikationen och tekniken för att uttrycka 
och representera sig själva och sina identiteter ser Internetgenerationen som något naturligt. Det 
narrativa sättet att förmedla sin identitet på har förändrats som en direkt följd av att många av 
dagens studenters socialiseringsprocess sker genom tekniken. 44 
 
Vidare skriver Lynk Wartman och Martínez Alemán att den medierade formen av att förmedla 
och representera sitt Jag, inte är beroende eller begränsat av verkligheten. På samma sätt gäller 
detta för sociala nätverk som Facebook.45 Det som förmedlas av en persons identitet på 
Facebook behöver inte på något vis vara enhetligt med den verkliga världens ramverk eller det 
som är personens Jag.46   
 
I studien Online social networking on campus har forskarna intervjuat ett antal studenter och 
sedan valt fyra av de intervjuade till att representera studenterna som grupp i det slutgiltiga 
materialet. Två kvinnor och två män med olika utbildningsriktningar, olika lång studieerfarenhet 
och olika sexuella läggningar valdes ut av forskarna. Studenterna har olika roller på sina 
respektive lärosäten där någon har framträdande roller som ansvarig i studentkorridoren, 
medlem i studentorganisationen eller sekreterare i en förening. Andra är enbart fokuserade på 
studierna och är mer anonyma på campus. 
 
En av de kvinnliga studenterna, Kris, som har en ledande roll inom studentvärlden på sitt 
campus berättar under sin intervju att hon är både restriktiv och selektiv när det kommer till vem 
som får se hennes Facebookprofil. De studenterna som hon på ett eller annat sätt är ledare för 
får endast se en begränsad profil och har inte tillgång till foton på henne. Hon är även aktiv i sin 
granskning av bilderna, så fort exempelvis alkohol finns med på bilden taggar hon av det, för att 
behålla sin auktoritet gentemot andra studenter och förmedla en städad bild av sig själv.   På 
samma sätt är studiens andra kvinna, Teresa, mycket medveten om just foton av henne som 
läggs upp på Facebook. Däremot taggar hon inte av bilderna, istället ser hon till att vara proper 
på ursprungsbilden, när hon fotograferas, eftersom hon vet att bilderna i slutändan laddas upp på 
Facebook.47 
 
Studiens män, Jordan och Matthew, är inte lika oroliga över de bilder som ligger till beskådan på 
Facebook. Jordan uppger under intervjun att han gillar att överdriva genom att skriva 
skämtsamma statusuppdateringar och valet av profilbild, som ofta får en skämtsam karaktär. 

                                                                 
42 Lynk Wartman och Martínez Alemán, 2009.  
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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Han är inte orolig över att bilder med honom drickandes alkohol finns på Facebook, då han 
menar att den bilden är en del av hans identitet, och representerar den festglade biten av honom. 
Samtidigt är Jordan övertygad om att användarna har liten kontroll över hur den egna personen 
framställs på Facebook, då det är den som ser fotot som fäller ett avgörande, trots att fotot kan 
ses helt utan kontext.48 
 
Matthew har principer i sitt Facebookanvändande, vilka framkommer under intervjun. Han är 
mycket aktiv i en studentförening och därmed en representant för föreningen på campus, vilket 
för med sig en viss offentlighet. Dock är han noggrann gällande vem som får bli hans vän på 
Facebook, där han har många obesvarade vänförfrågningar som väntar. Anledningen till att de är 
obesvarade är att Matthew inte vill ha personerna som Facebookvänner, men också för att han 
känner sig elak om han tackar nej till förfrågningarna. För att inte göra någon ledsen väljer han 
istället att inte besvara någon av de oönskade vänförfrågningarna. 49 
 
Forskarna Lynk Wartman och Martínez Alemán drar genom sina intervjuer slutsatsen att 
studenterna inte ser det dem uttrycker genom Facebook som en förmedling eller variant av Jaget, 
utan som det faktiska jaget. Synen är att det är en korrekt bild av den egna personen som återges 
via Facebook, om än i vissa fall tagen ur sitt sammanhang. Enligt forskarna förmedlas 
studenternas identiteter på flera sätt på Facebook, bland annat via foton som laddas upp, 
statusuppdateringar och kommentarer på andras och egna händelser. 50 
 
Ilona Helena Van de Bildt undersöker i sin avhandling aspekter kring huruvida det avtryck vi 
skapar av oss själva online kommer att leva kvar efter det att användaren har gått bort. 
Avhandlingen bygger på forskning kring identitetsskapande online och de aspekter som 
medierad kommunikation online för med sig. Hennes slutsatser övergriper flera aspekter som 
tillsammans påverkar hur vårt onlinejag kommer att leva vidare efter vår död. Undersökningen 
handlar uteslutande om den offentliga sidan av vårt onlineanvändande.    
 
I all form av analys av identitetsskapande online måste aspekten av olika personers användande 
vävas in menar Van de Bildt. Då det finns användare som värdesätter sitt liv, och sina handlingar 
online högre än de i offlinevärlden, så finns det också de användare där onlineidentitet endast 
innebär en mailadress.     
 
I första delen av avhandlingen berörs onlineidentitet för sig. Hennes slutsats här är att våra val av 
aktiviteter online i stort rotar sig i vårt vardagliga liv. Identiteten online är på så vis en 
förlängning av användarens offlineidentitet. Då onlinevärlden saknar fysiska symbolbärare så 
som sportaktiviteter eller ägodelar använder vi oss istället av kulturella tecken. Bristen på fysiska 
uttryck i konversationen så som gester och rörelser kompenseras med ett förstärkt språk och 
överdrifter, detta kan även appliceras på den egna personbeskrivningen. Därmed skapas något 
som Van de Bildt väljer att kalla, den semiotiska kopian, av en användare. 
 
Den del av avhandlingen som slutligen berör aspekter av användarens död i förhållande till den 
skapade identiteten online börjar med att klarlägga följande. Då kommunikation online är något 
som i många fall sker asynkront är det många gånger svårt att avgöra om en användare är aktiv 
eller inte. Efter användarens död kan de fortfarande stå kvar som medlemmar av ett socialt 
nätverk och är därmed en del av något som är aktivt. Genom att andra  användare kan skriva 
meddelanden eller på annat sätt vara aktiva på den bortgångne användarens blogg, eller 
Facebooksida kan användarens onlinekopia anses vara aktiv fast då mer indirekt. De texter 
användaren skriver i sin blogg eller de kommentarer som denna lämnar i forum är många gånger 

                                                                 
48 Lynk Wartman och Martínez Alemán, 2009.  
49 Ibid. 
50 Ibid. 
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tankar och känslor som uppkommit ur en viss situation eller händelse. Dock är dessa budskap 
aktuella för mottagaren i den stund då denne nås av dem. Det är i detta Van de Bildt ser en stor 
problematik. Internet saknar ett tydligt tidsperspektiv, en avgränsning som talar om vad som är 
aktuellt och inte. Nutid och dåtid förväxlas lätt och de spår vi lämnar efter oss kan för 
mottagaren upplevas som dagsfärska.     
 

4. Teori 

I detta kapitel redogör vi för de teorier som vi kommer tillämpa vid vår resultatanalys. 

4.1 Medierad kommunikation 

Genom skriften fick människan möjlighet att influera och påverka utan sin direkta närvaro. Som 
nästa steg kom det masstryckta ordet vilket sedan leder oss till dagens medierade samhälle. 51 
Användandet av datorer och internet är idag mycket mer än ett redskap för kommunikation. Det 
är ett sätt att organisera sitt liv, boka flygbiljetter och hålla kontakt med vänner från förr och inte 
minst att skaffa nya vänner. 52  Andrew F. Wood och Matthew J. Smith bygger sin bok Online 
Communication från 2001 på antagandet att datormedierad kommunikation skiljer sig från all 
annan kommunikation mellan människor.  
 
Datormedierad kommunikation för med sig nya aspekter kring vår kommunikation med andra 
samt expanderar ramarna för vilka vi pratar med, vad vi samtalar om och det sätt vi uttrycker oss 
på. Då fenomenet kanske inte längre kan anses vara i sin vagga är det dock ett faktum att 
datormedierad kommunikation är något som fortfarande är i ständig utveckling. Det  sätt 
användarna väljer att anpassa sig efter mediet och hur deras användning ser ut kommer att forma 
individens uppfattning av mediet. 53 
 
Kritik emot medierad kommunikation kan följas långt bak i historien. Rädslan för social kollaps 
beroende på ett mer medierat samhälle sträcker sig så långt tillbaka som till Sokrates och hans 
elev Platons tid. De argumenterade för att det demokratiska ordet inte kunde förmedlas korrekt 
genom text. Endast genom ordet och den direkta kommunikationen mellan människor ansikte 
mot ansikte kan sanningar förmedlas. Texten är ett tolkningsbart medie och kan därmed 
misstolkas eller förvrängas, oavsiktligt eller avsiktligt av mottagaren. Sådan information kan 
sedan användas till att föra samhället och dess människor bakom ljuset menade Platon.54        
 
Den medierade kommunikationen påverkar inte bara samhället och jaget, den påverkar också vår 
syn på den verklighet vi lever i. I sitt resonemang refererar Wood och Smith till Walter J. Ongs 
bok Orality and Literacy, 1991 som styrker deras påstående. 
 

”The technologies of communication influences our thought processes and, by 
extension, our cultures”  55 

 
Detta påstående syftar tillbaka till det som är grunden till all medierad kommunikation, skriften. 
Ong menar att i ett samhälle utan skriftspråk utvecklar individen sin förmåga att tolka 

                                                                 
51 Wood och Smith, 2001 
52 Turkle,  1995 
53 Wood och Smith, 2001 
54 Ibid 
55 Walter J. Ong 1991 i Wood och Smith 2001  
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information genom hörsel. Informationen anses i dessa samhällen vara kopplad till samhället och 
därigenom skapar också individen sin identitet.  
 
Skriftsamhället skiljer sig markant då det genom möjligheten till medierad kommunikation 
uppmuntrar individualitet och enskildhet. I skriftsamhället väljer människor att söka sin kunskap 
i böcker istället för söka kunskap genom samtal ansikte mot ansikte och blir därmed mer 
isolerade ifrån samhället. Detta medför att individen i skriftsamhället i huvudsak utvecklar sin 
förmåga att ta in och tolka text.  
 
Dagens samhälle är fyllt av medierad kommunikation i fråga om ljud i allt från radio till TV och 
internet. Denna medierade kommunikation väljer att Ong kalla för secondary orality, ett andra sätt 
att kommunicera till människor via tal. Wood och Smith tar här avtramp i Marshall McLuhans 
och Ongs publikationer då de ytterligare utvecklar sin argumentation. Denna form av 
kommunikation, second orality, får individen att än en gång förändra sin syn på verkligheten och 
det samhälle den lever i. Genom medier så som radio, TV och internet kommer individer 
närmare varandra genom att uppleva samma händelser, vid samma tidpunk, dock åtskilda rent 
geografiskt. Genom individens ständiga uppkoppling mot samhället och det direkta 
informationsflöde människor idag har tillgång till blir händelser som sker geografiskt avlägset 
från oss en del av vår vardag. 56 
 

En stor del av den medierade kommunikationen i dagens samhälle sker via internet. Genom det 
som kallas för web 2.0 är internet inte bara ett medie som erbjuder envägskommunikation utan 
har istället förvandlats till ett mer användargenererat medie där innehållet är lika delar skapad av 
avsändare som mottagare. Web 2.0 karaktäriseras av den ständiga möjlighet användaren ges och 
därmed förväntar sig gällande att kunna bidra och uttrycka sin åsikt i mediet. Som en stor del av 
kommunikation står sociala nätverk så som Facebook, där användare möts upp online och 
skapar kommunikation som huvudsakligen grundar sig offline. Som en del i detta suddas gränsen 
mellan online och offline ut och internet som en förlängning av oss själva blir en vardag. 
Bidragande till detta är såväl bärbara enheter för medierad kommunikation som det sätt vi 
förflyttar oss mellan online och offline i vår relation till samhället och människorna omkring 
oss.57    

4.2 Identitet, roller och interaktion 

Det medierade jaget tar formen i den bild som individen anser vara en korrekt återspegling av sin 
person i kommunikationen med andra. Det medierade och texttyngda samhället skiljer sig från 
det icke medierade samhället. I det sistnämnda bedöms individen efter sitt sätt att uttrycka sig 
och sin åsikt genom talkonversationen ansikte mot ansikte. I det medierade samhället bedöms 
istället individen utifrån den självskapade bilden som är en förenkling av det verkliga jaget. Detta 
förenklar för mottagaren på så vis att lite tid krävs för att skapa en uppfattning av personen den 
samtalar med. Det får också den konsekvensen att det sanna jagets djup går förlorat.  
 
Vid politiska kampanjer används idag medierad kommunikation i flera former på internet så som 
bilder, text, videoklipp och ljud för att presentera och framhålla kandidater och ledare för partier. 
Varje medium har sina styrkor och svagheter och förmedlar där med också en bitvis unik bild av 
en och samma person vilket medför att bilden av personen lätt går förlorad och istället syns 
endast bilden av en politisk kampanj. 58 
 

                                                                 
56 Wood och Smith, 2001  
57 Brown, 2009.  
58 Wood och Smith, 2001 
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Den symboliska interaktionismen är en del av socialpsykologin som koncentrerar sig på den 
betydelse våra handlingar har i interaktionen med miljön omkring oss och de människor vi 
möter. Våra handlingar har utöver den praktiska funktionen också en betydelse. Många av våra 
handlingar bygger enbart på den betydelse en handling bär med sig.59 Angelöw och Jonsson ger 
följande exempel; 
 

”Att krama träd är både en faktisk och symbolisk handling. Den faktiska handlingen 
innebär att man handfast håller om ett träd för att man inte vill att trädet ska mejas ner 
av en motorsåg eller grävskopa. Men trädkramandet har också en symbolisk betydelse, en 
handling som visar hur betydelsefull miljön är” 60 

 
Två delar av den symboliska interaktionismen är teorierna om Jaget samt om Den dramaturgiska 
skolan. Vår identitet och vårt Jag är något komplext och på många sätt svårtolkat. Det finns flera 
synsätt från vilka man samtalar kring identitet och Jaget. Wood och Smith förklarar identiteten 
på följande vis; Den vi anser oss vara, hur vi önskar att andra uppfattar oss och hur de faktiskt 
uppfattar oss. Enligt den symboliska interaktionismen är individens konstanta interaktion med 
samhället och människorna omkring ett växelspel byggt på symboler utifrån vilket individen 
skapar medvetande och en jaguppfattning. Då människan isoleras forsätter den inre 
konversationen vilken är skapad av individens föreställningar av samhället. Individen och 
samhället är ett. Att studera dem särskilt saknar därmed mening.   
 

”Människan är en social produkt, helt och hållet social. Individens Jag, identite t och 
medvetande uppstår och omskapas i samspel med andra, i interaktion med andra 
människor och ting. Individen kan inte betraktas som skild från samhället” 61 

 

George Herbert Mead menar att individens medvetande och dess Jag uppkommer ur 
interaktionen med sin omgivning och samhället. Mead valde dock att fördjupa sig på Jagets 
utveckling. 
  

”... självmedvetenhet grundar sig på den enskilda människans förmåga att inta samma 
attityd gentemot sig själv som andra människor har gentemot henne” 62 

 

Mead beskriver utvecklingen av individens självmedvetenhet och skapande av jaget i två steg. 
Utvecklingen börjar redan som barn då barnet gradvis skapar sig en medvetenhet om sin 
omgivning genom leken med roller. Angelöw och Johnsson räknar upp exempel som mamma, 
pappa, polis, brevbärare osv. I detta första stadie har barnet inte än en uppfattning om sitt Jag 
och saknar därmed självmedvetenhet. I nästkommande stadie interagerar barnet med andra, 
också det genom leken med roller. I denna lek då ett medvetande kring de andras roller uppstår 
växer även ett medvetande kring Jaget och den egna rollen fram. Barnet får en förmåga att sätta 
sig in i andras situationer och kunna se genom andras ögon. Genom denna process skapas 
slutligen något som Mead väljer att kalla den för den generaliserande andre. Detta innebär att genom 
leken och växlingen mellan roller skapar individen en generell bild av specifika roller. Detta 
skapande av generella föreställningar av samhällets olika roller, den generaliserande andre, skapar 
vissa ramar för hur individen ser på sin egen roll i olika situationer. Samhällets förväntningar på 
individen formar därmed individens sätt att se på sig själv och slutligen tänka och handla. 63  
 

                                                                 
59 Angelöw och Jonsson, 2000 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
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”När du t.ex tänker på dig själv som student, blir den generaliserande andre alla andra 
vilkas attityder är relevanta för din status som student, dvs. Lärare, studiekamarater och 
föräldrar.” 64 

 
Den dramaturgiska skolan intresserar sig för mötet mellan människor och den interaktion som 
uppstår individer emellan. Denna del av den symboliska interaktionismen har sin grund på Ervin 
Goffmans tankar där han liknar människors interaktion vid ett skådespel. Han menar att 
människor i mötet med andra aktivt försöker påverka den bild som förmedlas av vilka vi är. Vi 
formar oss därmed efter vår omvärld och kliver i och ur olika roller beroende på situationen. 
Utöver alla de roller vi spelar ser Goffman också något han väljer att kalla för den främre och bakre 
regionen. Den främre regionen är då vi är i interaktion med andra och den bakre är då  vi är 
ensamma med oss själva. 65 
 

”På scenen framträder vi på ett sådant sätt som vi vill framstå inför andra. Bakom 
scenen, i den bakre regionen, utspelar sig det icke stilenliga beteendet som att rapa, svära, 
peta näsan, räcka ut tungan och imitera sin publik” 66  

 

Goffman menar att individer också döljer djupare aspekter av sig själva de befarar kan framträda 
som negativa, så som missbruk, eventuella misstag som begåtts eller den möda som ligger bakom 
en prestation. Att dölja tvivelaktiga tillvägagångssätt eller att framställa sina motiv som mer goda 
än vad de är, ser han också som karaktäristiska för den bakre regionen.   Goffmans teorier och 
synsätt lever vidare in i dagens samhälle i allra högsta grad och har visat sig väl applicerbara på 
datormedierad kommunikation. I en online miljö står användaren konstant på scenen och agerar, 
med världen som publik. Den internetmedierade kommunikationen ger därmed sällan eller aldrig 
möjlighet för användaren att träda bak till den bakre regionen då onlinemiljöer kan anses som 
konstant publika. I nästa kapitel går vi mer in på teorier direkt kopplade till identitet online. 
 

4.3 Identitetsskapande online 

När vi använder oss av sociala nätverk online sker ett omformande av Jaget likt det vi nämnt i 
kapitlet om socialpsykologi ovan. Identiteten ses som omformbar, inte konstant och identitet 
betraktas därmed även av användaren som skiftande. Vad som skiljer identitetsskapande online 
från det som sker i den icke medierade interaktionen med omvärlden är att identitetsskapandet 
sker mer aktivt och medvetet.67 På samma vis som användaren medvetet skapar den bild som 
visas utåt är denne också medveten om att den bild andra användare visar upp också är 
konstruerad.68  
 
Användarens utformande av identitet online avgörs av olika faktorer i vilket plattformen för 
kommunikation i vissa aspekter är avgörande. Grundläggande för identitetsskapandet är en 
känsla av närvaro i den valda plattformen och en känsla av interaktion. Både i förhållandet 
mellan plattformen och användaren, men också genom kontakt mellan användare.  
 

Enligt Steuer påverkas graden av närvaro av två aspekter; mediets livfullhet och den grad mediet 
ger möjlighet till interaktivitet. (se figur 2) Desto högre grad av de båda, ju högre grad av närvaro. 
Ett mediums livfullhet karakteriseras av den grad våra sinnen stimuleras. Som exempel på 
medium med hög livfullhet nämner Wood och Smith filmer i 3d och jämför dessa med böcker. 

                                                                 
64 Angelöw och Jonsson, 2000  
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Turkle,  1995 
68 Wood och Smith, 2001 
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Filmen stimulerar fler av våra sinnen till en högre grad, än vad boken gör, även om filmen är mer 
orealistisk gällande handlingen.69  
    
Möjligheten till interaktion och måttet på interaktion baserar Steuer på tre faktorer; Hastighet, 
omfång och påverkan. Hastighet syftar till hur snabbt användaren kan förändra den miljön han 
eller hon befinner sig i. Omfång syftar till vilken grad eller nivå som användaren kan forma 
miljön. Påverkan syftar till i vilken utsträckning användarens val och handlingar får konsekvenser 
i det valda mediet. Exemplet som används här är böcker i förhållande till textbaserade rollspel. 
Då de båda berättar en historia kan du i en rollspelsmiljö, till skillnad från i en bok, välja din väg 
genom sagan, stanna upp och i vissa fall till och med att ändra sagans utgång. Ett textbaserat 
rollspel har på alla punkter högre interaktivitet.70   
 
Utifrån Steuers modell från 1992 har vi valt att skapa en egen modell för att visa hur Facebook 
interaktivitet och livfullhet kan placeras i modellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Modellen visar exempel på medier och deras grad av närvaro, beroende på livfullhet kopplat till hur sinnen 
stimuleras och interaktivitet avseendet hur interaktiv en användare kan vara inom mediet. Modellen är vår egna 
uppdaterade version av Steuers modell från 1992. 

 
 
 
 
                                                                 
69 Steuer 1992 i Wood och Smith, 2001  
70 Ibid. 
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Den icke medierade värld vi lever i är fylld med sociala tecken och antydningar som hjälper oss 
att anpassa oss till situationer i vardagen. Exempel på dessa indikatorer är plats, socialt 
sammanhang och sällskap. Vi förändrar inte bara vårt fysiska beteende, utan också vårt budskap 
och hur vi uttrycker oss. Allt detta väljer vi att anpassa till en för kontexten passande nivå med 
hjälp av dessa indikatorer, menar Sproull och Kiesler. Många av de indikatorer som påverkar 
interaktionen med vår omvärld är icke verbala och går därmed förlorade då vi förflyttar oss till en 
medierad kontext som den i ett online-nätverk.71  
 
Sproull och Kieslers forskning fokuserar på hur avsaknaden av dessa indikatorer påverkar vår 
kommunikation online. I deras forskning har de jämfört antalet, vad Sproull och Kiesler väljer at t 
kalla ohämmade uttalanden, som anställda vid företaget Fortune 500 har mottagit vid direkta 
samtal med kollegor och jämfört detta med antalet mail de mottagit med liknande budskap. 
Resultat av studien visar att de anställda i snitt möttes av ohämmade uttalanden ansikte mot 
ansikte fyra gånger på en månad och 33 gånger via mail. Resultat menar Sproull och Kiesler, visar 
tydligt på att kommunikation i en kontext med få sociala indikatorer leder till en mer ohämmad 
diskussion.72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
71 Sproull och Kiesler 1986 i Wood och Smith 2001  
72 Ibid. 
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5. Syfte och frågeställning 

I detta kapitel redogör vi för uppsatsens syfte samt de frågeställningar vi arbetat utifrån. 

5.1 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka unga vuxnas föreställningar kring sitt och andras 
Facebookanvändande, identitetsskapande online och kvarlämnande av digitala identiteter på 
Facebook, detta kopplat till döden.  
 

5.2 Frågeställning 

Genom fokusgruppsintervjuer av unga vuxna i åldern 20-25 år avser vi att besvara följande 

frågeställningar. 

 

 Hur ser unga vuxna på sitt och andras användande av Facebook? 
 

 Vilka funderingar har unga vuxna kring identitetsskapande på Facebook? 
 

 Hur ser unga vuxna på digitala spår och kvarlämnade användarprofiler på Facebook efter 
användarens död?   
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6. Metod och genomförande 

I detta kapitel redogör vi för hur vår undersökning har genomförts. I kapitlet kommer bland annat 
tillvägagångssätt, intervjumodeller och urval av fokusgrupperna att presenteras. Den metod som vi använder oss av 
för att analyserna det material som undersökningen genererat kommer också att beskrivas. 

6.1 Metod 

Vi har använt oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt för att samla in det empiriska materialet till 
vår undersökning, detta har skett genom halvstrukturerade fokusgruppssamtal. Ett kvalitativt 
tillvägagångssätt innebär det är egenskaper eller kvaliteterna hos ett undersökningsobjekt eller en 
undersökningsperson som är det centrala. Kvalitativa analyser görs därmed inte utifrån siffror 
eller numeriska egenskaper.73 När det kommer till att undersöka och förstå hur människor beter 
sig, vilket det gör i fråga om fokusgrupper, är de kvalitativa metoderna mest lämpliga för 
ändamålet.74  
 
I vårt fall handlar det även om att tolka det material som kommer ur fokusgruppssamtalen, 
därför blir vår metod också hermeneutisk. Hermeneutiken har sin grund i medeltida tolkningar 
av Bibeln, detta för att tolkningarna skulle leda till att man kunde se vad som var bakomliggande 
i en bibeltext och på så sätt se Guds ord.75 Hermeneutiken har givetvis utvecklats, men handlar 
än idag om att tolka och därigenom skapa förståelse, något som inom Hermeneutiken också 
kallas för kunskap. Det handlar i stora drag om att ta reda på hur något uppfattas och tolkas, 
istället för att ta reda på hur något definitivt är.76 
 
Vi har också valt att i första hand arbeta empiriskt för att utifrån detta arbete sedan formulera 
teorier, vilket innebär att vi även har arbetat induktivt i vår undersökning.77 Mer ingående innebär 
ett induktivt arbetssätt att det vetenskapliga arbetet inleds med att forskaren söker samband och 
relationer i och hos undersökningsobjekten genom observationer. Teorier får på detta sätt 
mindre styrning över forskningen, då de utvecklas i efterhand, när observationen har 
analyserats.78 
 
För att analysera det material som fokusgruppssamtalen genererat samt komma åt åsikterna som 
förmedlats har vi valt att den Symboliska interaktionismen som metodologisk ansats. Med detta 
följer bland andra teorier om Jaget, interaktion, identitetsskapande och roller, som också utgör 
delar inom socialpsykologin. Detta metodologiska angreppssätt ger oss möjligheten att analysera 
fokusgruppdeltagarnas syn på både sig själva och andra som användare och skapare av 
onlineidentiteter. Denna metod bör enligt våra förhoppningar också leda till att deltagarnas syn 
på själva kvarlämnandet av onlineidentiteter framkommer.  
 
Vi kommer att använda oss av Meads teori, Den generaliserande andre, som innebär att 
individen skapar en allmän bild av specifika roller. Utifrån dessa skapas även en generell bild av 
samhällets roller och samhällets förväntningar. Den dramaturgiska skolan blir också intressant i 
sammanhanget, då den fokuserar på mötet och interaktionen mellan människor. Dessa teorier 
grundas i Goffmans tankar där han menar att människor ständigt är skådespelare framför en 
publik, vilken är samhället. Goffman menar också att människan har olika beteenden bakom och 
på scenen, precis som skådespelaren.79 

                                                                 
73 Hartman, 1998.  
74 Angelöw och Jonsson, 2000 
75 Hartman, 1998.  
76 Ibid. 
77 Esaiasson et al. 2007.  
78 Hartman, 1998.  
79

 Angelöw och Jonsson, 2000  
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För att underlätta och samordna vår metod har vi valt att utveckla ett teoretiskt ramverk (se figur 
3) där vi steg för steg snävar av våra angreppssätt för att landa i de mest konkreta begreppen för 
vår analys. Det hermeneutiska tankesättet och kvalitativa angreppssätten omger socialpsykologin 
som vetenskap, vilket i sin tur innefattar den symboliska interaktionismen som teori. Denna teori 
kan delas upp och i dessa delar hittar vi fyra grundbegrepp för vår analys: Jaget, identitet, roller 
och interaktion.  
 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

   

Figur 3. Denna modell är vår egen och beskriver det teoretiska ramverk som vi arbetat utifrån. De omgivande 
angreppssätten och teorierna snävas av till att bli rena begrepp att använda i analysen av resultatet. 

 

6.2 Fokusgrupper 

Det finns självklart både för- och nackdelar med fokusgrupper som insamlingsmetod av empiri 
till en undersökning. Det finns exempelvis enklare tillvägagångssätt för att ta reda på generella 
tyckanden och åsikter genom enkätundersökningar eller andra kvantitativa former av 
datainsamling.80 Det kan också dyka upp frågetecken kring hur deltagarna till grupperna ska 
väljas ut och hur de ska få utrymme att förmedla sina åsikter.81  I vårt fall har fördelarna vägt 
över då fokusgrupper ger en möjlighet att fånga förhållandevis naturliga samtal i större 
utsträckning än vad andra metoder gör. 82  
 
Metoden ger också utrymme för att deltagarna själva ska kunna öka sitt medvetande kring det 
gällande problemet, då många nya aspekter och tankar dyker upp under samtalets gång.83  
En viktig fördel med fokusgrupper är att deltagarna själva leder samtalet och de vägar det tar. 
Detta ger forskaren möjlighet att hitta nya ingångar till och vinklar på ursprungsproblemet, allt 
efter diskussionens gång.84 De olika samtalsämnena som dyker upp och enskilda 
gruppmedlemmars argument ifrågasätts och försvaras av deltagarna själva. Fokusgruppsmodellen 
möjliggör också fångandet av djupare tankar och åsikter samt att sätta dem i ett sammanhang. 

                                                                 
80 Wibeck,  2000 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
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Detta ger forskaren en ökad möjlighet att förstå och tolka åsikterna som uppkommer i 
förhållande till problemet.85 
 

En ytterligare styrka med fokusgrupper som instrument är att personerna i grupperna kan stötta 
varandra och leda diskussionen vidare även när känsliga ämnen diskuteras, vilket det har visats 
prov på under våra egna fokusgrupper. I motsats till en individuell intervjusituation manar en 
fokusgruppsdiskussion till att deltagarna själva tar upp sina känslor och erfarenheter, detta 
eftersom de andra deltagarna ger respons och uppmuntran genom att visa igenkänning och 
förekomsten av gemensamma nämnare.86 

6.3 Genomförande av fokusgrupper 

Kopplat till det övergripande syftet med vår uppsats blir fokusgrupper ett naturligt 
undersökningsinstrument. Detta för att låta deltagarna i våra grupper resonera, diskutera och 
samtala kring våra frågor på ett mer självständigt sätt, snarare än att vi som uppsatsförfattare styr 
deltagarna genom traditionella intervjuscenarion. 

6.3.1 Förarbete 

Det första steget i förarbetet inför fokusgrupperna var att bestämma antalet grupper. Vi riktade 
in oss på att genomföra tre grupper med fem deltagare i respektive grupp med hjälp av av 
metodlitteratur som tar upp fokusgrupper som verktyg.87 Även en pilotstudie och utrymme för 
en extra fokusgrupp togs inledningsvis med i beräkningen. 
 
Efter detta beslut var nästa steg att lägga upp en struktur för intervjun, som innefattade hur vi 
som uppsatsförfattare ville att gruppen skulle samtala kring vårt ämne. Vi bestämde oss för att 
använda en trattliknande modell som inleds med övergripande frågor men som sedan smalnar av 
i mer specifika frågor. Denna modell stämmer väl överens med den rekommenderade 
utformningen av intervjuguide som finns i litteraturen, där öppningsfrågor, introduktionsfrågor, 
övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor ses som essentiella.88  
 
 Vi såg även över möjligheterna kring att få tillgång till teknisk utrustning för inspelning av 
fokusgruppernas samtal och bra miljöer att vara på. Ett viktigt mål för oss i jakten på både 
utrustning och lokal var neutraliteten. I detta avseende menar vi att kalla fokusgruppernas 
medlemmar till en plats som inte står för eller förmedlar något särskilt budskap som kan påverka 
deras diskussioner. Att hålla inspelningsutrustningen så diskret som möjligt såg vi också som 
viktigt, detta för att inte påverka gruppernas beteende och agerade. Våra neutralitetsambitioner är 
också något som understöds i boken Reflexiva Intervjuer.89    

6.3.2 Urval  

Då det blev dags att göra ett urval av potentiella deltagare till våra fokusgrupper var det centralt 
att avgränsa vår population. Vi valde att göra med hjälp av så kallade purposive samples90, det 
innebär att välja ut deltagare i linje med undersökningens uppsatta mål. Då ambitionen var att 
undersöka unga människors syn på vårt problemområde valde vi att avgränsa populationen till 
personer i åldrarna 20-25. Detta för att de, som vi tidigare nämnt, enligt vår bedömning är gamla 
nog att minnas en tid före Facebook, internet och sociala forum, men samtidigt unga nog för att 
ta datorn och internet med dess sociala aspekter för givet. 

                                                                 
85 Wibeck,  2000 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Thomsson, 2002 
90 Morgan 1998 i Wibeck 2000.  
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Att få tag på deltagare som var användare av Facebook var även grundläggande. Detta för att 
personer utan erfarenhet av vårt mest centrala medium skulle ha svårt att sätta sig in samtalet. Vi 
såg det därför som nödvändigt att gruppmedlemmarna hade en förförståelse kring Facebook, 
däremot hade vi inga krav på deras grad av användning. 
 
En annan del som var nödvändig att ta i beräkning vid urvalet var tillgängligheten hos deltagarna, 
rent geografiskt. Det fanns för oss som ansvariga för undersökningen ingen budget för att 
bekosta resor eller andra kostnader som kan uppkomma, därför var det av betydande vikt  att 
deltagarna fanns i Jönköping. Det föreföll sig därför som en logisk följd att bjuda in studenter 
vid Högskolan i Jönköping att delta i våra fokusgrupper, eftersom de passar in med både ålder 
och geografisk placering i åtanke.  
 
Då vi inte var ute efter att hitta skillnader och likheter mellan exempelvis kön, utbildning eller 
andra bakgrundsfaktorer har dessa heller inte fått vara avgörande i de fall då någon har visat 
intresse för att delta i en fokusgrupp. Däremot har vi försökt att få en bra spridning kopplat till 
både kön och utbildning, men framför allt gällande ålder. Detta för att fånga upp så många 
tankar som möjligt och för att undvika konformitet bland våra deltagare, trots en relativt 
homogen population. 
 
Då vi hade det klart för oss att det var studenter vid Högskolan i Jönköping i åldrarna 20-25 som 
var aktiva på Facebook, valde vi att skicka ut en förfrågan om deltagande i fokusgrupperna via 
Facebook. Den gick ut till 100 studenter och de som var intresserade uppmanades att besvara 
mailet. Detta resulterade i att 16 studenter slutligen deltog i studien. Vi har konkret genomfört ett 
frivillighetsurval, där deltagarna själva tagit ställning till att de vill vara en del av våra 
fokusgrupper efter endast en inbjudan från vår sida. Frivilligheten såg vi som grundläggande, 
utan att vi som uppsatsförfattare skulle tvingas till att jaga våra potentiella gruppdeltagare, och 
detta betonas också som viktigt i litteraturen.91 Så snart vi fått svar från en frivillig deltagare bytte 
vi kommunikationskanal, från den mer sociala mailfunktionen på Facebook till deltagarens egen 
högskolemail. Detta för att lyfta in vår förfrågan i en högskolekontext samt vad vi själva anser 
vara en mer ändamålsenlig kanal. Däremot var vägen via Facebook ett utmärkt och fruktbart sätt 
att knyta en första kontakt och väcka intresse på. 
 
I slutändan fick vi tre fokusgrupper, två med fem deltagare och en tredje med sex. Tio av 
deltagarna var män och sex var kvinnor, vilket är en aning obalanserat, men i texten ovan finns 
en förklaring till detta. Samtliga är aktiva Facebookanvändare, hälften uppger att de besöker 
sajten flera gånger om dagen medan den andra halvan loggar in på daglig basis. Medelåldern i 
gruppen är 22,3 år, vilket är ett mycket passande tal för en grupp med 20-25åringar. Tabellen (Se 
figur 4) nedan visar en översikt över köns- och åldersfördelningen samt användande.  
 

 

 

 

 
 
 
Figur 4. Denna tabell visar fokusgruppernas uppsättning gällande deltagarnas kön, ålder och användande av Facebook. 
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6.3.3 Fokusgruppernas praktiska upplägg 

När våra deltagare hade tackat ja till att delta i vår studie skickade vi, som tidigare nämnt, ut ett 
andra mail till dem med viktig information samt stimulusmaterial i form av en debattartikel. 
Detta för att introducera dem till en del av vår studie och som ett slags stimulusmaterial, vilket är 
användbart i de fall då deltagare snabbt ska bekanta sig med och väcka tankar kring ett ämne. 92 
Stimulusmaterialet bestod detta första steg av en artikel hämtade ur Dagens Nyheter, vilken tog 
upp ämnet efterlämnande av identiteter online.93 
 
Vid tillfället för fokusgruppen träffades vi i stora grupprum på Högskolebiblioteket i Jönköping, 
då detta är alla studenters gemensamma byggnad på campus och stämde bra överens med vår 
önskade neutralitetsaspekt. Vi bjöd på lättare förtäring, presenterade oss som uppsatsförfattare, 
introducerade kort vårt ämne och bad deltagarna fylla i ett formulär. I formuläret angav de namn, 
ålder, utbildning, civilstånd samt vilka sociala online nätverk de är aktiva inom och hur ofta de 
använder sig av dessa nätverk.94 Deltagarna fick även skriva under och godkänna att de uppgifter 
de angett i formuläret samt de filmade fokusgruppsamtalen skulle användas anonymt i studien. 
 
Förutom det förberedande stimulusmaterialet hade vi också satt upp bilder på väggarna, på 
samma sätt under samtliga fokusgrupper. Fotona hämtade vi från Facebook, men med så stor 
noggrannhet och så pass anonyma foton, att våra gruppdeltagare inte skulle kunna identifiera 
personerna.  Fotona var enligt vårt perspektiv typiska för Facebook föreställande fester, 
kärlekspar, vänner, föräldrar och barn. Det hände under fokusgrupperna att deltagarna hänvisade 
till stimulusmaterialet för att exemplifiera deras åsikter och argument. 
 
Då en av oss skötte kamerabetet rent praktiskt under intervjuerna så intog den andre rollen som 
moderator. Moderatorn var den som ställde frågor och på så vis drev samtalet framåt, därtill såg 
även denne till att samtalet fördes inom de ramar intervjun var avsedd för.  Rollen som 
moderator var dock förhållandevis passiv i samtalet gruppmedlemmarna imellan.   
 
Vi valde att använda oss av en liten handkamera på stativ för vår inspelning, detta för att den 
skulle ta lite plats och uppmärksamhet. Mikrofonen till kameran placerades på bordet som 
deltagarna satt och samtalade runt. En av oss modererade samtalet och den andre höll låg profil 
genom att enbart sköta tekniken. Kameran underlättade mycket i transkriberingsprocessen då vi 
lättare kunde se vem som sa vad i vilken situation, vilket kan vara svårt annars då det är många 
röster som hörs samtidigt. Efterarbetet bestod i att ordagrant transkribera samtalen från alla tre 
fokusgrupper. 

6.4 Etiska aspekter 

Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet antog 1990 forskningsetiska principer för 
bedrivandet av forskning. I detta kapitel kommer vi att redogöra för dessa samt relatera dessa till 
vårt arbete samt hur vi har förhållit oss till dessa principer.  
 

Forskningsetiska principer är till för att vägleda forskare och därigenom skapa  trygghet för den i 
undersökningen medverkande individen, då denne inte sällan lämnar ut information som både 
kan vara privat och känslig. Principerna skapar i detta en balans mellan forskarens metodkrav 
och de etiska aspekter som uppstår. Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådets 
principer styrs av fyra huvudkrav.  
 

                                                                 
92 Wibeck,  2000 
93 Se bilaga 1.  
94

 Se bilaga 2.  
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Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte.95 Vi har i redan från första kontakten varit mycket tydliga med undersökningens syfte samt 
vilka vi är. Därtill har vi enkelt beskrivit vårt tillvägagångssätt, så som att de är en del av totalt tre 
grupper samt varför de passar in i vår målgrupp. 
 
Samtyckeskravet: ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.”96 
Då vi har använt oss av så kallat frivillighetsurval var det från start upp till deltagarna huruvida de 
deltog eller inte. Därtill delade vi vid intervjutillfället ut lappar där de medverkande fick skriva 
under och godkänna sitt medverkande. Vid ett tillfälle då en deltagare meddelande att denne var 
tvungen att avvika på grund av utomliggande omständigheter, godkände vi självklart detta utan 
ifrågasättande, också detta helt enligt samtyckekravet.   
 

Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem”.97  
Som start av gruppintervjuerna delades lappar ut för deltagarna att godkänna och skriva under 
som nämnt ovan. Som en del i medgivandet gavs också av oss ett löfte om att skydda deras 
identitet i hanteringen av materialet. Denna överenskommelse har vi hållit oss till vid varje steg 
av bearbetningen. Materialet i form av videoband samt datafiler förvaras oåtkomligt för 
utomstående och vi har god översikt gällande papperskopior av transkriberingarna. Därtill har de 
medverkandes namn ändrats, så det då vi lyfter ur citat inte går att härleda dessa till en enskild 
individ. Även annan information som skulle kunna avslöja de medverkandes identitet har 
omarbetats.  
 

Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.98  
Även denna aspekt tillgodosågs i det godkännande de medverkande signerade. Då vi är studenter 
och inte har några vinstintressen eller liknande finner vi inte någon användning av detta material 
utöver funktionen som underlag för vår forskning. Vårt mål och förhoppning är att vi genom 
vårt tillvägagångssätt enligt dessa forskningsetiska principer har gjort vad som står i vår makt för 
att skydda de medverkandes integritet.  
 

6.5 Metodreflektion 

6.5.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet syftar till metoden i en uppsats och dess genomförande. Forskare strävar 
efter att ha såväl god validitet som reliabilitet. Validitet syftar till den noggrannhet forskaren kan 
styrka gällande metoden. Reliabilitet syftar huruvida forskare har mätt korrekt.  
 
För att uppnå en god giltighet, validitet, i vår undersökning och vi ville nå genom intervjuerna 
valde vi att skapa en trattliknande modell 99. Denna hjälpte oss att leda samtalet framåt samt gav 
oss möjlighet att försäkra oss om att ämnen som vi förväntade oss skulle beröras inte rusades 
förbi eller föll bort ur samtalet. Även då vår modell följer en given struktur med ett tydligt mål 
gav vi deltagarna en frihet i samtalet som lämnade möjlighet till fördjupning och egna 
reflektioner. I vår analys av intervjuerna stämde vi konstant av med vårt syfte och vår 
frågeställning för att säkra oss om att vi fångade upp det data vi eftersökte.   
 

                                                                 
95 http://www.vr.se/etik/publikationerochriktlinjer.4.45a6e939122880e7d8e80001820.html  2009-12-05 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
99 Se bilaga 3.  

http://www.vr.se/etik/publikationerochriktlinjer.4.45a6e939122880e7d8e80001820.html
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Intervjuerna hölls i grupprum vid Högskolebiblioteket som ligger på campus, centralt vid 
Högskolan i Jönköping. Vi valde dessa då det är en neutral plats för studenter från samtliga 
skolor vid högskolan. Detta för att skapa ett lugn hos de medverkande.100 För att ge deltagarna 
chans till fördjupning och reflektion innan intervjun skickade vi ut en debattartikel som 
stimulusmaterial. Också på väggarna i grupprummen fanns stimulusmaterial i form av foton.  
 
Även då vi använde oss av en modell som hjälpmedel under intervjuerna så tillät vi stor frihet för 
samtalet då det håll sig inom ramen för vårt ämne. Vi lät alltid deltagarna tala till punkt och 
försökte i största möjliga utsträckning låta deltagarna själva föra samtalet framåt. Detta visade sig 
fungera över förväntan och många av de tänkta frågeställningarna lyftes av deltagarna själva. Att 
deltagarna inte på något vis möttes av den press som kan uppstå vid mer styrda  och enskilda 
intervjuformer borgar för en bättre och ärligare diskussion.101 De inledande frågorna i intervjun 
är raka och enkla, så som namn och utbildning. Denna typ av inledning skapar trygghet hos 
deltagarna då de ges möjlighet till att bekanta sig med gruppen. Detta leder till att kommande 
diskussion kan nå ett djup som annars kan vara svårt att nå.102  
 
Vi anser att vi aktivt arbetat för att skapa en intervjusituation som i slutändan ger oss ett resultat 
med god reliabilitet. Genom att inte endast göra ljudinspelningar av intervjuerna utan också 
filma, skapade vi en bättre utgångspunkt för vår analys. Även detta stärker vår reliabilitet.  
 
Vad vi dock inte kan garantera är deltagarnas ärlighet i diskussionen. Vi har dock ingen anledning 
att misstänka deras trovärdighet och därtill anser vi att deras förförståelse för ämnet i form av det 
stimulusmaterial vi gett dem samt att de alla är användare av Facebook stärker deras pålitlighet 
och därmed vår reliabilitet. 

7. Resultat 

I detta kapitel sammanfattar vi det material som fokusgruppernas diskussioner har genererat. Resultatet har vi 
valt att dela in i tre huvudteman; Användaren och Facebook, Identitetsskapandet samt De eviga spåren. I dessa 
tre teman har vi också kunnat dela upp åsikter i ett antal underkategorier. Detta för att ge en översiktlig bild av 
materialet. De valda citaten i resultatet är exempel på tendenser och synsätt som vi kan finna genomgående i 
grupperna. 

7.1 Användaren och Facebook 

7.1.1 Facebook som redskap 

Samtliga deltagare använder Facebook och anger det som det sociala nätverk de använder främst 
i de frågeformulär som delades ut i samband med fokusgruppen. Vi inledde alla samtal med raka 
frågor kring användande, vilket visade att deltagarna genomgående använder Facebook på mer 
eller mindre samma sätt. En bidragande orsak till att deltagarna finner just Facebook som ett 
passande medium är möjligheten till snabb, men asynkron kommunikation. Amelie beskriver 
detta väl i följande citat: 
 

”För tillfället trivs jag bäst med Facebook, för där slipper man vara närvarande. Jag är 
liksom aldrig hemma så jag kan inte sitta vid datorn hela tiden. Jag har inte den tiden att 
spendera, jag hinner inte ens en kvart på MSN, men jag kan gå in på Facebook sex 
gånger i timmen och snabbt uppdatera och sen kan man flyga iväg igen.” – Amelie 

                                                                 
100 Wibeck,  2000  
101 Ibid 
102 Ibid. 
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Gruppmedlemmarna framhåller Facebook som ett sätt att hålla kontakt med vänner från 
exempelvis deras hemstad eller från tidigare skolor som de numera inte träffar så ofta.  
 

”Jag använder Facebook för att liksom hålla kontakt med folk, både nära och långt 
borta, det är ett smidigt sätt. – Joakim 

 

”Jag använder Facebook mycket för att hålla kontakt med dem man inte träffar 
dagligen” – Robert 

 
Vad vi dock ser som dominerande är hur Facebook för de intervjuade fungerar som ett sätt att 
stärka nya relationer. Många nämner hur de lägger till personer som vän, trots att de endast har 
träffats ett fåtal gånger för att sedan vidareutveckla relationen genom Facebook. De ser en fördel 
i detta och framhåller att med hjälp av Facebook kan se efter vem personen i fråga är vän med 
och vad denne gör och därefter avgöra hur de låter relationen fortskrida.  Hanna utrycker sig 
som följande: 
 

”Facebook är ett bra sätt att bli kompis på, alltså där kan man bli kompis utan att vara 
bästa kompisar… man kan liksom ha lite koll på de man har träffat en gång” – 
Hanna 

  

I detta ser vi även en annan tydlig sida av deras Facebookanvändande; Facebook som form av 
alternativ informationskälla och kanal för att som många väljer att uttrycka det, snoka. 
 

”Många av mina kompisar som har såhär fejknamn så att de kan bli vänner med andra 
bara för att snoka.” – Robert 

 

I uttalandet hänvisar Robert inte till sitt eget användande, utan pratar istället om andra. Liknande 
uttalanden och tendenser finner vi i samtliga grupper.  
 

7.2 Identitetsskapandet   

7.2.1 Handlande online och offline 

Denna del berör sätt att kommunicera online och offline. Utifrån diskussionen kring 
användandet framkommer aspekter som berör handlande online kontra offline. Det blir i 
samtliga intervjuer snabbt tydligt att det finns en gränsdragning för agerandet offline och online. 
Som exempel nämner de den automatiska påminnelsefunktion för födelsedagar som Facebook 
erbjuder.  
 

”...jag gratulerar aldrig nån som jag inte skulle veta fyller år eller som jag inte har som 
nära vän. Det är ju bra för de nära vännerna att det kommer upp som en påminnelse att 
nu fyller hon år men för mig känns det falskt att skriva; Hej grattis! Om det står att 
någon vän fyller år så då går jag till den personen privat, sms:ar eller ringer. Jag tycker 
faktiskt att Facebook har ett mycket mindre värde. Det är en princip jag har. ”  

 - Amelie 

  

Samtliga håller med i hennes uttalande varpå Robert flikar in;  
 

”Att ringa någon och säga grattis, det betyder ju något”.  – Robert   
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Dessa två uttalanden är från en och samma grupp men liknande syn och uttalande finner vi i 
samtliga grupper. Detta anser vi tyder på en klar syn över hur man som användare aktivt väljer 
att skilja på onlinekommunikation och offlinekommunikation.  Uttalandet visar också på en syn 
på Facebook som ett i många aspekter opersonligt medie. Denna opersonlighet och avsaknad av 
verkligt känslomässigt djup som upplevs visar sig dock endast då samtalet förs i ett perspektiv 
med det egna användandet som utgångspunkt. Då grupperna samtalar kring hur de upplever 
mottagandet av ett grattis eller liknande uppmuntran på Facebook går åsikterna åt det håll 
Gustav uttrycker; 
 
 

”Jag har märkt att då det förut var i snitt fem som grattade mig på födelsedagen och så nu 
är det fan femtio. Och då känner man ju sig sådär skönt glad” - Gustav 

 

Liknande uttalande från Christian: 
 

”Om man har något jobbigt på gång, oftast kommer det ju kommentarer som, ryck upp 
dig, och sådär. Och det känns ju som en klapp på ryggen. Det värmer på riktigt ändå.” 

 - Christian 

 
Vad vi ser här är alltså att man som mottagare kan känna ett större känslomässigt djup i 
budskapet än vad man som avsändare gör, vilket visar på en förändring i synen på Facebook 
beroende av vilken roll personen har i kommunikationen. Det talas i samtliga grupper om hur 
små och till synes obetydliga händelser, som vanligtvis inte diskuteras offline, ändå för utrymme 
online samt hur man uttrycker sig mer målande och i många fall i positiva ordalag överdrivet 
online.   
 

”Åh du är så fin, kommer du ihåg när vi gjorde det här, och när vi åt den gången i 
matsalen.  Det är sådant jag nog aldrig skulle ha sagt i ett samtal ansikte mot ansikte.” 

 - Hanna 

 

Kopplat till detta är också hur användare väljer att kommunicera tankar och känslor via 
Facebookstatusen. Under diskussionen är deltagarna i grupperna överens att om det är en 
markant skillnad i sättet de agerar och kommunicerar online jämfört med offline. I Amelies 
uttalande tidigare i kapitlet angående födelsedagar nämner hon principer, vilket också är något vi 
möter i samtliga grupper. I varje grupp talar deltagarna om sitt och andras agerande, varpå de 
många gånger beskriver vad vi ser som personliga principer för sitt användande.  

 

”Man väljer att ha en Facebook men man har sina principer. Vad jag gör och inte gör.”  

- Sofie 

 

Dessa principer som kan liknas vid personliga regler eller förhållningssätt ser vi sträcker sig över 
samliga aspekter av användandet. 
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7.2.2 Uttryckssätt och skapande av identitet 

Denna del berör hur de intervjuade behandlar frågor som berör medvetenhet gällande 
uttryckssätt och skapande av onlineidentitet. Att den bild som kommuniceras online formas 
aktivt nämns i samtliga grupper och medvetenheten kring detta är hög.  
 

”Den onlineidentitet man har, det fina är att man kan finputsa och få den att se ut som 
man vill. Om man tar profilbilden som exempel, i verkligheten kan man inte gå runt och 
se likadan ut hela tiden, men har jag tagit en jävligt snygg bild och sätter upp den på 
Facebook så ser alla mig som den personen.” – Alex 

 

Vi märker dock att samtalet förs ur två perspektiv. Ett där de medverkande talar om andras 
användande och onlineidentitet, och ett där de talar om sitt eget aktiva formande av sin 
onlineidentitet.  
 
Den övergripande åsikten kring den egna identiteten är att den är ett ärligt återskapande av den 
man verkligen är. Dock framhåller samtliga att den endast speglar en del av den verkliga 
personen. Denna inställning gäller såväl foton som övriga delar av Facebook. Såhär beskriver 
Christian sin syn på återspeglingen i förhållande till foton; 
 

”Jag kan nog säga att den visar ju rätt bild av det den visar men den visar ju inte hela 
bilden utan bara en liten del.” - Christian 

 

Längre in i debatten då Facebook diskuteras mer generellt i förhållande till den egna identiteten 
uttrycker Gustav följande; 

 

”Den som går in på min profil på Facebook kan ju inte säga, den killen gråter när han 
ser på film.” – Gustav 

 

Båda dessa citat är typiska och beskriver mycket väl den generella åsikten i frågan. 
Gruppmedlemmarna anser att det som förmedlas av dem själva är en ärlig men ofullständigt 
återskapad bild. Då samtalet istället berör synen på andras identitet online kopplat till den 
verkligen personen bakom, är dock synen en annan. Man väljer istället att se den återskapade 
bilden som en sanning och anser då istället att den bild som förmedlas är korrekt. Följande citat 
är hämtat ur en del där deltagarna samtalar kring hur man väljer att se på foton och sällan bryr sig 
om eventuella personbeskrivningar i text på Facebook. 
  

Alex: Visst, man kan väl klicka in på informationen och se, men det gör man ju liksom 
inte. 

Fredrik och Emanuel:”Nää”. 

Joakim: Jag det är väll så, det skiter man i. Så nej det är sant, bilderna säger rätt 
mycket.  

 
En annan del av samtalet berör foton, både de som deltagarna själv lägger upp och de som andra 
användare lägger upp på dem. I diskussionen medger samtliga att de ofta taggar av sig själva på 
de foton som anser vara opassande. Vad som nämns som huvudanledningen är att foton lätt kan 
misstolkas av mottagaren då omkringliggande omständigheter sällan framgår.  Följande är citat ur 
diskussioner kring detta: 
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”Man kan få den lugnaste person att se vild ut” – Alex 

 

”Man känner att ibland måste man sålla i bilder som andra har tagit och sedan lagt på 
Facebook, det är ju så. Ofta när man loggar in och det är nya händelser, fem nya 
taggningar, så går man direkt in på dem, direkt tagga av, tagga av. Inte för att man gör 
massa dumt på fyllan direkt men överhuvudtaget så känns det inte bra att stå där och 
halsa en öl på en bild.” – Alex 

 

Då samtalet berör offentliga aspekter så som hur mycket man delar med sig av vad som kan 
räknas som privat information; exempelvis bråk med pojk- och flickvänner eller att man har en 
dålig dag, liknar även detta synsätt det vi ser gällande identitetsskapande. Deltagarna anser sig 
sällan lämna ut denna typ av information om sig själv men anser dock att andra gör detta i stor 
utsträckning. I Samtliga grupper lyftes diskussioner av detta slag och genomgående ansåg de 
medverkande att sådan information online är opassande. Citatet nedan visar tydligt på detta. 
 

Hanna: ”Men man har ju vissa principer. Jag  skulle aldrig vilja skriva på min status 
att jag mådde skitdåligt om jag gjorde det. 

Eric: ”Nej verkligen inte!” 

Robert: Nej precis!” 

Hanna: ”Men vissa gör ju det.” 

Sofie: ”Ja det är det jag menar. Vissa lever verkligen sitt liv väldigt öppet på Facebook.” 

Hanna: ”Ja” 

Sofie: ”Många håller på och både gullar, bråkar och allt möjligt. Man tänker ju att, 
kan ni inte göra detta på nåt annat sätt, varför inte när ni ses, vilket ni gör varje dag!?” 

Hanna: ”Precis!” 

 

Kopplat till diskussionerna talar grupperna genomgående om hur den personen de är på endast 
visar Facebook en viss bild av deras verkliga jag. Det är inte bara skapandet som är aktivt, det 
finns också en medvetenhet om hur den formade onlineidentiteten passar in till vissa delar av 
deras sociala liv. Robert inkapslar det generella synsättet i följande citat:  
 

”Men jag tror jag är... mina kompisars personlighet på Facebook, inte min mammas son” 
– Robert 

 

 7.2.3 Konsekvenser 

Genomgående för intervjuerna kan vi finna en medvetenhet av såväl jaget som aspekter av att 
lämna ut information om sig själv och andra, som nämnt ovan. Det vi ser som en tredje aspekt i 
hur de intervjuade ser på Facebook är konsekvenserna av att lämna ut information om sig själv 
och andra.  
 
Medvetenheten om konsekvenser som utlämnandet av information för med sig, är något 
samtliga användare påpekar har växt fram under sin tid som användare av Facebook. 

 

”När jag skapade Facebook så körde jag öppet för alla, alla kan se allt jag gör, alla 
bilder jag har, eller så. Numera har jag ställt in det så att bara mina vänner kan se mina 
bilder och där jag är taggad.” - Alex  

 

Många gånger nämns framtida yrken och hur informationen online, så som bilder lätt kan bli 
missvisande. Deltagarna pratar om flera aspekter så som att man över tid förändras som 
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människa och att studentlivet skiljer sig mycket från det man ser sig göra i framtiden. Christian 
nämner dessa aspekter i förhållande till den kommande yrkesrollen i följande citat: 
 

”Jag tänker mycket på min framtida yrkesroll , men jag tror det beror på vad man 
kommer att jobba som… Facebook är ju ett rätt så snabbt sätt att komma i kontakt och 
kommunicera helt enkelt. Men då måste jag ju se till att det som står där...att jag 
verkligen kan stå bakom det. Jag kan ju inte skriva liksom rock ’n’ roll nu ska jag ut 
och ha sex med sjuttio brudar eller så. Alltså bilder med naket och sånt, alkohol, det 
försöker man ju radera bort så snabbt som möjligt.” – Christian 

 

7.3 De eviga spåren 

När frågan om döden i förhållande till Facebook kommer upp under fokusgruppssamtalen ser vi 
att tre tydliga kategorier framträder. Det som berör Facebookprofilerna som ligger kvar på sajten 
som en värdefull bank av minnen i motsats till en påminnelsefunktion som river upp sår vilken vi 
kallar Minnesbank eller sorglig påminnelse.  Det andra spåret i diskussionen handlade främst om vem 
det är som har rätten att bestämma över en Facebookanvändares profil efter att denne själv gått 
bort, denna kategori kallar vi Äganderätten till användaren. I den tredje kategorin, Användaren som 
passivt objekt diskuterar deltagarna kring kvarlämnad av onlineidentitet.   
 

7.3.1 Minnesbank eller sorglig påminnelse  

Det finns två tydliga linjer när det handlar om hur deltagarna i våra fokusgrupper ser på att 
användarprofiler finns kvar på Facebook efter det att användaren har dött. Det finns olika 
synsätt på själva förekomsten av profilerna, men även på huruvida det är en själv eller andra som 
ska finnas kvar. I flera av våra grupper har deltagare själva erfarenheter av att bortgångna vänner 
finns kvar på Facebook. En av deltagarna, Robert är mycket tydlig i vad han anser om att hans 
avlidne vän finns kvar på Facebook, framför allt när det ställs i relation till den automatiska 
påminnelsefunktion som finns på sajten:  
 

”… jag har en kompis som gick bort nyligen, och när det kommer upp  en påminnelse på 
Facebook att man inte har pratat med personen på ett tag och att jag borde skriva något 
till den mår man ju jättedåligt. Jag mår jättedåligt. Jag tycker att den ska bort, för man 
glömmer ju inte av personen bara för att den försvinner från Facebook” – Robert 

 
Han får här medhåll från flera andra gruppdeltagare, och även inom de andra grupperna har 
samma tankar förmedlats. I en annan fokusgrupp, som kommit in på samma spår i diskussionen, 
uttrycker deltagaren Sanna sig på detta sätt: 
 

”Det är inte så roligt när det kommer upp att ’du borde ta kontakt med den här personen 
eftersom det var länge sen nu’. Det känns som att någon däruppe vet a tt personen har gått 
bort och bara sitter och jävlas”- Sanna  

 

Även Sanna får medhåll från flera av sina gruppmedlemmar. I motsats till ovanstående citat 
väljer istället flera gruppdeltagare att fokusera på Facebook som en minnesbank där det går att 
titta tillbaka på tiden med personen och återuppleva gamla minnen. Deltagaren Sofie får stöd när 
hon uttrycker sig på detta sätt: 
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”… jag tycker att det är jättefint att det fortfarande finns kvar och att man har den 
gamla bilden av personen kvar, så det inte bara blir all den skit som kommer efter… 
annars blir det lätt att allt det mörka överskuggar det som varit himla bra” – Sofie 

 

Just minnesaspekten ser många som en viktig faktor till att bevara en Facebookprofil efter att 
användaren har dött. Att kunna gå tillbaka och titta på foton som personen är med på, och som 
personen själv har tagit, är det som deltagarna främst talar om.  Detta är något som diskuteras i 
samtliga grupper och diskussionerna landar för alla i att fotona är den främsta fördelen med en 
bevarad Facebookprofil. I likhet med Sofie uttrycker Joakim sig på detta sätt i en annan av 
grupperna: 
 

”Jag skulle tycka att det var roligt om någon laddade upp bilder på mina bortgångna 
vänner, för att få se nya bilder som man inte har sett innan. Även om de t är jobbigt 
också, eftersom man blir ledsen när man bli påmind, så tror jag att det kan vara något 
positivt” – Joakim 

 

Det som Joakim säger fångar upp tvetydigheten i många av gruppmedlemmarnas uttalanden. 
Flera av dem har svårt att dra en fast slutsats om vad de tycker, eftersom de i sina samtal lyfter 
upp olika aspekter och argument i förhållande till vad de andra i grupperna säger. Det är även 
skillnad på sig själv och andra för många av deltagarna. I diskussionen har flera deltagare en syn 
på förekomsten av avlidna vänners profiler, och en annan på att själva finnas kvar på Facebook 
efter att de har dött. Deltagaren Fredrik sammanfattar dessa diskussioner väl i följande citat: 
 

”Jag är nog lite mer egoistiskt och vill inte se att mina vänner ligger kvar, men för andra 
kan det kanske vara kul att ha i efterhand, så jag har inget emot att själv finnas kvar på 
Facebook” - Fredrik 

 

Detta spår är fler deltagare inne på, då de helst ser att deras vänners profiler försvinner för att de 
inte ska bli till smärtsamma påminnelser. Samtidigt som de förstår att det finns vänner i deras 
egen omgivning som skulle uppskatta att kunna gå tillbaka i tiden med hjälp av det som finns på 
Facebook. Diskussionen får en ytterligare aspekt när funktionen av en avliden användares 
Facebookprofil diskuteras. Där går det också att se två tydliga linjer där vissa av deltagarna inte 
ser att den fyller någon praktisk funktion alls efter det att användaren har gått bort i andra 
avseenden än fotona, eftersom personen bakom inte finns kvar. Medan andra kan se tydliga, rent 
praktiska, funktioner med en bevarad profil. På detta sätt resonerar Robert: 
 

”Jag känner såhär, vad ska de in där och göra, om min kompis nu har dött. Skriva på 
hans wall liksom? Just den delen känns lite väl överdriven” – Robert 

 

Det resonemang som Robert för stöttas av de allra flesta medlemmarna i de olika grupperna, 
men en motpol i tankesättet diskuteras också. Denna spänning, som innebär att det utöver foton 
kan finnas en anledning att ha kvar en användarprofil, avfärdas inte rakt av utav grupperna. 
Deltagaren Gustav får medhåll när han förmedlar sin tanke om en funktion som en kvarlämnad 
Facebookprofil faktiskt kan fylla. 
 

”… om jag har en närstående som vill hedra mitt minne ser jag nog hellre idag att den 
personen går till min grav, men det är klart, det är ju svårt om personen skulle bo på 
andra sidan jorden. Då är det givetvis inte lika lätt att besöka min grav” – Gustav 

 

Gustavs tanke om Facebookprofilens funktion som kondoleansforum från långväga nära och 
kära får medhåll. De andra grupperna kommer också in på detta område, men det möter också 
en del kritik, främst för att vara opersonligt och de kommer återigen in på de inledande orden i 
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Gustavs citat. Helst ses personlig kontakt i de fall som en kondoleans, en hälsning eller tanke ska 
framföras. Deltagaren Hanna har denna syn på saken: 
 

”Om jag dog och du ville kontakta min familj så vill jag att du gör det på ett annat sätt, 
inte att du gör det via Facebook. Det är det som är lite läskigt med Facebook, att folk 
blir så lata. Folk vill vara så snälla och personliga, men så blir det inte riktigt” – 
Hanna 

 

Dessa konstanta svängningar från positiv till negativ syn på bevarade Facebookprofiler och från 
att ge ageranden på Facebook ett värde till att kalla dem opersonliga, är karaktäristiska för 
diskussionerna i fokusgrupperna.  

 

7.3.2 Äganderätten till användaren  

Under temat De eviga spåren har vi också hittat en kategori som vi valt att kalla Äganderätten till 
användaren. Under samtalen i fokusgrupperna kom både ansvaret och äganderätten upp till 
diskussion. Ansvaret betyder i sammanhanget att det är svårt att reda ut vem som är ansvarig för 
att fatta beslutet att bevara eller ta bort en Facebookprofil, och vem som ska genomföra detta. 
Äganderätten diskuterades i ljuset av frågan om vem personen som dött egentligen tillhör. 
 
Ifråga om vem som äger en person ställs främst familj och vänner emot varandra. I detta 
sammanhang diskuterar fokusgrupperna utifrån att familjen skulle vara mer benägen att vilja ta 
bort en profil medan vänner kan se ett större värde i att Facebookprofilen finns kvar. I en av 
fokusgrupperna uttrycker deltagaren Christian sig på detta vis:  
 

”… det kan ju ställas i kontrast till vem individen egentligen tillhör idag, tillhör jag mina 
vänner eller tillhör jag min familj? Jag tror att familjegränserna ändå suddas ut en hel del 
i det här sociala. Den jag var, min person, ägs inte av min familj” – Christian 

 

Detta får medhåll i samtliga fokusgrupper, som alla diskuterar frågan om vem det är som ska 
kunna bestämma över en avlidens Facebookprofil.  I samtliga grupper är det svårt att sätta 
beslutsrätten i förhållande till användandet, i förhållande till vem som kommer ha nytta av en 
bevarad Facebookprofil . Dock landar de flesta i samma slutsats som Sofie presenterar: 
 

”Det försvinner ju i mängden, det lär alltså inte vara familjens prio ett om de ska ha kvar 
Facebooksidan eller om de ska ta bort den. Så då handlar det väl mer om vänner som 
använde Facebook och hade någon nytta av sidan.” – Sofie 

 
I fråga om ansvar ser trots allt de flesta att det ska ligga i familjens händer när det kommer till 
den egna profilen om de som användare skulle gå bort. Även om grupperna i stort är enade om 
att vännerna kan använda och få ut mer av en bevarad Facebookprofil, vill ingen se att ett beslut 
som inte ligger i linje med den nära familjens önskan. Deltagaren Erik är en av dem som är 
mycket bestämda i detta avseende: 

 

”Om vi säger att jag dör så tycker jag att det är min familj som ska bestämma, skit i om 
mina vänner tycker att det är fint att ha kvar min Facebook, de får göra det på något 
annat sätt.” – Erik 

 

Kopplat till detta väcks frågan kring hur det ska genomföras rent praktiskt. Samtliga grupper är 
överens om att det inte är något som kan ligga på Facebooks ansvar, eftersom det är en orimlig 
förväntning på en sajt. Amelie uttrycker sig på detta sätt: 
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”Har man grundat Facebook kan man inte ta ansvar för att det finns så många 
användare… tänk också hur många det är som dör och hur många det är som har 
Facebook. Hur mycket skulle de inte behöva gå in och ta bort?” – Amelie 

 

I denna åsikt får hon medhåll, eftersom alla grupper diskuterar området och ser orimligheten i att 
de ansvariga för Facebook ska kunna göra någon typ av värdering i frågan. Detta är ett beslut där 
ansvaret läggs på personer i den avlidnes närhet. Sofie sammanfattar diskussionerna bra genom 
denna kommentar:  
   

”Det är väl något som familjen ska ha diskuterat innan, det kan ju inte Facebook stå till 
svars för” – Sofie 

 

Denna kommentar från Sofie visar på ett bra sätt hur grupperna har pekat på att det är familjens 
beslut att fatta, men också ansvar att genomföra. De lägger inget ansvar på Facebook eller dess 
ägare. Däremot ser många av deltagarna att sajten skulle kunna underlätta för familjen efter att de 
väl har fattat ett beslut, vilket är en del av det som kommer behandlas ytterligare i nästa stycke. 

 

7.3.3 Användaren som passivt objekt 

När en Facebookanvändare har dött finns det inget som avslöjar detta endast genom 
användarens profil och information. Däremot kan aktiviteten kring användaren fortsätta både på 
personens wall, med nyuppladdade foton och annat som kopplas till användaren. Denna aktivitet 
har nämnts i tidigare stycken då fokusgruppernas deltagare har pekat ut många automatiska 
funktioner som störningsmoment och jobbiga påminnelser om en vän som har gått bort. En stor 
del, som också har namngivit denna sista kategori under temat De eviga spåren, är synen på 
Användaren som passivt objekt. 
 

Många delar av diskussionerna i grupperna har handlat om personen som dött ska vara död på 
alla plan. Även på internet i allmänhet och på Facebook i synnerhet. Det Elin säger summerar på 
ett beskrivande sätt hur samtalen har gått i alla fokusgrupper, när det kommer till hur deltagarna 
ser på att dö på internet: 
 

”En kompis brukar säga att så länge man minns en person så finns den…. och finns 
man kvar på internet blir man liksom odödlig” – Elin 

 
En annan åsikt som har diskuterats i fokusgrupperna återkopplar till det faktum att det i 
dagsläget inte finns något på profilsidan som urskiljer en levande Facebookanvändare från en 
död. Detta har de flesta av deltagarna haft åsikter kring, trots att de samtidigt inte tycker att det 
ligger något ansvar på Facebook som sajt i fråga om dödsfall. Alex tycker tillsammans med andra 
gruppdeltagare att detta är olustigt: 
 

”Som det ser ut på deras Facebooksidor kan de lika gärna vara i livet, och det är ju 
sjukt. Det framgår inte på något sätt att de har gått bort” – Alex 

 

Lars är en av dem som kommer med ett konkret förslag på hur det från Facebooks sida skulle 
kunna bli enklare att se att en person inte längre kan vara en aktiv användare. Det är fortfarande 
tanken med Facebook, som en användbar minnesbank, som ligger till grund för 
fokusgruppsdeltagarnas vilja att hitta en lösning på problemet med att aktiviteten kan fortsätta på 
en avliden användares profilsida. De andra grupperna diskuterar också olika typer av funktioner 
som kan få en avliden användares profil att vara passiv utifrån Lars tanke:  
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”Jag har nog alltid tänkt att Facebookprofilen ska dö med mig, men så kan jag ju tänka 
att det kan bli bra om den blir mer inaktiv och inget mer kan göras med den. För det är 
ju ett bra ställe att gå in och kolla på om kompisar vill minnas hur jag var och vilka 
minnen vi hade.” – Lars 

 

Denna inaktivitet som Lars talar om ses också som gynnsam i grupperna när ett tidsperspektiv 
kommer in i diskussionen. Amelie ger uttryck åt den tanken: 
 

”… men det är klart att jag vill vara kvar och inte bara försvinna. Men å andra sidan 
skulle det nog vara fint i ett halvår. Efter tre år skulle jag nog tycka att det var lite 
tragiskt, det där med att det skulle vara så påtagligt att alla skrev ’R.I. P’ och ’jag 
saknar dig’ i början. Man skulle kunna se att det senaste inlägget var för tre år sedan” 

 –Amelie 

 

Denna oro för att som avliden användare bli ett passivt objekt för andra användares 
kommentarer, uppladdade foton och hälsningar är en del av det tidsperspektiv som Amelie talar 
om. Att det kommer till den punkt där det blir uppenbart att allt färre skriver till den avlidne och 
att allt färre hälsningar och kommentarer postas på användarens profil. Som att det på något sätt 
skulle bli mer påtagligt att andra har gått vidare i livet, men att den avlidne användaren passivt 
finns kvar som ett objekt på sajten. Även Alex tar upp frågan i sin grupp: 
 

”Jag skulle nog kunna säga att jag kan tänka mig att ligga kvar i ett halvår sen skulle 
jag vilja bort därifrån” – Alex 

 

Ett annat tydligt perspektiv som samtliga grupper berör är det som handlar om att en död 
användare, som då är passiv i sitt användande, inte kan ge svar på tal eller förklara det som sker 
på Facebook efter dennes död. I grupperna diskuteras det kring att detta kan leda till tråkiga 
situationer för efterlevande, då bilden av den döde kan påverkas utifrån vad andra användare 
väljer att göra. Deltagaren Robin framför sin åsikt: 
  

”… så finns det ju de som kan skriva massa osanningar och då finns ju inte den personen 
kvar för att försvara sig” – Robin 

 

Detta är något som oroar grupperna rent generellt. Faktumet att andra människor kan få en 
felaktig bild av en död person, som själv inte kan göra något för att ändra bilden eller besvara 
kritiken. Även Anna lyfter frågan: 
 

”Om släktingar skulle gå in och kolla är man ju lite rädd att deras bild av mig ska 
vändas efter att man har gått bort. Om de tänker ’kände jag verkligen henne’, men det 
gjorde de ju såklart.” – Anna 

 

I kombination med att vilja göra en avliden persons Facebooksida passiv men samtidigt kunna 
minnas den talar samtliga grupper i termer av minnessidor. Något som de verkar se som ett 
bättre alternativ än den ursprungliga profilen som användaren har skapat medan denne var i livet. 
Alex sammanfattar gruppernas åsikter: 

 

”Det känns som man skulle kunna göra om det till en minnessida istä llet för en 
Facebookanvändare. Det är en svår fråga, men då slipper man grejen med att användaren 
ligger kvar i fem år.” – Alex 
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8. Analys av resultat 

I denna del presenterar vi de slutsatser som vi kan dra utifrån undersökningens resultat. För att hålla en 
liknande struktur som i resten av arbetet delar vi upp resultatdiskussionen i tre delar, där de tre 
frågeställningarna får utgöra kapitlets underrubriker. Däremot är inget av dessa områden oberoende av varandra, 
och kan därför flyta samman. 
 

8.1 Hur ser unga vuxna på sitt eget och andras användande av Facebook? 

Deltagarna pekar ut att inte behöva vara konstant närvarande för att vara uppdaterad som en stor 
fördel med Facebook som socialt nätverk. Detta innebär alltså att Facebook som bärare av 
asynkron kommunikation gör sajten till ett användbart verktyg i hanterandet av det sociala livet. 
Den främsta anledningen till att våra gruppdeltagare använder Facebook är att de ska kunna 
bibehålla och utveckla relationer med människor både nära och långt borta.  Detta kan direkt 
kopplas till Ongs teorier gällande ett ständigt uppkopplat samhälle, där geografiska avstånd, tid 
och rum får allt mindre betydelse i det sociala sammanhanget.  Också kopplat till Lynk Wartmans 
och Martínez Alémans tidigare forskning Online social networking on campus, där 
Internetgenerationen diskuteras, stämmer gruppdeltagarnas Facebookanvändande in på 
antagandet att dagens unga vuxna använder tekniska medierade kommunikationskanaler för att 
sköta sina socialiseringsprocesser. 
 
Facebook beskrivs av deltagarna som en viktig informationskälla, främst då det handlar om att 
vara uppdaterad om vänner och bekanta. Att ”snoka” är något som det talas om i samtliga 
grupper, dels utifrån sitt eget användande där många aktivt söker information om andra 
användare, utan att direkt interagera med dem. Deltagarna talar även om hur andra använder sig 
av Facebook på liknande sätt. Trots ambitionen att ta reda på så mycket som möjligt om andra 
användare är deltagarna mycket måna om att lämna ut en sammanhållen och en självgranskad 
bild av sig själva. De uppger också att detta medvetande har ökat ju längre de har varit aktiva på 
sajten. Detta är något som syns i även tidigare forskning där intervjupersonerna i Lynk Wartmans 
och Martínez Alémans studie agerar på liknande sätt.  
 
Vi finner det deltagarna uttrycker om att ”snoka” som något väldigt intressant då de väldigt 
öppet talar om att de snokar och spionerar på sina vänner på Facebook. Därtill är det intressant 
att se hur diskussonen som förs inom grupperna pekar på att detta är något helt accepterat att 
snoka, då andra beter sig på samma sätt. Vi vill i vår analys påstå att detta är ett handlade där 
online och offline skiljer sig åt markant. I jämförelse med att titta i någons fotoalbum eller läsa 
andras sms utan dennes vetskap borde snokande i allmänhet, både online och offline, ses som 
något att vara mindre stolt över, men i detta fall visas det tydligt att snokandet online är 
accepterat. Detta vill vi koppla till Meads teorier om den generaliserande andre. Användarna 
rättfärdigar sitt eget snokade genom vetskapen om att andra beter sig likadant online, där igenom 
är det möjligt för gruppdeltagarna att prata öppet om detta faktum. Det blir därmed en 
självklarhet för våra fokusgruppsdeltagare att som Facebookanvändare nyttja mediets möjligheter 
till informationssökning av denna karaktär. 
 
Något som framkommit i både vår egen undersökning men också i Lynk Wartmans och 
Martínez Alémans tidigare forskning är att Facebookanvändare har principer kopplat till deras 
användande och handlande. Detta visade sig bland annat när gruppdeltagarna pratade om 
födelsedagsgratulationer, där principer om vem deltagarna gratulerar och inte är fasta. Om du 
inte vet att en person fyller år förrän du ser det på Facebook är det heller inte naturligt att 
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gratulera denna, enligt några av deltagarnas principer. Istället talas det om att använda ett mer 
personligt tillvägagångssätt i gratulationen genom exempelvis ett telefonsamtal . Detta kan enligt 
vår analys kopplas till teorierna om den symboliska interaktionismen där handlingar i sig har ett 
värde. Att gratulera på Facebook har därför enligt vår analys som handling ett mindre personligt 
värde för våra fokusgruppdeltagare, då valet av kommunikationskanal blir viktigare än buskapet i 
sig. 
 
Detta visar på en spänning mellan Web 2.0 teorierna som menar att gränserna mellan online och 
offline blir alltmer otydliga, då deltagarna i detta fall gör en distinktion mellan dessa två i form av 
att tillskriva onlinegratulationer via Facebook ett mindre värde i det fall då de är avsändare. I 
motsats till detta och i linje med teorin om Web 2.0 uppger gruppdeltagarna att samma typ av 
handling faktiskt har ett värde i de fall då de själva är mottagare av budskapet. Diskussionerna i 
grupperna visar på att positiv feedback upplevs som genuin, oavsett medie. 
 
En aspekt i fråga om användandet som deltagarna också diskuterar är hur andra användare av 
Facebook tycks ge små vardagliga och privata offlineföreteelser stort utrymme på Facebook, 
samt att dessa beskrivs på ett målande och överdrivet sätt. Detta kopplar vi i vår analys till 
Sproull och Kieslers teorier om hur avsaknaden av sociala indikatorer, så som fysisk miljö, kräver 
ett starkare och mer målande språk. Samma sak nämns i Van de Bildts forskning, men då i form 
av begreppet den semiotiska kopian. Där ett förstärkt språk kopplas till att vi i 
onlinekonversationen saknar möjligheten att ta till gester och rörelser och därför is tället 
kompenserar med att överdriva och förstärka vårt språk. 
 
 

8.2 Vilka funderingar har unga vuxna kring identitetsskapande på Facebook? 

På samma sätt är deltagarna i vår studie medvetna i sitt formande av sina onlineidentiteter. De 
pratar om att inte vara för privata i sitt användande och till exempel skriva om hur dåligt de mår 
idag eller sköta relationen med pojk- eller flickvännen via Facebooks funktioner. Mycket handlar 
för deltagarna om att visa en positiv bild av sig själva utåt.  Detta ser vi förenligt med den 
Symboliska interaktionismen och Goffmans teorier kring den främre och den bakre regionen ur 
den Dramaturgiska skolan. Deltagarna försöker hela tiden visa en samlad positiv bild av sig själva 
inför andra användare som blir en slags publik, genom att granska den information och foton 
som finns på Facebook. Fokusgruppdeltagarna talar om att de själva taggar av foton som de 
själva inte är nöjda med och att de försöker vädra sina problem och relationssamtal offline 
istället.  
 
I relationsexemplet som deltagarna själva tar upp, uppstår då en konflikt mellan den bakre och 
främre regionen. Då användaren som samtalar med en pojk- eller flickvän samtalsmässigt 
befinner sig i den bakre regionen, med en mer ohämmad samtalston. Samtidigt sker den bakre 
regionens samtal inför en publik i den främre regionen, i detta fall inför användarna på 
Facebook. Detta leder till att paret omedvetet står på scenen. Det fokusgruppdeltagarna uttrycker 
ser vi, utifrån Goffmans teori, som en önskan att slippa vara det vi här väljer att kalla den 
ofrivilliga publiken. Deltagarna vill inte se vad som försiggår i andras bakre regioner. Vi kan här 
återkoppla till användarnas medvetenhet i identitetsskapandet och förmedlandet av sig själva. 
Detta finner vi intressant då det aktiva identitetsskapandet tyder på en medvetenhet hos 
deltagarna om att de är mer eller mindre offentliga på Facebook. De har själva talat om det 
vanligt förekommande snokandet och har vetskap om att de själva också kan bli utsatta för det. 
Trots detta talar deltagarna om att det finns information och foton på Facebook som är 
ofördelaktiga för dem kopplat till deras identitet och den bild de vill förmedla av sig själva. Det 
kan handla om allt i från bilder på dem när de är onyktra till andras kommentarer på dessa. Det 
är därför enligt vår analys berättigat att ifrågasätta hur deltagarna kan tillåta att denna, enligt dem, 
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felaktiga bild av dem själva får existera på ett sådant offentligt forum som Facebook. Den 
koppling vi kan se och teoretiskt tillämpa på detta är Meads teorier om den generaliserande 
andre. Samtliga gruppdeltagare är unga vuxna som ser Facebook som en social plattform för, i 
första hand, kontakten med sina vänner. Deltagarna intar där med rollen som sina vänners 
kompis framför exempelvis rollerna som son eller bror.  Därför blir beteendet i kompiskretsen 
offline också det accepterade beteendet på Facebook, vilket gör vännerna till den generaliserande 
andre så väl online som offline. Det blir där med accepterat att finnas fotograferad onykter och 
med alkohol på Facebook, trots att det går emot den generella bild de vill visa av sig själva.  

 
 

8.3 Hur ser unga vuxna på digitala spår och kvarlämnade användarprofiler 

på Facebook efter användarens död?   

Fokusgruppdeltagarna vet om att deras Facebookanvändande syns och lämnar spår på internet, 
vilket är en del i det medvetna identitetsskapandet. I fråga om spår ligger framtiden i fokus, 
kopplat till kommande yrkesroller och förändrade livssituationer.  Det är viktigt för deltagarna att 
kunna passa i de framtida rollerna och situationerna som kan uppkomma. Med hjälp av den 
sociala interaktionismens teorier kopplat till roller menar vi att deltagarnas problem ligger i hur 
samhällets förväntningar ser ut på en specifik roll, och den motsättning som uppstår då de inte 
längre är studenter. Förväntningarna på rollen som student skiljer sig i många aspekter från 
förväntningarna på rollen som färdigutbildad yrkesverksam. Deltagarna  uttrycker enligt vår 
analys en oro för att de spår som sudentjaget lämnar efter sig på Facebook kommer vara till last 
för yrkesrollen.  
 
Som en direkt följd av diskussionerna om framtiden och kopplat till uppsatsens övergripande 
syfte leder samtalet om spår också in på spåren i ett evighetsperspektiv, i förhållande till döden. 
Här talar deltagarna utifrån riskerna med spår som ingen kan förklara eller försvara. Detta 
handlar om exempelvis foton, kommentarer och statusrader som kan misstolkas och skapa en 
negativ bild av en person som inte längre kan stå till svars för sin uttrycka åsikt eller sitt agerande. 
Åter kopplat till tidsperspektivet kan det vara svårt att avgöra när och i vilket sammanhang en 
person som avlidit har uttryckt sig. Det kan även vara svårt att i kontexten Facebook se om en 
person lever över huvudtaget. I vår analys ser vi samband med det vad den grekiske filosofen 
Sokrates såg som faran med medierade budskap. Han menade att sanningen endast kan 
förmedlas genom direkt kommunikation, mellan människor i en och samma stund. Medan det 
medierade budskapet kan tolkas och misstolkas i en annan tid med andra förutsättningar, och 
därigenom kan budskap förvrängas. 
 
Det finns i materialet delade meningar om vem som har rätt att besluta över huruvida en 
Facebookprofil ska få finnas kvar eller inte. Som tidigare nämnt i diskussionen använder 
deltagarna Facebook främst i syfte att interagera med vänner, därför är huvudspåret i 
fokusgrupperna att det också är vännerna som har störst behållning av en bevarad 
Facebookprofil. Dock ses familjen som de som ska få rätten att bestämma över profilens vara 
eller icke vara. Detta är en klar motsättning enligt vår analys, då familjen och främst föräldrarna, 
ska få rätten att bestämma över den avlidne personens kompisroll, trots att vännerna kan finna 
ett värde i att ha kvar profilen. Sett till Lynk Wartman och Martínez Alemáns tidigare studie 
finner vi också en spännande parallell. De skriver om unga som är födda efter 1977 och därmed 
tillhör den så kallade Internetgenerationen. Internetgenerationen ser det som naturligt att 
använda medierad kommunikation och tekniska kanaler för att förmedla sin identitet. Vilket inte 
är lika naturligt för den äldre generationen, där föräldrarna återfinns. Enligt vår analys visar detta 
på en medvetenhet hos deltagarna om att de överlag har skilda sätt att kommunicera och uttrycka 
sig på, i jämförelse med sina föräldrar. Parallellen blir då att deltagarna lämnar över 
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beslutanderätten över sina naturliga kommunikationsvägar till personer som har en helt annan 
arena att kommunicera naturligt på.  
 
I fråga om bevarade användarprofiler finns det en aspekt där samtliga deltagare är överens. Det 
rör tidsaspekten kring hur länge en användarprofil ska finnas kvar i den ursprungliga formen. 
Deltagarna är, precis som i diskussionen om att bli ett passivt objekt på Facebook, oroliga över 
att den bevarade profilen och den dödes kvarlämnade identitet ska bli inaktuel l för andra 
användare. Att det blir påtagligt hur länge sedan någon skrev till den avlidne eller på annat sätt 
skänkte denne en tanke på Facebook, är det huvudsakliga argumentet från deltagarna att på 
något sätt göra om Facebookprofilen så att den bli inaktiv. Deltagarna diskuterar detta i termer 
av minnessidor där det går att se bilder men inte kommunicera eller på andra sätt påverka 
innehållet på profilen. Deltagarna talar också om att en inaktiv profil som tillhör en avliden 
användare inte borde vara en del av sajtens automatiska uppdateringssystem. Deltagarnas 
diskussioner kring hanteringen av avlidna användares Facebookprofiler handlar enligt vår analys 
om att skapa en tydlig avgränsning och ge ett tydligt tidsperspektiv på när en användare senast 
var aktiv. Avsaknaden av detta tidsperspektiv är något som Van de Bildt tar upp i sin studie som 
det huvudsakliga problemet med kvarlämnade digitala identiteter på internet. 
 

9. Slutdiskussion 

Samtliga deltagare använder sig av Facebook och anger det som det sociala nätverk det främst 
använder sig av. En bidragande orsak till detta är att de finner möjligheten till snabb men 
asynkron kommunikationen som passar deras livsstil. De ser Facebook som ett bra sätt att hålla 
kontakten med vänner de känner sen tidigare men framhåller också Facebooks styrka när det 
gäller att skapa och utveckla nya relationer med andra de träffat endast ett fåtal gånger ansikte 
mot ansikte. Det sistnämnda underlättas, enligt grupperna, genom att de med Facebook kan få 
information om den nya bekantskapen genom foton eller genom att se vem denne i sin tur är 
vän med. Deltagarna nämner också hur de ser på Facebook som en alternativ informationskälla 
och ett sätt att snoka. 
 
Det går vidare att placera fokusgruppdeltagarnas användande av Facebook i de teorier som finns 
under begreppet web 2.0, där kommunikation och relationer offline blir det som utgör grunden 
för kommunikationen som sker online. Detta är enligt vår analys framträdande i grupperna då 
Facebookanvändandet i sig enbart berör relationer som på något sätt är befintliga offline, 
oberoende av relationens omfattning. Vidare går det att, i likhet med teorierna om web 2.0, göra 
analysen att gränserna mellan offline och online blir allt mer otydliga, då det i detta fall handlar 
om att stärka en offlinerelation med hjälp av medierade kommunikationskanaler online. Vi ser 
också kopplingen mellan deltagarnas användande och Steuers modell om ett medies interaktivitet 
och livfullhet som påverkan av en användares känsla av närvaro och engagemang. I den av oss 
omarbetade varianten av Steuers modell har Facebook som livfullt medie placerats mellan chat 
och mötet mellan människor i verkliga livet.  
 
Fokusgruppdeltagarna är medvetet aktiva i sitt identitetsskapande på Facebook, vilket visar sig i 
allt från profilbilder till statusuppdateringar. Enligt vår analys, kopplat till Steuers uppdaterade 
modell drar vi slutsatsen att deltagarna i fokusgrupperna ser Facebook som ett mycket interaktivt 
medie som förmedlar en hög närvarokänsla. Detta kopplar vi till att det på Facebook går att 
använda sig av många kommunikativa instrument, så som bild, ljud, text och rörlig bild. Alla 
dessa instrument finns till hands då användarna vill uttrycka sig. Detta ligger också i linje med 
Lynk Wartmans och Martínez Alémans studie, då bland annat foton och statusuppdateringar 
nämns som kanaler till att förmedla sin identitet igenom på Facebook. En av intervjupersonerna i 
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deras studie exemplifierar detta väl då han uttryckligen säger att han har som mål att leverera 
skämt i sin statusrad och genom festliga profilbilder, ge en bild av honom som en rolig person.  
 
Deltagarna samtalar också om att det bara visas fragment av deras person och identitet på 
Facebook. Det de väljer att kalla för fragment eller delar av sin identitet koppla r vi till den 
symboliska interaktionismens teorier om Jaget, där roller har en central plats. Det som visas är de 
olika roller som deltagarna tar på sig beroende av sammanhanget. Exempelvis är det rollen som 
den unga festglada studenten som ligger bakom fotona på den onyktra deltagaren, som menar att 
det fotot inte kan representera hela identiteten. Det som uttrycks i samtliga grupper är synen på 
att de själva som Facebookanvändare kan bli missförstådda om det de skriver eller de foton de 
finns med på tas ur sin kontext. Detta för att deltagarna menar att det många gånger inte är en 
helthetsbild av dem själva som förmedlas. Detta kontextperspektiv är centralt inom den 
symboliska interaktionismen, som menar att samhället och människan inte kan studeras separa t 
ifrån varandra. I vår analys ser vi att dessa begrepp går att applicera på Facebook och 
användaren, där Facebook är samhället och användaren människan. Att se information på 
Facebook separat från användaren, människan, leder till att detta kan tolkas fel. På samma sätt 
blir det svårt att förstå en användares intentioner och budskap om det inte framgår att det är i 
Facebookkontexten som detta är producerat. 
 
Med detta i åtanke visar deltagarna en riskmedvetenhet i sitt användande och två stora risker som 
de påtalar är tidsaspekten och kontexten. De är mycket medvetna om de konsekvenser 
utlämnande av information på Facebook kan föra med sig. Som huvudaspekt nämner de 
framtiden och hur det kan komma att påverka deras yrkesroll. Därtill visas även en medvetenhet 
om hur personer förändras över tid och att de som studenter lever ett annorlunda liv jämfört 
med det kommande i yrkeslivet. Genom att den interaktion och kommunikation som sker på 
Facebook är asynkron ses en fara i att foton och budskap inte kan härledas till en tidpunkt i alla 
lägen. På samma sätt kan foton och buskap lätt ryckas ur sin kontext. Detta väljer vi att kalla för 
den asynkrona nackdelen, då den står i direkt kontrast till den asynkrona kommunikationen som 
ses som Facebooks absoluta fördel utifrån deltagarnas åsikter om användande. Detta är också 
något som Van de Bildt tar upp i sin avhandling Death on screen: an imitation of life. Hon tar upp att 
internet saknar ett tydligt tidsperspektiv som avgränsar dagsfärsk information från gammal. Spår 
som lämnas efter en användare kan upplevas som nya eftersom nutid och dåtid lätt smälts 
samman. 
 
Diskussionen i grupperna om förvrängda spår handlar inte bara om de egna efterlämnade spåren, 
utan också om vilka avtryck andra kan lämna på en digital identitet som lever vidare. En tanke 
som väcks i grupperna är att andra Facebookanvändare kan inskränka en avlidens identitet 
genom att skriva osanningar och elaka kommentarer om personen eller lägga upp foton på den 
avlidne som denne inte kan kontrollera. Eftersom självgranskningen på Facebook, det som 
deltagarna kallar att tagga av, är en central del i det aktiva identitetsskapandet innebär det att den 
identitet en person har byggt upp och förmedlat under sin levnad kan förvanskas. Det finns 
enligt vår analys en oro hos deltagarna att bli ett passivt objekt på Facebook om 
användarprofilen finns kvar och det aktiva identitetsskapandet faller i andras händer.  Teoretiskt 
går detta att koppla till Sproull och Kieslers sociala indikatorer som sätter gränserna för samtalet, 
och avsaknaden av dessa gränser på internet. Vi menar att deltagarna är införstådda i att 
samtalsklimatet online lätt kan överdrivas åt båda håll, både positivt och negativt, samt att detta 
kan leda till ohämmade uttalanden och respektlöst beteende. Detta vill vi också koppla till Van 
de Bildts forskning och det som hon väljer att kalla den semiotiska kopian, en för kontexten 
anpassad återspegling av Jaget. Då användaren har gått bort och identitetsskapandet istället ligger 
i andras händer, riskerar den återskapade kopian att sakta glida längre ifrån och bli allt mer olik, 
det användaren hade för avsikt att förmedla.  
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I fråga om att finnas kvar eller inte finnas kvar på Facebook efter att användaren har dött finns 
det ingen unison åsikt i fokusgrupperna, däremot finner vi två tydliga linjer med en jämn 
fördelning av förespråkare. Den första linjen förespråkas av de som ser att en Facebookprofil ska 
finnas kvar efter det att användaren har dött, eftersom det anses att den fyller en viktig funktion. 
Främst är det minnesaspekten som lyfts fram, i form av foton och annan information som 
användaren delat med sig av. Det ses av dessa deltagare som en god hjälp i arbetet att minnas hur 
en person var och de minnen som är kopplade till denne.  
 
Den andra linjen tycker tvärt emot att avlidna användares Facebookprofiler ska tas bort från 
sajten, då de endast vållar skada genom att påminna och riva upp sorgsna tankar. En aspekt av 
viljan att ta bort en profil är enligt deltagarna de automatiska funktioner som finns på Facebook. 
Det handlar om påminnelser om andra användares födelsedagar men också om funktioner med 
uppmaningar att konversera och återta kontakten med användare som man inte har interagerat 
med på länge. Dessa påminnelsefunktioner har enligt vår analys överrumplat deltagare som mist 
nära och kära, vilkas Facebookprofiler har funnits kvar. Detta uttrycker deltagarna som en känsla 
av obehag och av att användaren är närvarande trots att denne är död. Detta kan kopplas till 
Steuers närvaromodell, i det avseendet att tekniken på Facebook visar på både livfullhet och 
interaktion trots att en användares faktiska deltagande uteblir. Därtill kommer Van de Bildts 
slutsats att en användare genom andras aktivitet också blir aktiv, om än indirekt.  
 
Sammanfattningsvis går det inte att ge ett samlat svar på frågan om hur unga vuxna ser på 
digitala spår och kvarlämnade användarprofiler på Facebook efter användarens död. Däremot 
går det att se tydliga tendenser i materialet. Trots att deltagarna ser att det finns ett stort värde i 
att ha tillgång till de minnen som en Facebookprofil innebär, kopplat till främst foton, finns det 
också risker med att de efterlämnade spåren kan förvrängas. Vi ser en önskan hos deltagarna att 
finna lösningar på problemet med att en avliden användares Facebookprofil kan vara i fortsatt 
interaktion med andra användare på sajten genom automatiska funktioner. Vår slutsats är därför 
att samtliga deltagare är positivt inställda till bevarade Facebookprofilerna direkt kopplat till den 
minnesaspekt som det för med sig, däremot ställer sig många av deltagarna negativa till den 
interaktiva formen som en avliden användares Facebookprofil får om den lämnas kvar idag. Det 
handlar alltså inte om själva kvarlämnandet av profilen, utan kritiken riktas mot den form 
profilen lämnas i.  
 

10. Förslag till vidare forskning 

Utifrån de slutsatser vi drar i vår uppsats finner vi intressanta spår att forska vidare inom. Ett 
konkret exempel direkt kopplat till vår slutsats är att forska vidare inom Facebooks anpassning 
till det önskemål om en inaktiv profil som våra fokusgruppsdeltagare talar om. Hur kan döda 
användares profiler få formen av en minnesbank istället för en profil som idag automatiskt deltar 
i interaktionen på Facebook? Detta skulle vara intressant att undersöka, samt vilka funktioner 
och vilken karaktär efterlevande söker i kvarlämnade användarprofiler på Facebook.  
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Figurförteckning  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.  Den privata sfären för ungdomar 2009. De känsligaste frågorna är placerade längst in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figur 2. Modellen visar exempel på medier och deras grad av närvaro, beroende på livfullhet kopplat till hur sinnen 
stimuleras och interaktivitet avseendet hur interaktiv en användare kan vara inom mediet. Modellen är vår egna 
uppdaterade version av Steuers modell från 1992. 
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Figur 3. Denna modell är vår egen och beskriver det teoretiska ramverk som vi arbetat utifrån. De omgivande 
angreppssätten och teorierna snävas av till att bli rena begrepp att använda i analysen av resultatet. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Denna tabell visar fokusgruppernas uppsättning gällande deltagarnas kön, ålder och användande av Facebook. 
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Bilaga 1: Stimulusmaterial: Debattartikel 

 

”Sajtägare har ett ansvar för döden på internet” 

Publicerat 2009-09-12 00:50 

Medierådet: Det behövs regler för hur vi ska handskas med döden på sociala nätverkssajter. Döden 
har numera en central roll på internet; Sturebydramat fick många att förstå detta. Svåra etiska frågor 
väcks. Ska en avliden persons profil på till exempel Facebook stå kvar? Det är dags att diskutera vem 
som fattar beslut om avlidna personers profiler och bilder och vilka lagrum som gäller, skriver 
Medierådets Kristina Ahlinder och Ann Katrin Agebäck. 

Livet online är en självklar del av ungas vardag. Internet är inte längre en separat del av livet, utan 
snarare att jämföra med luften man andas, det bara finns där. För dem som är födda på 90-talet eller 
senare har det alltid funnits, i hela deras liv.  

Det som unga upplever och funderar över syns också direkt på nätet, som en spegelbild. Därför är det 
inte förvånande att det nu dyker upp fler och fler sajter eller blogginlägg om döden och döda vänner. 
Vuxenvärldens oro kring internetanvändningen handlar ju till stor del om just detta – att man lämnar 
ut sig, skriver för privat, laddar upp privata bilder, är farligt tillgänglig för alla. Och nu även kring 
döden och de döda. 

Det tragiska svartsjukedramat i Stureby utanför Stockholm fick många att förstå vilken central 

roll döden numera har även på internet. Flera medieinslag visar på detta. Åsikter och känslor 

går isär, vissa anser att det är oetiskt att avlidna personers profiler lever vidare, andra att det 

är hedrande för den avlidna att få en chans att fortsätta vara nära sina vänner, som ett 

mellanting mellan livet och döden. 

Svåra etiska frågor väcks. Ska en avliden persons profil på en nätverkssajt, till exempel Facebook, stå 
kvar? Ska man skapa så kallade digitala minneslundar där man publicerar bilder och information om 
den döda? Är det bristande respekt mot de döda att fortsätta skriva om och till dem? Vem ska 
bestämma? De anhöriga? Sajtägaren? Kamraterna? 

Medierna har alltid haft en dragning till döden, just för att den är lika okänd och skrämmande för 
oss alla. I varje kriminaldrama förekommer ond bråd död, i skräckfilmer kombinerat med skräcken i 
väntan på den stundande döden. Zombiefilmerna skrämmer med sin oklarhet om personernas status, 

levande döda eller döda levande eller …? Samtidigt som döden alltid fungerat som populär 
underhållning har filmer och tv-program med våld och död väckt intensiva debatter kring etik, 
religion och normer i samhället. 

Den bild av döden som nu börjat dyka upp på sociala nätverkssajter på internet är av annat 

slag. Döden har blivit synlig som den tragedi den oftast är. Det handlar om riktiga människor, 
som levt mitt ibland oss. Unga chockas av andra ungas död, behov finns att bearbeta sorgen och 

även rädslan för att döden kan drabba också mig och mina närmaste. Man söker kontakt med 

andra, och över nätet är det lättare att prata om svåra ting än öga mot öga. Just det som många 

vuxna oroas över kring internets lättillgänglighet blir här en styrka. 

Redan efter tsunamikatastrofen uppstod en intensiv debatt om döden på den då enskilt populäraste 
sajten för ungdomar, Lunarstorm. Det var jullov, många vänner var bortresta och skolorna stängda, 
men nätet fanns. Psykologer och präster ställde upp för att bemöta den oro och sorg som uppstod. 
Ingen annanstans än på nätet fick de möjlighet att beröra det allra svåraste. 
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I dag har flera ideella organisationer börjat närvara online, där ungdomarna är och där de bäst 
behövs. Fryshusets Nätvandrarna ”vandrar” på sajterna bland ungdomar som behöver en 
samtalspartner. Bris finns tillhands online via mejl eller chatt för den som behöver en vuxen att prata 
med. 

Men det är också viktigt att ansvariga för sociala nätverkssajter tar upp frågan till diskussion. Vilken 
policy och vilka rutiner ska gälla kring en avliden medlems profil och bilder? Vem ska ha rätten att 
besluta? Vilka lagrum finns för frågor som denna? Kanske bör sajterna tillhandahålla vuxna online 
som kan prata med de unga och ledsna? En genomtänkt och nedskriven policy kring detta är 
önskvärd. 

Det är också dags för föräldrar att prata med sina tonåringar även om döden. Döden finns på 

nätet, precis som i det ”verkliga livet”, och hur illa man än må tycka om det kommer det inte att 

försvinna. Internet gör döden synligare och ger ett utmärkt tillfälle att våga beröra frågor om 

liv, död och etik. Man behöver inte vara teknisk expert för att prata om det, en ansvarsfull och 

inkännande medmänniska räcker långt. 

Internet är ingen fluga, som en minister en gång förutspådde. Det är här för att stanna. Det är ingen 
idé att ducka. Det som dyker upp på nätet måste tas på allvar och inte sopas under mattan. 

Kristina Ahlinder 
ordförande Medierådet 

Ann Katrin Agebäck 
kanslichef Medierådet 
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Bilaga 2: Uppgiftsformulär fokusgrupper 

 
Uppgiftsformulär inför gruppintervju 
Formuläret nedan är en sammanställning av frågor som endast är till för att vi ska få bild av de grupper vi 
möter. Uppgifterna kommer behandlas konfidentiellt och kommer inte att beröras under gruppintervjun.   
 

Kön:  Ålder:  Utbildning:  Civilstånd: 

 

 
Vilka sociala onlinenätverk är du aktiv  i? 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hur ofta använder du dig av dessa nätverk? 

Flera gånger per dag Dagligen En gång i veckan        En gång i månaden Mer sällan 
 

 

Jag godkänner att mina uppgifter ovan används anonymt i studien. Jag godkänner även att mitt deltagande 
i fokusgruppssamtalet kommer att filmas samt spelas in och att även detta material anonymt används i 
studien.  
 
Underskrift……………………………………………………………………………………………........................................ 

Namnförtydligande……………………………………..................................................................................... 
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Bilaga 3: Intervjumodell  

 

  

 


