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Abstract                     

Social theory by Goffman in the 60’s can still be applied to our society, especially to 

the new social form of Facebook. ”What precautions do Facebook members take 

when they publish content (text, photos, video) to avoid problems caused by the 

collapse of different social arenas? What do they think of their own self-presentation 

on the social website?” Data was collected trough an online survey, available for my 

Facebook friends in April-May 2010, and personal interviews with seven of the 

respondents. The results show that 126/128 respondents state they are their “true self” 

in their daily life, and not Facebook. Simultaneously, 75 respondents claim they have 

never had problems being themselves on Facebook. 65 people don’t recognize the 

presentation of people they know on Facebook, but 124 people say they have never 

received comments stating this. The norms and rules of social interaction on this 

social site are not yet set, and Facebook members respond to this by strict control of 

what they publish. It is evident that Facebook members enjoy peeking behind the self-

presentation of people they know. Further research could show that this is one of the 

reasons why Facebook is so popular. 
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Facebook, Privacy Settings, Impression Management, Erving Goffman, Joshua 

Meyrowitz, social roles, role conflict, self-presentation.  

 



 

Sammendrag                   

Goffmans sosialteori fra 60-tallet kan fortsatt appliseres på vårt samfunn, spesielt på 

den nye sosiale formen; Facebook. ”Hvilke forhåndsregler tar Facebooks medlemmer 

når de publiserer innhold (tekst, bilder, video) for å unngå problemer som følge av 

sammenslåingen av ulike sosiale arenaer? Hva tenker de om sin egen selvpresentasjon 

på det sosiale nettstedet?” Data ble samlet inn gjennom en webbasert 

spørreundersøkelse, tilgjengelig for mine Facebook venner i April-Mai 2010, og 

personlige intervjuer med seks av respondentene. Resultatene viser at 126/128 

respondenter påstår at de er sitt ”sanne selv” i dagliglivet, og ikke på Facebook. 

Samtidig uttaler 75 respondenter at de aldri har hatt problemer med å være seg selv på 

Facebook. 65 personer kjenner ikke igjen presentasjonen av personer de kjenner på 

Facebook, men 124 personer sier de aldri selv har mottatt kommentarer som tilsier 

dette. Normene og reglene for sosial interaksjon på denne sosiale nettsiden er ikke satt 

enda, og Facebooks medlemmer reagerer med å ha streng kontroll over det de 

publiserer. Det er tydelig at Facebooks medlemmer nyter å kikke bak 

selvpresentasjonen til personer de kjenner. Framtidig forskning kan vise om dette er 

en av grunnene til at Facebook er så populært.  

Nøkkelord                   

Facebook, Privacy Settings, Impression Management, Erving Goffman, Joshua 

Meyrowitz, sosiale roller, rollekonflikt, selvpresentasjon, inntrykksmanipulering.  
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1.   Introduksjon                 

De fleste av oss spiller ulike roller i ulike sosiale sammenhenger og Goffman mener 

at vi ofte opererer med flere av dem samtidig. ”Role, then, are the basic units of 

socialization. It is through roles that tasks in society are allocated and arrangements 

made to enforce their performance.” (Goffman, 2007, s. 35). Hver av disse rollene 

kan ha motsigende egenskaper og holdninger og Goffman mener at ”role-

segregations” (rollebyttene) kanskje beror på ”audience-segregation” 

(tilskuerbyttene), altså at vi velger den rollen som passer best i ulike sosiale 

sammenhenger. Dette kan lett føre til ”role conflict” (rollekonflikt) dersom to sosiale 

situasjoner sammentreffer og krever at to motsigende roller samarbeider  

(Goffman, 2007).  

Et av aspektene ved sosiale roller som jeg finner mest interessant er rollekonflikter. 

Mennesker er ofte veldig flinke til å sjonglere mellom ulike roller i sin hverdag. Disse 

rollene er alltid ulike, noen til og med helt motstridende. Problemer og konflikter 

oppstår derfor ofte når sosiale omstendigheter krever at to slike motstridende roller 

skal fungere samtidig.  

På grunn av rollekonfliktene er det spesielt spennende med vår tids sosiale medier, 

som for eksempel Facebook, der man ofte har både venner, familie, kolleger og 

profesjonelle kontakter samlet i et sosialt nettverk. Er det mulig å ha flere roller 

samtidig på Facebook, eller er det vanlig å samle alle de ulike rollene man har til én 

felles Facebookrolle? Dette er ett av spørsmålene denne oppgaven forsøker å gi svar 

på. Er det mange som føler at de ikke håndterer denne nye formen for sosialisering, at 

de ikke får presentert seg slik de ønsker på Facebook? 

Jacob van Kokswijk (2007) ser på våre ulike identiteter som masker vi tar på oss både 

i det virkelige livet og i den virtuelle virkeligheten. Han setter spørsmålstegn ved om 

maskene virkelig klarer å skjule vår identitet i boken Digital Ego: Social and Legal 

Aspects of virtual Identity, og impliserer at det finnes en virkelig, sann identitet bak 

alle maskene. Han mener at selve masken, den rollen vi spiller og slik vi utgir oss for 

å være, alltid vil avsløre private og personlige trekk om identiteten bak. Her er det 

selvfølgelig forskjell fra offentlige chatkanaler der man ikke kjenner de man 
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interagerer med, og Facebook, der de man prater med ofte kjenner din ekte identitet 

fra før. Dette snur situasjonen på hodet, og i problemstillingen ligger utfordringen 

med å skape en maske som alle i sin sosiale omkrets kjenner igjen. 

Van Kokswijk (2007) spør også om en slik maske er nødvendig for interaksjon online 

og argumenterer med at personer som er redde for identitetstyveri velger å ikke skape 

en slik maske, og på den måten blir det ingen identitet å stjele. Er det mulig å ikke 

skape en slik maske eller spille en rolle? Dette er spesielt interessant på et 

nettsamfunn som Facebook, fordi det er forventninger til hvordan denne masken skal 

være fra alle hold. Det vil for de fleste i din sosiale omkrets føles som en falsk eller 

virtuell maske, ikke som den sanne deg de kjenner. 

I suggest that the mechanism through which electronic media affect social 

behavior is not a mystical sensory balance, but a very discernable 

rearrangement of the social stages on which we play our roles and a resulting 

change in our sense of “appropriate behavior”. For when audiences change, 

so do the social performances. 

(Meyrowitz, 1985, s. 4) 

Joshua Meyrowitz tar for seg Goffmans teori om sosiale roller og plasserer de i en 

moderne kontekst. Med levende forfatterspråk overføres ”Impression Management” 

fra teaterscenen til TV-skjermen, og videre inn i nåtidens virtuelle verden. Den sosiale 

konteksten er nøkkelen til å forstå menneskers adferd, og i alle sosiale sammenheng 

bruker vi uttrykk som klær og utsmykninger, dialekt og ordbruk, fakter og bevegelser 

for å lese hverandre. Målet er å samle mest mulig informasjon om den andre parten, 

slik at vi vet bedre hvilken rolle vi selv skal spille, og hvordan. Dette er hva Goffman 

kaller Impression Management; manipulering av personlig uttrykk, der målet er å 

kontrollere informasjonen andre leser av oss (Meyrowitz, 1985).  

I boken No Sense of Place; The impact of Electronic Media on Social Behavior 

presenterer Meyrowitz sin egen teori om hva som skjer når man slår sammen to ulike 

sosiale settinger. Han gir et fargerikt eksempel der han beskriver to rom med en solid 

vegg i mellom. I det ene rommet er det 40 varmegrader, og i det andre 4 varmegrader. 

Tar man bort veggen vil det etter en tid bli en konstant temperatur et sted midt 

mellom de to gradene, og dette er bakgrunnen for teorien om en ”Middle region”. 
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Meyrowitz (1985, s. 47) mener, i likhet med Goffman, at vi tilpasser og justerer vår 

adferd etter publikum, og dersom publikum er fra to ulike sosiale settinger vil vi 

skape en ny identitet, en ny rolle, som tilfredsstiller begge typer publikum. 

1.1   Mål og hensikt 

På Facebook er ulike sosiale arenaer fra den fysiske virkelighet samlet til én sosial 

plattform. Jeg vil undersøke hva som skjer med rollene og maskene når disse sosiale 

scenene samles på en virtuell scene. Målet med dette forskningsprosjektet er å se hva 

Facebooks medlemmer gjør for å komme rundt denne problematikken, og om det 

hemmer deres bruk av nettstedet.  

1.2  Problemformulering 

I dette prosjektet har jeg utviklet to hypoteser som fungerer som utgangspunkt for 

problemstillingen og prosjektet som helhet.  

Hypotese 1:”Medlemmene på nettsamfunnet får problemer med å opprettholde 

rollene de spiller sammen med familie, venner og kolleger og å holde dem separat, 

når alle er samlet på et sted” 

Hypotese 2: ”Facebooks medlemmer overveier nøye hvilket innhold (tekst, bilder, 

video) som de publiserer for å unngå konflikter på det sosiale nettstedet” 

Problemstilling: ”Hvilke forhåndsregler tar Facebooks medlemmer når de publiserer 

innhold (tekst, bilder, video) for å unngå problemer som følge av sammenslåingen av 

ulike sosiale arenaer? Hva tenker de om sin egen selvpresentasjon på det sosiale 

nettstedet?” 

Problemstillingen skal besvares med empiriske undersøkelser, og spørreundersøkelse 

ble brukt for å hente inn kvantitativ data, og kompletteres med kvalitativ data fra 

personlige intervjuer. Spørreundersøkelsen var digital i form av en webside, og var 

tilgjengelig i en tidsperiode fra 20. April til 19. Mai 2010. Missivbrev med link til 

undersøkelsen ble sendt ut til 292 Facebookprofiler, og 28 av de som svarte på 

undersøkelsen sa seg villige til å delta i et personlig intervju.  
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1.3   Disposisjon 

Introduksjonskapittelet gir videre en oppsummering av Facebooks utvikling siden det 

startet i 2004 og frem til i dag. Det er lagt spesiell vekt på utviklingen som har skjedd 

i forbindelse med publisering og sikkerhet, siden det er sentrale temaer i dette 

prosjektet.  

Teorikapittelet gir en bredere innføring i forskningsprosjektets teoretiske rammer og 

plassering i den medievitenskaplige teorien. Her presenteres Erving Goffmans teori 

om sosiale roller, teaterspill og ulike scener i mer detalj, akkompagnert og videreført 

av andre teoretikere som Meyrowitz og Kokswijk. Dette kapittelet gir den teoretiske 

bakgrunnen og forståelsen som må til for å kunne trekke slutninger av resultatene fra 

undersøkelsene.  

Metodekapittelet presenterer de to undersøkelsesmetodene som er tatt i bruk i dette 

prosjektet; den kvantitative spørreundersøkelsen og det kvalitative personlige 

intervjuet. Kapittelet gir oversikt over prosessen ved begge undersøkelser, og gir 

innsyn i utvalg, fremgangsmåte, utfordringer og undersøkelsenes gyldighet.  

Kapittelet ’Resultat’ presenterer de funn undersøkelsene har ledet til. Resultatene er 

presentert etter emne, og tar for seg alt fra grunnleggende Facebookvaner og 

holdninger, til dype spørsmål om selvpresentasjon.  

I siste kapittel, ’Konklusjon’ trekkes alle resultater og funn sammen og blir diskutert. 

Hypotesene blir presentert, drøftet og bekreftet, og til slutt vil problemstillingen får 

sitt svar. 

1.4  Takk til 

En stor takk til Multimediaprogrammet ved Karlstads Universitet for veien hit. En 

ekstra takk til min evige støttespiller og guide gjennom studiene, programleder og 

universitetslektor; Lennart Molin. En spesiell og meget viktig takk til den eviggående 

og alltid inspirerende, mentor og universitetslektor, Christer Clerwall; min motivasjon 

og bautastein. Jeg vil til sist rette en stor takk til min venn, samboer, kjæreste, mentor 

og korrekturleser, den levende ordboken; Marius Akerbæk.  
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1.5  Bakgrunn: Facebook 

Her presenteres Facebooks utvikling i korte trekk. Spesiell fokus blir lagt på 

fremdriften rundt publisering og sikkerhet, da det er hovedfokus for denne oppgaven.  

“[Facebook is] giving people the power to share and make the world more open and 

connected.” (Facebook). Facebook er et sosialt nettverk på internett, der alle kan 

opprette en profil og distribuere bilder, video, linker, notater og lignende, og 

oppdatere venner på hendelser rundt deg. Du bygger ditt sosiale nettverk ved å bli 

«venn» med andre medlemmer som du (vanligvis) kjenner fra før, og Facebook vil 

automatisk oppdatere deg på alt vennene dine foretar seg på Facebook, og vice versa. 

”Millions of people use Facebook everyday to keep up with friends, upload an 

unlimited number of photos, share links and videos, and learn more about the people 

they meet.” (Facebook).  

I 2004 lanserte Mark Zuckerberg og medgrunnleggerne Dustin Moskovitz, Chris 

Hughes og Eduardo Saverin en nettbasert ”yearbook” for Harvardstudenter 

(Facebook, 2010). Målet med websiden var å holde kontakten med venner etter 

avlevert eksamen, når alle flyttet til hver sin kant av landet. I 2004 eksisterer allerede 

«Wall» eller veggen som en del av profilen, en oppslagstavle der både du og vennene 

dine kan publisere ulike typer innhold. I 2005 lanseres ’Photos’ som en applikasjon, 

og man kan laste opp og dele bilder med venner (Facebook, 2010). Du kan også sette 

’Tagg’ i bilder og koble venner til det, da vil det dukke opp på veggen til den du 

tagget, slik at alle ser at personen er i bildet.  

I 2006 åpnes Facebook så alle kan bli medlem, i 2007 når medlemstallet 50 millioner, 

og dette antallet dobles i 2008. Facebook lanserer Chat på siden, blir tilgjengelig på 

21 nye språk og blir tilgjengelig for hele verden (Facebook, 2010). 18 Mars 2008 

frisker Facebook opp sikkerhetsinnstillingene, eller Privacy settings (Facebook, 

2008). Etter dette kan du begrense innsyn på det meste du publiserer, så det kun sees 

av venner, venner av venner, venner og nettverk, alle (også utenfor Facebook), eller 

spesielt utvalgte medlemmer. Du kan sette Privacy Settings for hvert enkelt album du 

publiserer, og alt innhold på veggen din (Facebook).  

I Februar 2010 er antallet aktive medlemmer på over 400 millioner (Facebook, 2010). 

”Many of Facebook’s users had generally been a younger segment of the population, 
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but recent years have drawn elder users who have found the tool’s benefits 

appealing.” (Beltrán, 2009, ss. 9-10). Dette kan være noe av grunnen til den 

voldsomme økningen i medlemmer de siste årene; ikke bare er Facebook nå 

tilgjengelig for store deler av verden, og på mange språk, men den eldre garde har 

også fattet interesse for Facebook. Selv om bruksområdene kanskje er litt ulike finner 

alle fellesskap i dette enorme sosiale nettverket.  

”Facebook: People use it for serious political campaigning and to post what they ate 

for dinner.” (Christensen, 2009 sitert i Beltrán 2009, s. 9). På den ene siden er 

Facebook en ung 6 åring, helt fersk og med mye å lære. Vi har mye å lære om 

hvordan vi skal være på Facebook, og hva vi kan bruke det til. Samtidig er det forsket 

i mange år på dette med sosiale roller, og de største teoriene kan overføres til dagens 

moderne nettsamfunn.  
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2.  Teori                   

Målet med dette kapittelet er å presentere den teoretiske rammen for 

forskningsprosjektet, og plassere det i den medievitenskaplige teorien. Kunnskap fra 

dette kapittelet vil senere være nødvendig for å forstå og tolke resultatene av den 

empiriske forskningen i kapittel 4, ’Resultat’.  

2.1  Plassering i den medievitenskaplige teorien 

Denne forskningen bygger i all hovedsak på Erving Goffmans teorier om det sosiale 

samfunnet vi lever i. Fokus er på personlig fasade og roller, ’Impression 

Management’, ’Frontstage and backstage’, ’Middle region’ og ’Sideview’. Alle disse 

teoriene blir presentert i relasjon til denne forskningens hovedfokus. Hva skjer med 

rollene og maskene når sosiale scener fra virkeligheten samles på en virtuell scene, 

som Facebook, og hvilke konsekvenser for dette for det sosiale livet? 

Etter andre verdenskrig skjedde det en enorm endring i verdensoppfatningen hos de 

fleste store akademiske fakultetene. Dette førte til en 

[…] reconceptualization of ‘culture’; a shift away from a socially exclusive 

conception of culture as high art, towards a more inclusive understanding of 

culture as ‘ordinary’, as a ‘whole way of life’. […] The object of enquiry was 

what Hoggart called ‘the real world of people’. 

(Scannell, 2009, s. 145) 

For en student som meg, med interesse for sosialsosiologi, er Erving Goffman det 

navnet som har festet seg best til minnet. Med han første bok om emnet, The 

Presentation of Self in Everyday Life, viser han elegant vei gjennom den sammensatte 

sosiale verden vi lever i. Det jeg fant mest fascinerende da jeg leste boken første gang, 

var hvor konkret og håndgripelig Goffman presenterer de mest abstrakte teorier, hele 

tiden illustrert og eksemplifisert med hendelser og situasjoner fra hverdagslivet. Selv 

om boken ble gitt ut i 1959 er det ingen sak å overføre Goffmans teorier til sosiale 

situasjoner i dagens samfunn. ”Få personer har spelat en så stor roll för den moderna 

socialpsykologins framväxt som den amerikanske sociologen Erving Goffman.” 

(Johansson T. , 1996, s. 28). 
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2.2  Erving Goffman (1922 – 1982) 

Goffman var student ved universitetet i Chicago i 1953, og ble der inspirert til å gjøre 

observasjoner av hans forbilde og lærer, Everett Hughes (Treviño, 2003). Goffman 

ble sendt av sin mentor, W. Lloyd Warner, til Shetlandsøyene for å studere den 

sosiale strukturen i samfunnet der, men han kom tilbake med materiale til en 

avhandling om den sosiale interaksjonen mellom de innfødte og de besøkende på øya 

(Johansson T. , 1996). 

With this effort, Goffman not only earned the Ph.D. degree but also began 

delineating a new field of study that would serve as the central focus on his 

life’s work. He christened this field the interaction order, or the domain of 

facetoface interaction. 

(Treviño, 2003, s. 4) 

Hans Ph.D. ved universitetet i Chicago var basert på materialet Goffman samlet om 

bøndene på kysten av Skotland. Doktorgraden og opplevelsen fra denne turen 

inspirerte Goffman til å skrive boken The presentation of self in everyday life; hans 

livs verk (Johansson T. , 1996).  

Goffman valgte å gå sin egen vei, starte sitt eget emneområde og stå friere enn mange 

andre forskere. ”In many ways, Goffman’s sociology was sui generis. It did not 

derive from nor did it belong to any specific sociological school or tradition.” 

(Atkinson & Housley, 2003, s. 12). Selv uttalte Goffman at ”If I had to be labeled at 

all, it would have been as a Hughesian urban ethnographer” (Verhoeven, 1993 i 

Trevino, 2003, s. 7). Johansson (1996) og Scannell (2009) mener at Goffman er 

inspirert av Durkheim, og forfatterne Denzin (1981 i Lemert, 1997, s. xii) og Barth 

(1956/1992) mener at Goffman viderefører Chicagoskolens sosiologi. 

Det er en vanskelig oppgave å summere Goffmans verk (Scannell, 2009), og kanskje 

er dette fordi ”Almost all of his books are either collections of essays (many widely 

spread in time and place) or else extended versions of essay writing” (Treviño, 2003, 

s. 33). Han roses for sitt gode forfatterspråk, men det kommer til kort mot all kritikk 

om hans mangel på konsekvent og empirisk korrekt utførte undersøkelser. ”Data are 
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occasionally invented, particularly to provide examples of talk that support the point 

he wishes to make” (Scannell, 2009, s. 146).  

2.2.1   The presentation of self in everyday life 

”Det han etablerte i The Presentation of self in everyday life var en forståelse av at 

rollespill, selvpresentasjon, og inntrykksmanipulering ikke er overflatefenomener, 

men grunnleggende trekk ved samfunn.” (Barth, 1956/1992, s. 8). Boken åpner med 

at Goffman forklarer vår umiddelbare nysgjerrighet og trang til å finne ut mer om 

mennesker vi møter. Dette gjør vi for å kartlegge situasjonen slik at vi vet hvilken 

rolle vi skal spille, hva som sømmer seg og hvilke normer som skal følges.  

En stor del av Goffmans bok handlar om hur människor på olika sätt lyckas 

upprätthålla en social identitet. Detta sker i stor utsträckning genom en aktiv 

konstruktion av en personlig fasad. Individen styr med andra ord sitt 

handlande, så att omgivningen skall få en speciell uppfattning om hans eller 

hennes identitet. 

(Johansson T. , 1996, s. 31) 

Gjennom sosialisering fra vi er barn lærer vi normer og regler for de ulike 

situasjonene slik at vi skal kunne tilpasse oss og passe inn. Siden Facebook ble 

introdusert for de fleste av brukerne i voksen alder er ytterst få av oss som har blitt 

trent i hvilke normer og regler som gjelder der, og derfor er det spennende å se hva 

ulike typer mennesker bruker Facebook til, og hva de deler med andre.  

2.3  Goffmans teorier 

2.3.1   Interaksjon mellom mennesker 

Goffman describes social life as a kind of multistaged drama in which we each 

perform different roles in different social areas, depending on the nature of 

the situation, our particular role in it, and the makeup of the audience. 

(Meyrowitz, 1985, s. 2) 

Goffman utviklet sine teorier på en tid da sosiale nettsamfunn på internett ikke 

eksisterte, og hans fokus ligger på person-til-person-interaksjon, og hverdagslige 
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sosiale scener, som jobben, hjemmet og samvær med venner. ”I have also argued that 

these various identificatory demands are not created by the individual but are drawn 

from what society allots him.” (Goffman, 2007, s. 40). Den sosiale konteksten styrer 

hvilken rolle vi spiller, og konflikt oppstår når roller fra to ulike sosiale settinger skal 

fungere sammen. Dette er en interessant problemstilling når jeg skal analysere et 

samfunn som Facebook, der man ofte har venner fra mange ulike sosiale situasjoner 

samlet på ett sted. ”He [Goffman] sees us each playing a multiplicity of roles on 

different social stages. For each ”audience” we offer a somewhat different version of 

ourselves.” (Meyrowitz, 1985, s. 28).  

2.3.2   Fasader og roller 

Van Kokswijks (2007) ideer er tatt frem basert på vår tids digitale og virtuelle 

hverdag, og han går i dybden på hvordan disse ulike identitetene og maskene vi 

bruker er kreert, utviklet, vedlikeholdt og brukt. Han ser på evnen dagens unge har til 

å bytte mellom to verdener på en naturlig og smertefri måte, uten at det skaper 

konflikt. ”Life is a stage on which each of us is playing out the roles that we have 

learnt from birth to the present day. These roles are reinforced by out culture and our 

education.” (van Kokswijk, 2007, s. 94). 

”Fasade er altså uttrykksmidler av en fastlagt type som bevisst eller ubevisst tas i bruk 

av en person under opptredenen.” (Goffman, 1956/1992, s. 27). Uttrykkene 

’opptreden’, ’maske’, ’rolle’ og ’fasade’ går mer eller mindre i hverandre, og viser til 

den aktiviteten som en person foretar seg i interaksjon med andre personer.  

We all have varying identities in the real world, like being professor, husband, 

dad, or dance partner. This is not really the same as privacy but we do like to 

control the knowledge other have of us when we are playing a particular role.   

(van Kokswijk, 2007, s. 35) 

Når to eller flere mennesker kommer sammen vil de umiddelbart forsøke å hente inn  

informasjon om de andre ved å lese deres opptreden. Se for deg at du møter et nytt 

menneske for første gang, hva er det du legger merke til? ”Det kan noen ganger være 

hensiktsmessig å inndele de stimuli som utgjør den personlige fasade, i «fremtoning», 

eller «ytre», (appearance) og (manner), i følge den funksjon de informasjoner har som 

disse stimuli formidler.” (Goffman, 1956/1992, s. 29). Det ytre gir en pekepinn på 
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sosial status og fremtoningen viser personens holdning til situasjonen og hvilken rolle 

personen inntar i forhold til deg. Hvordan dette kommer til uttrykk på Facebook vil 

være interessant å se. Hvordan samler vi informasjon om hverandre i sosiale medier? 

2.3.3   Impression Management 

“Everyone present himself to the others and to himself, and sees himself in the 

mirrors of their judgements.” (Strauss, 1997, s. 11). Denne setningen fra Strauss gir et 

godt bilde på hvordan ”Impression Management” (inntrykksmanipulering) fungerer. I 

samspill med andre sender vi hele tiden ut signaler, ved både ytre og fremtoning, og 

disse reflekteres tilbake til oss som relasjoner fra de vi interagerer med. ”Goffman 

notes the conventionality of the idea that people attempt to control the images of 

themselves that they project in social situations.” (Branaman, 2003, s. 88). Når vi 

viser ulik adferd i ulike situasjoner er dette en form for inntrykksmanipulering. Vi tar 

hele tiden valg som sier noe om vår personlighet, og setter sammen masker og 

opptredener som matcher situasjonen vi befinner oss i.   

‘Creating selfpresentations’ is how Tufekci (2008) defined personal 

homepages and profiles on social networking sites. […] Nowadays, managing 

and maintaining our Facebook profiles is the same as managing and 

maintaining our selfpresentation in society.  

(Beltrán, 2009, s. 25) 

Et klassisk eksempel på inntrykksmanipulering er det Goffman (1956/1992) som står 

for, når han forteller om en ung pike som flyttet til en internatskole. For å gi de andre 

inntrykk av at hun hadde høy sosial status fikk hun noen fra utsiden til å ringe henne 

ofte. Hver gang navnet hennes ble ropt høyt gjennom huset for at hun skulle komme 

til telefonen brukte hun ekstra lang tid, slik at alle fikk med seg hvor populær hun var.  

I dag kjenner vi ”Impression Management” best som imagebygging og assosierer det 

med artister og kjente personer. ”Part of our daily maintenance now is to secure 

personal details and prevent becoming ’anonymized’ or invisible.” (Finkelstein, 2007, 

s. 122). I den virtuelle verden kan man velge å presentere seg selv akkurat slik man 

selv ønsker, og dette gjør Facebook spesielt interessant, der de fleste venner er 

mennesker man kjenner fra virkeligheten. Klarer vi å opprettholde ’riktig’ uttrykk på 

Facebook, slik at det korresponderer med alle rollene vi spiller i det virkelige livet? 
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2.3.4   Frontstage og backstage 

Når hun serverer middag for venner, må hun utføre det skitne arbeidet på 

kjøkkenet på en slik måte at hun kan skifte frem og tilbake mellom rollene 

som hushjelp og vertinne, og hun må forandre aktivitet, manerer og 

temperament idet hun går inn og ut av spisestuen. 

(Goffman, 1956/1992, s. 104) 

Dette er Goffmans illustrasjon på to av sine mest kjente begrep; ”Frontstage” og 

”Backstage”. Kjøkkenet er kvinnens backstage, lik som bak ”kulissene” i et 

teaterstykke, der kun kan rette på kjolen, skjelle på kokken og slippe ut pusten. 

Spisestuen er frontstage, scenen i en fullsatt teatersal, smilet og sjarmen er på plass, 

og middagsgjestene er publikum. ”I de främre regionerna sker själva inramningen  av 

beteendet. Det är här rollerna skapas och individerna visar upp sina yttre fasader.” 

(Johansson T. , 1996, s. 33). For Goffman handler byttene mellom frontstage og 

backstage ofte om fysiske begrensninger, som er en del av hans teori om kulisser. Når 

kulissene endres forteller det oss noe om hvilken scene vi er på, og hvilken rolle som 

skal spilles, akkurat som i et teaterstykke.  

For Joshua Meyrowitz (1985) handler det like mye om psykisk plass som fysisk. Han 

er mer interessert i måten ny teknologi og nye medier i dag setter begrensingene, og 

ikke fysiske vegger eller distanser. Han illustrer dette med et eksempel der to personer 

befinner seg i samme rom, og den ene snakker i telefonen med en tredje person. 

Sosialt og psykisk sett er de to på telefonen nærmere hverandre enn de i samme 

fysiske rom. På samme måte er det å sende barna på rommet sitt ikke lenger en like 

effektiv straff dersom de er uskikkelige. På rommet til barn flest finnes i dag et hav av 

mulige kommunikasjonskanaler, og den fysiske begrensningen av et rom opphører. 

Den positive siden ved dette er at mennesker med fysiske og psykiske begrensninger 

fortsatt kan leve sosiale liv gjennom nye medier. Men gjør dette oss egentlig mer, 

eller mindre sosiale?  

2.3.5   Middle region og Sidestage 

Da det ikke fantes fysiske hindringer utenfor huset og det var dårlig lys inne, 

kunne man vanligvis iaktta gjesten uten selv å bli iakttatt, når han nærmet 

seg, og folk på øya [på Shetland] hadde noen ganger stor moro av at gesten 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byttet ut det utrykk han hadde med selskaplig uttrykk før han nådde døren. 

Enkelte gjester var imidlertid klar over at en slik granskning fant sted, så de 

anla en selskaplig mine lenge før de kom til huset og sørget dermed for å gi et 

konstant bilde av seg selv. 

 (Goffman, 1956/1992, s. 17) 

Med dette eksemplet beskriver Goffman flere av sine teorier samtidig, og viser 

hvordan noen roller blir gjennomskuet fordi publikum får et blikk inn bak 

sceneteppet. Disse gjestene på øya ville ikke kunne oppnå samme troverdighet for en 

rolle når de andre vet at det er en maske. Slik oppstår det Meyrowitz kaller ”Middle 

region” ved at publikum får et blikk inn ”Sidestage” (sideblikk) på en rolle: ”They 

see parts of the traditional backstage area along with parts of the traditional onstage 

area; they see the performer move from backstage to onstage to backstage.”  

(1985, s. 47). I hvilke sammenhenger kan vi som publikum oppnå et slikt sideblikk på 

de vi interagerer med? Hvor finner vi denne Middle Region? 

Maybe the definition of a middle region can be described by the types of 

behavior that go on in a place like Facebook, where as it was discussed 

earlier, posting nude and drunk types of pictures is looked at as proper and 

normal by some of its users. 

(Beltrán, 2009, s. 60) 

2.3.6   Rollekonflikt 

I dette teorikapittelet har vi tilegnet oss kunnskap som tilsier at alle tar i bruk ulike 

roller ettersom hvilke sosiale situasjoner de befinner seg i. Denne alterneringen av 

rollene innebærer at vi manipulerer vårt eget uttrykk gjennom å endre ytre faktorer og 

vår egen fremtoning. Backstage er det private området der vi kan være oss selv, øve 

på rollene og rette på uttrykket før sceneteppet går til siden, og frontstage er det 

området der publikum er til stede. Mot all formodning hender det ved visse 

anledninger at publikum får et blikk av en annen rolle, som ikke er for dem, eller 

bakrommet, og en Middle region oppstår. Dette kalles også rollekonflikt, og mange av 

oss har opplevd dette i løpet av livet, eksempelvis når den nye kjæresten introduseres 

for foreldre, kamerater møter besteforeldre eller når du møter sjefen en kveld på byen.  
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Hva skjer dersom vi overfører denne kunnskapen vi nå sitter med til den virtuelle 

virkelighet, sosiale situasjoner på internett, som Facebook? ”Digital worlds increase 

the likelihood and frequency of collapses [of separate social networks] and require 

participants to determine how to manage their own performance and the interactions 

between disparate groups.” (Boyd, 2008, s. 3). Kontroll over selvpresentasjon gjør at 

vi kan håndtere ulike sitasjoner, og unngå konflikter. I følge Boyd er inntrykks-

manipulasjon nøkkelen til suksess i den sosiale jungelen, også på internett.  

2.4  Teoretisk konklusjon 

Eksisterende teorier slår fast at det oppstår konflikter, og videre utforskning innen 

sosiologi og identitet kan finne svaret på hvorfor dette oppstår. Svaret på hvordan 

Facebook medlemmer løser problemet, og hvordan det oppleves for de innblandede, 

kan derimot finnes ut ved empiriske undersøkelser. I tillegg er det da viktig å få svar 

på hvordan de ser på sin egen identitet og håndteringen av roller i nettsamfunnet.  

Lanseringen av de nye Privacy Settings (Facebook, 2008) gjør det mulig for brukeren 

å kontrollere hvilke av personene i det sosiale nettverket som kan se det innholdet de 

publiserer på profilen. Dette kan brukes til å kun la venner se helgens festbilder, og 

unngå kommentarer fra familie. Fordi denne funksjonen er relativt ny er det 

høyaktuelt å finne ut om dette faktisk fungerer og om Facebooks medlemmer bruker 

funksjonen. Hvilken identitet er det som faktisk kommer til uttrykk og hvilke 

konsekvenser får dette for det sosiale livet? 

By bringing many different types of people to the same ”place”, electronic 

media have fostered a blurring of many formerly distinct social roles. 

Electronic media affect us, then, not primarily through their content, but by 

changing the ”situational geography” of social life. 

(Meyrowitz, 1985, s. 6)  

Det gjenstår å se om Facebooks medlemmer klarer å tilpasse seg denne nye formen 

for sosialt liv, og hvordan de håndterer de rollekonfliktene som oppstår når flere 

sosiale arenaer er samlet på ett sted.  
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3.   Metode                   

Dette kapittelet vil gi en innføring i de metoder som er tatt i bruk i dette 

forskningsprosjektet, og presenterer egenskaper, utvalg, fremgangsmåte, 

datainnsamling og problemer som har oppstått med metodene som er tatt i bruk. 

Deretter vurderes undersøkelsens gyldighet, der validitet og reliabilitet blir diskutert, 

og kapittelet avsluttes med en konklusjon om valg av metoder.  

3.1  Kvantitativ studie: Spørreundersøkelse 

Surveyundersökningar är beteckningen på en samling metoder för relativt 

strukturerad datainsamling med hjälp av frågor och svar. Frågorna ställs till 

et relativt stort antal personer. Alla som blir frågade svarar på ungefär 

samma uppsättning frågor. 

(Østbye, Knapskog, & Larsen, 2002, s. 130)  

Dette er spørreundersøkelsens paradoks; den fungerer fantastisk bra hvis den er 

korrekt utført, men det er nærmest umulig å utføre den korrekt. ”Trots det är 

surveyundersökningar vanligen den bästa metoden en samhällsvetare har för att 

studera attityder eller beteenden hos en grupp människor som inte går att observera 

direkt.” (Johansson B. , 2000, s. 79).   

3.1.1   Metodens egenskaper 

Inom kvantitativa metoder diskuterar man ofta begreppet 

operationalisering, vilket handlar om att försöka hitta mätbara indikationer 

på de begrepp man vill studera. Att finne mätbara indikatorer på begrepp 

kräver uppfinningsrikedom och fantasi.  

(Johansson B. , 2000, s. 79) 

I operasjonaliseringen ligger den største utfordringen med spørreundersøkelse som 

metode. I denne fasen utvikles variabler (spørsmål) og variabelverdier 

(svaralternativer) av emner og temaer, og denne fasen utgjør forskjellen på en god og 

en dårlig utført spørreundersøkelse. Den største fordelen med spørreundersøkelse er at 
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dersom undersøkelsen er korrekt utført vil resultatet være generaliserbart i og 

representativt for hele populasjonen.  

3.1.2   Utvalget 

Populasjonen for denne undersøkelsen er mennesker som er medlem på det sosiale 

nettstedet Facebook, både menn og kvinner, i alle aldre, fra Norge og Sverige. Fra 

denne populasjonsrammen bygger mitt utvalg på et ”Ikke-tilfeldig” utvalg av typen 

”Bekvemlighetsutvalg”. Det innebærer at undersøkelsen gjøres tilgjengelig for mange 

ulike representanter av populasjonen, der de befinner seg (Trost, 2001). I mitt tilfelle 

befinner alle representantene seg på Facebook, og derfor måtte undersøkelsen gjøres 

tilgjengelig der. 

Slik det sosiale nettstedet er oppbygd har jeg kun tilgang til de medlemmene jeg har 

vennestatus med; 320 profiler. Fra denne gruppen ekskluderte jeg profiler som ikke 

representerer ekte personer (artister, organisasjoner, kulturfenomen, bedrifter, og 

lignende.), og alle personer som ikke er svensk- eller norsktalende. Til slutt ble 

utvalget begrenset til 292 profiler, der både menn og kvinner er representert, der den 

yngste er 16 år og den eldste er 59 år.  

3.1.3   Fremgangsmåte 

Operasjonalisering 

Det første steget i operasjonaliseringen var å sette opp en liste over de emner, inndelt i 

mindre temaer, som var aktuelle for undersøkelsen. Emnene var ”Innhold” og 

”Reaksjoner”, og temaene var ”Grunnleggende Facebook”, ”Innhold”, ”Tagging”, 

”Privacy Settings” og ”Selvpresentasjon”. Under hvert av temaene ble det listet 

variabler som skulle kartlegge holdninger rundt hvert tema. Dette var grunnlaget for 

kodeboken som hører til spørreundersøkelsen (se vedlegg 2.1: Kodebok). Deretter 

laget jeg spørsmål av alle variablene og satt sammen spørreundersøkelsen i 

papirformat (se vedlegg 2.2: Papirformat). Denne ble senere brukt som mal da jeg 

laget undersøkelsen for internett, bygget som et vanlig registreringsskjema på en 

internettside, der alle svarene blir lagret i en database. 



 17 

Kort gjennomgang av spørreskjemaet 

Mitt mål i utformingen av det digitale spørreskjemaet var å gi det et proft, rent og 

oversiktlig uttrykk, som minnet om Facebook i fargene, og at det var enkelt og lite 

tidkrevende å svare på undersøkelsen. 

Spørreskjemaets startside (se vedlegg 1.1: Spørreundersøkelse side 1 - 

Grunnleggende) inneholder kort informasjon om forskningsprosjektet og temaet for 

undersøkelsen. Hovedproblemstillingen og veiledning til å svare på spørsmålene 

finnes øverst på alle sidene i undersøkelsen. Under dette feltet er en ”steglinje” som 

tydelig viser hvor mange steg spørreundersøkelsen har, hvem av stegene respondenten 

befinner seg på, og hvilke som er igjen.  

De første syv spørsmålene (spm. 1-7) ber om grunnleggende informasjon om 

respondentens Facebookvaner, medlemskap og bruk. På denne måten prøvde jeg å 

skape en myk inngang i spørreskjemaet og oppmuntre respondenten til å svare. Jeg vil 

studere sosiale relasjoner, det er derfor viktig å vite hvilke respondenten er venn med 

på Facebook (spm. 6), både i jobb- eller skolesammenheng, familie og venner. Hvor 

aktiv brukeren er (spm. 7) har stor kontekstuell betydning for de andre spørsmålene. 

Her brukes en graderingsskala fra ”sjeldnere enn hver uke”, ”hver uke”, ”flere ganger 

hver uke”, ”hver dag” til ”flere ganger hver dag”, og for profilstatus, bilder og video.  

Det første spørsmålet under overskriften ’Privacy Settings’ (se vedlegg 1.2: 

Spørreundersøkelse side 2 – Privacy Settings) handler tagging i bilder, video og profil 

status (spm. 8), og forteller litt om synligheten og transparensen brukeren bidrar til på 

Facebook. Deretter følger spørsmål om Privacy settings (spm. 9), som lar brukeren 

selv begrense tilgjengeligheten på innholdet sitt. Det finnes fem innstillinger på 

nettsiden, og de overførte jeg til spørsmålet om respondentens innstillinger (spm. 11) 

som svaralternativer; ”Bare venner”, ”venner av venner”, ”venner og nettverk”, 

”alle”, og ”brukerdefinert”.  

Del tre (se vedlegg 1.3: Spørreundersøkelse side 3 - Selvpresentasjon) handler om 

selvpresentasjon (spm. 12-18), og inneholder flest ”ja/nei” spørsmål i et forsøk på å 

komme inn på et komplisert tema på en ukomplisert måte. En av hypotesene stilles 

som et direkte spørsmål (spm. 15); ”Syns du det er vanskelig å være deg selv på 

Facebook fordi personer fra ulike sosiale settinger i dagliglivet er samlet der?”, med 
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svaralternativene ”ja, alltid”, ”ja, noen ganger”, og ”nei, aldri”. Et annet interessant 

spørsmål er hvor respondenten er mest seg selv (spm. 16), på Facebook eller i 

dagliglivet. Dette, og de to følgende spørsmålene (spm. 17-18) vil gi en pekepinn på 

hvor respondenter står i forhold til identitet og selvpresentasjon. 

”Vanligt är det också att man lägger frågor om demografiska uppgifter (ålder, kön, 

utbildning etc.) i slutet av formuläret.” (Johansson B. , 2000, s. 94). Jeg valgte å legge 

demografiske spørsmål (spm. 19-23) til avslutningsdelen (se vedlegg 1.4: 

Spørreundersøkelse side 4 - Demografi) fordi det gir en god og trygg avslutning på 

undersøkelsen og hjelper til med å avspenne en eventuelt presset situasjon. Det siste 

spørsmålet var et kommentarfelt der respondenten kunne uttykke seg fritt om 

undersøkelsen og gi kommentarer. ”Jag stärkt rekommenderar en öppen fråga i varje 

enkätformulär […] Ibland är svaren på en sådan fråga bara ett sätt att avreagera sig på 

för den som kanske är irriterad, men även de svaren kan vara av interesse.”  

(Trost, 2001, ss. 72-73). 

Når respondenten trykker knappen ”Send inn” kommer siste side opp (se vedlegg 1.5: 

Spørreundersøkelse side 5 - Avsluttende), med bekreftelse på at spørreundersøkelsen 

er registrert og respondenten takkes for deltagelsen. Under overskriften ”Vil du hjelpe 

bare litt til?” stod det informasjon om de personlige intervjuene som skulle utføres, og 

de som var interesserte kunne registrere kontaktinformasjon.   

Missivbrev og påminnelse 

20. April 2010 ble en melding (se vedlegg 2.3: Missivbrev) sendt fra min profil på 

Facebook, til alle de 292 kontaktene i min venneliste som hørte med i utvalget. 

Missivbrevet informerer kort om forskningsprosjektet og om undersøkelsen, og 

oppfordrer mottakeren til å delta. Med tanke på at jeg har en personlig kontakt med 

alle dette brevet ble sendt til ble brevet skrevet i en mer personlig tone enn vanlige 

missivbrev.  

Missivbrevet avgjør spørreundersøkelsens førsteinntrykk, og ”upplever den tillfrågade 

enkäten som viktig och relevant samt att avsändaren uppfattas som trovärdig är 

sannolikheten att du får tillbaks en ifylld enkät större.” (Johansson B. , 2000, s. 92). 

Dagen etter missivbrevet sendtes første påminnelse ut (se vedlegg 2.4: Påminnelse), 

og den 27. April publiserte jeg linken til spørreundersøkelsen på min Facebookprofil 
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med meldingen ”Det er 127 av dere som har svart allerede, og det er fantastisk! Har 

du ikke svart har du mulighet til å heve statistikken nå! (Tar bare 5 minutter)” i håp 

om at ytterligere flere personer skulle svare på undersøkelsen.  

3.1.4   Respondentene 

Den 19. Mai ble all data fra spørreundersøkelsen hentet inn, og tallet på respondenter 

var da 128. Det gir en svarprosent på 43.8 %. Blant svarerne finner vi 76 kvinner og 

52 menn. Det er 9 respondenter under 21 år, 77 stykk mellom 22 og 24 år, 21 

personer mellom 25 år og 29 år, og 21 respondenter over 30 år. Av respondentene var 

hele 82 aktive hver dag hele uken, 28 personer var aktive i 2 timer per dag, og hele 78 

respondenter var aktive i opptil 1 time hver dag.  

3.1.5   Datainnsamling 

Å la spørreundersøkelsen være elektronisk ga mange positive resultater. Det opphever 

begrensninger både i tid og lokasjon, og ikke minst økonomi. En webbasert løsning 

letter arbeidet med datainnsamlingen og hever undersøkelsens validitet, samtidig som 

det sparer miljøet. I dette prosjektet brukes analyseprogrammet PASW Statistics 18 

(SPSS), og ved at all data allerede finnes digitalt sparte jeg tid på at data ikke ble 

matet inn i analyseringsprogrammet manuelt. Slik ble materialet også sikret mot feil i 

resultatet på grunn av menneskesvikt, risikoen for feilmating minsker, og 

undersøkelsens validitet øker.   

3.1.6   Problemer 

Da spørreundersøkelsen ble publisert fikk jeg umiddelbar respons på at websiden ikke 

fungerte i alle nettlesere. Da problemet var fikset ville jeg informere om dette raskest 

mulig, og dette var en av grunnene til at jeg sendte ut en påminnelse så raskt etter 

missivbrevet.  

En håndfull av respondentene skrev som kommentar at de savnet et alternativ for 

’kjæreste’ til spørsmålet om sivil status, og det blir derfor umulig å vite hva de dette 

gjelder har svart. Et funn i datamaterialet som kan tyde på dette er at 56 respondenter 

oppgir at de er single, og 60 personer har ikke en kjæreste på sin venneliste. Om dette 

betyr at noen ikke har kjæresten sin som venn, eller om det er feil fra spørsmålet om 

sivil status som kommer til syne vil vi aldri vite med sikkerhet.  
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Den andre påminnelsen ble derimot publisert på ’veggen’ på min profil, som en link 

alle mine ’venner’ kan se. Det betyr i teorien at alle de 320 medlemmene jeg er venn 

med har hatt anledning til å svare på undersøkelsen. I praksis er det lite trolig at 

medlemmer fra denne gruppen faktisk har svart, siden disse medlemmene 

representerer ikke-menneskelige profiler og ikke-norsk- og –svensktalende personer.  

3.1.7  Bortfall 

Eksternt bortfall 

Av de 292 personene som opprinnelig fikk tilsendt melding på Facebook med 

informasjon spørreundersøkelsen var det 128 personer som svarte. Dette betyr at 164 

personer ikke svarte, og gir et eksternt bortfall på 56,1 %. Som tidligere nevnt er 

populasjonen i denne undersøkelsen mine Facebookvenner, og i den gruppen er det en 

overvekt av kvinner i alderen 22-24 år som er studenter. En naturlig forklaring for det 

eksterne bortfallet kan være at undersøkelsen kun var tilgjengelig i en typisk 

eksamenstid. Samtidig er mange i populasjonen tilknyttet skoler på andre måter, og 

naturlig nok også opptatt på denne tiden av året.   

Antallet kvinner i populasjonen er 136, noe som gir en prosentandel kvinner på 46.5 

%. Det var 76 kvinner som deltok i undersøkelsen, noe som utgjør 59.3 %. Det er 12.6 

% flere kvinner som har svart på spørreundersøkelsen, og Trost forklarer dette med at 

”kvinnorna praktiskt talet alltid uppvisar större svarfrekvens än vad männen gör.” 

(Trost, 2001, s. 119). Kvoten av kvinner i undersøkelsen utregnes av 46.5/59.3 og gir 

en kvote på 0.78, altså representeres hver kvinne i populasjonen kun av 0.78 kvinner. 

Fordi avvikelsen ikke er større kan resultatet fra denne undersøkelsen sees som 

representativ for hele populasjonen, og undersøkelsens gyldighet er høy. 

Internt bortfall 

Ved flere av tabellene i resultatvisningen kommer det frem at flere av respondentene 

har latt visse felt stå blanke. Tabell 4 sammenligner aktivitetsnivå på Facebook i timer 

per dag og dager per uke. Her kommer det frem totalt tre blanke svar, og dette er et 

internt bortfall. I spørsmålet ”Har du endret Privacy settings på f.eks et bilde før 

publikasjon”, som blir presentert med tabell 7, ser vi også ett blankt svar, og dette 

finner vi ved et fåtall andre tabeller også. Det er ofte krysstabeller dette interne 

bortfallet kommer til syne, men det forekommer aldri flere enn tre blanke svar i en 
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tabell. Dette betyr at på det meste er det interne bortfallet på 2.3 %, altså veldig lavt, 

og undersøkelsens resultat har en høy validitet.  

3.2   Kvalitativ studie: Personlig intervju 

Personlig intervju passer der ”the primary issue is to generate data which give an 

authentic insight into peoples experiences” (Silverman, 1993 i Larsson, 2000, s. 50). 

Det er samspillet mellom to mennesker som skaper kunnskap, og et intervju skal alltid 

være en god opplevelse (Kvale, 1996). 

3.2.1   Metodens egenskaper 

Både utførelsen og etterarbeidet av et intervju er tidkrevende. I dette 

forskningsprosjektet valgte jeg å spille inn samtalen, for så å transkribere intervjuene i 

etterkant. Det ga god flyt og dynamikk under selve intervjuet, men etterarbeidet tok til 

gjengjeld lang tid. I etterkant ser jeg at den oversikten man får ved å transkribere 

intervjuene er helt uvurderlig, og verdt hver eneste time. Resultatet er den største 

fordelen med metoden, på grunn av det dype og uvurderlige innsynet og forståelsen 

man får ved å prate med andre mennesker. Kvale (1996) har rett i at kunnskap dannes 

i samtalen mellom to individer, og dette er kunnskap man aldri får ved å kun bruke 

kvantitative forskningsmetoder.  

3.2.2   Utvalg 

Alle som svarte på spørreundersøkelsen fikk mulighet til å sende med 

kontaktinformasjon dersom de ville stille opp på intervju. Det var mange positive 

aspekter med å velge respondenter som allerede har svart på spørreundersøkelsen; de 

kjenner til forskningsprosjektet og er allerede innsatt i problemstilling og tema, samt 

at de allerede har svart kort på flere spørsmål og gitt all demografisk informasjon.  

Det var 28 av respondentene som sendte inn kontaktinformasjon, mange flere enn jeg 

forventet. Intervjuobjektene skulle representerte et så bredt bilde av populasjonen som 

mulig, og derfor var det perfekt med et ”variasjonsutvalg” (Trost, 2001). I 

utgangspunktet var det plukket ut 10 personer til intervju, 5 menn og 5 kvinner, alle i 

ulike aldre og yrker, og med ulikt aktivitetsnivå. Da seks personer hadde blitt 

intervjuet var materialet mettet, det kom ikke frem ny informasjon, og derfor var det 

ikke behov for å intervjue videre. De som ble intervjuer var: 
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Kjønn Alder Yrke Sivil status Timer 
pr. dag 

Dager 
pr. uke 

Mann 59 år Trygdet Samboer 1 2 

Mann 34 år Avdelingsleder Singel 1 6 

Kvinne 20 år Selger Samboer 1 7 

Kvinne 22 år Mammapermisjon Samboer 3 7 

Kvinne 16 år Student Samboer [kjæreste] 1 7 

Kvinne 43 år Lærer Samboer 1 2 

TABELL 1: DEMOGRAFISK DATA OM INTERVJUOBJEKTER 

3.2.3   Struktur og oppbygging 

Målet med intervjuene var å skape såpass stor tillitt og fortrolighet at respondentene 

ville fortelle åpent om hendelser, erfaringer, holdninger og følelser rundt Facebook. 

”Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att man på förhand har definierat de 

teman som utfrågningen gäller. […] Den här intervjun [ger] stor flexibilitet eftersom 

det är möjligt och naturligt att ställa uppföljande frågor.” (Østbye, Knapskog, & 

Larsen, 2002, s. 103). Til semistrukturerte intervjuer brukes vanligvis en 

intervjumanual, og den ”är normalt uppbyggda kring ett (begränsat) antal teman. De 

bör utgöra varsitt avsnitt eller frågeområde i intervjumanualen. Under varje 

frågeområde formulerar man sedan mer konkreta frågor.” (Larsson, 2000, s. 59). 

3.2.4   Intervjumanual 

Spørsmålene ble organisert etter tema, og disponert slik at bakgrunnsspørsmål ble tatt 

opp først og mer følsomme spørsmål kom til sist (Larsson, 2000). Det første 

spørsmålet handlet om generelle holdninger til publisering av innhold på Facebook. 

Deretter fulgte konkrete spørsmål om informasjon, og om hvordan respondenten selv 

bruker Facebook til å spre bilder, tekst og video. I logisk anknytning til dette var 

temaet Privacy settings, både om bruk og holdninger til disse innstillingene (se 

vedlegg 3: Intervjumanual). 

I den andre delen av intervjuet ville jeg komme mer inn på et personlig nivå, der 

temaene dreier seg mye om det sosiale og selvpresentasjon. Først handlet det om  

egen sensurering, og deretter om venner og relasjoner, på og utenfor Facebook. Her 
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kommer vi til kjernen i min problemstilling, og spørsmålene oppfordret respondenten 

til å fortelle om erfaringer. Til sist det mest følsomme, nemlig sosiale roller, 

selvpresentasjon og identitet, ikke bare om personen selv, men også andre i den 

sosiale kretsen.  

3.2.5   Utføring av intervjuene 

Naturlig nok er alle intervjuobjektene bekjente siden de er venner med meg på 

Facebook. Derfor var det mest naturlig at intervjuene ble gjort i en privat setting, og 

personene fikk selv velge om de ville komme hjem til meg, eller om jeg skulle 

komme til dem. Semistrukturert intervju oppmuntrer til en mer avslappet tone enn 

andre intervjuformer (Østbye, Knapskog, & Larsen, 2002), og jeg valgte ikke la 

intervjumanualen styre, men la samtalens flyt vise vei gjennom temaene og 

spørsmålene. Fordelen med dette er at det er enklere å komme inn på sensitive temaer 

med naturlige oppfølgingsspørsmål.  

De tre tilfellene hvor jeg var ute på besøk artet seg veldig ulikt, der jeg ved de to 

første tilfellet ble invitert på mat, kaffe og kaker, med småprat både før og etter 

intervjuet. Det tredje intervjuet på besøk var rake motsatsen; kort og rett på sak. De 

tre intervjuene som ble gjort i mitt hjem utartet seg forholdsvis likt, som en uformell 

samtale i sofakroken med kaffe og noe fingermat. Alle intervjuobjektene ga på 

forhånd tillatelse til at intervjuet ble tatt opp på bånd.  

3.2.6   Bearbeiding 

Det var viktig å transkribere intervjuene så fort som mulig (Larsson, 2000), men 

desverre ble det vanskelig for meg, siden intervjuene ble skjemalagt altfor tett 

sammen. Selv om denne prosessen er tidkrevende er det en god måte å bli kjent med 

materialet på, oppdage uttalelser som man har glemt eller ikke fått med seg, og få 

struktur på intervjuet. I tillegg var dette viktig for å ha materiale å referere til i 

resultatpresentasjonen.  

Databehandling av material fra en kvalitativ studie er ikke like enkelt som med en 

kvantitativ studie. Materialet er sjeldent numerisk og intervjuene er sjeldent helt likt 

utført, og dette gjør bearbeidingen vanskelig. Larssons (2000) indekseringsmetode 

gjorde denne jobben lettere, som går ut på å først gi hvert tema et nummer, deretter 
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dele inn transkriberingene etter disse nummerne. Resultatet blir at man kan hente frem 

et og et tema, og få frem kun de spørsmål og svar som handler om nettopp dette. 

Den slutliga analysen sker egentligen i samband med författandet. 

Skrivarbetet – med avgöranden om infallsvinklar, disposition, beskrivning av 

frågor, formulering av text som håller samman olika delar av materialet och 

prioritering av utsagor – är en central del i denna typ av undersökningar.  

(Larsson, 2000, s. 66) 

Det var vanskelig å vite akkurat hvor mange intervjupersoner som måtte til for å få et 

tilstrekkelig fyldig materiale. En tommelregel jeg pukket opp fra Larsson (2000) var 

at man skal fortsette å intervjue mennesker så lenge det kommer frem ny informasjon. 

Når man ser mønster, gjentagende svar og at det ikke kommer frem noe nytt er 

materialet mettet, og man kan slutte med intervjuer. I dette forskningsprosjektet 

beregnet jeg at 10 respondenter ville være tilstrekkelig, men tross den store 

spredningen i demografi var det repetitiv informasjon som kom frem allerede etter 

fem intervjuer, og etter seks intervjuer var materialet fullstendig mettet.  

3.3  Metodene og utførelsens troverdighet 

Slutsatser underbyggs med argument och av argument krävs att de ska vara  

(1) giltiga och (2) tillförlitliga. […] Giltighet har ett argument om det har 

med saken att göra. Tillförlitlighet är det om uppgifterna som anges är 

riktiga. 

(Ekström & Larsson, 2000, s. 12) 

3.3.1   Validitet 

”Traditionellt menar man med validitet eller giltighet att instrumentet eller frågan 

skall mäta det den är avsedd att mäta.” (Trost, 2001, s. 61). Validitet, eller gyldighet, 

er en av de to viktigste faktorene for at et forskningsprosjekt skal lykkes. Dersom 

validiteten var lav ville jeg ikke kunne svare på problemstillingen med den data jeg 

hadde samlet inn og forskningen ville vært forgjeves.  

Operasjonaliseringsfasen av en kvantitativ undersøkelse er kritisk; alle spørsmål må 

til sammen gi svar på undersøkelsens problemstilling. I kapittel 4, ’Resultat’ er det 
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helt tydelig at alle spørsmålene fra spørreundersøkelsen bidrar med vital informasjon. 

Demografiske data og grunnleggende informasjon om Facebook var viktig å ha som 

referansepunkter og kan gi mulige forklaringer på ulike funn.  

Validitet handler også om å stille spørsmålene til de rette personene. Min 

undersøkelse handlet om menneskers erfaringer og holdninger til Facebook, og da var 

det viktig å rette søkelyset direkte på Facebooks medlemmer, og ikke tilfeldig 

utvalgte studenter. Samtidig var mange av spørsmålene i undersøkelsen på et 

personlig nivå som krevde ærlighet fra respondentene, og fortrolighet mellom 

intervjuobjekt og forsker var en stor fordel. Begge disse utvalgsfaktorene ble tatt til 

følge for å heve undersøkelsens validitet, og dette ble oppnådd blant annet ved at 

forskerens venner på Facebook er utvalgsgruppen.   

3.3.2   Reliabilitet 

Traditionellt menar man reliabilitet eller tillförlitlighet att en mätning är så 

att säga stabil och inte utsatt för t.ex. slumpinflytelser, alla intervjuare skall 

fråga på samma sätt, situationen skall vara likadan för alla, alla skall vara på 

samma goda humör när de fyller i svaren på frågorna etc.  

(Trost, 2001, s. 59) 

Man skal alltid etterstreve høy standardisering i utføringen av spørreundersøkelse, slik 

at kontekst, sosial setting, tid, sted og tilgjengelig informasjon er lik for alle 

respondentene (Trost, 2001). Spørreundersøkelsen var nettbasert, og miljøet 

respondentene befant seg i, den sosiale konteksten, og valg av datautstyr kunne ikke 

kontrolleres. Dette kunne vært et stort reliabilitetsproblem, hadde det ikke vært for at 

denne konteksten med all sannsynlighet ikke skiller seg stort fra konteksten når 

respondentene bruker Facebook, som også er en nettside.  

Ved å utføre undersøkelsen på internett ble ’kongruens-’ og ’presisjonsproblemer’ 

unngått ved at alle spørsmålene var like og kunne fylles ut ved enkle museklikk. 

’Objektivitetsproblemer’ ble heller ingen bekymring siden ingen forsker var involvert 

i selve presentasjonen av undersøkelsen, eller innmating av data manuelt. Det eneste 

av Trosts (2001) reliabilitetsproblemer jeg ikke kom rundt er ’konstans’, siden folks 

holdninger alltid vil være i endring, spesielt til et så allment og aktuelt fenomen som 

Facebook.  
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Reliabilitet er viktig også i kvalitative metodebruk, men mye vanskeligere å sikre. 

Selv om intervjuspørsmål, kontekst og forsker er den samme vil hvert intervju bli 

forskjellig, fordi mellommenneskelig interaksjon ikke kan standardiseres på samme 

måte som et spørreskjema. ”Varje intervju utgör en ny situation. Forskaren får alltmer 

kunskap med sig i bagaget för varje nytt samtal. Det präglar givetvis de följande 

mötena.” (Larsson, 2000, s. 63). Det er en fin linje mellom en vanlig samtale og et 

intervju, spesielt i privat setting og når man som intervjuer allerede kjenner 

intervjuobjektet. Det mest problematiske med intervjuene var at jeg ved et par tilfeller 

stilte ledende spørsmål, avbrøt respondenten og avsluttet setningen for dem. 

Dessverre oppdaget jeg ikke dette før ved transkripsjonsfasen, og setter min lit til at 

de intervjuede personene følte seg så komfortable med meg som intervjuer at de 

fortalte sannheten.  

3.4  Metodologisk konklusjon 

Det er en umulig oppgave å sikre at både setting og spørsmål er eksakt likt i et 

intervju, på samme måte som det er umulig å forsikre at alle som svarer på en 

spørreundersøkelse har samme innstilling og sinnsstemning. Perfeksjon innen 

validitet og reliabilitet er teoretiske mål alle forskere har å strekke seg etter, men som 

få oppnår i praksis. Fordelen ved denne forskningen er at det kun var én forsker som 

gjorde alt arbeidet, noe som hever reliabiliteten. En annen stor fordel var at metodene 

brukt i undersøkelsen mimer forskningens fokus. Spørreundersøkelsen foregikk på 

Internett, i likhet med Facebook, og intervjuene ble gjort i en sosial kontekst, der vi 

kjente hverandre og kunne føle på dette med sosiale roller i situasjonen.  

”Projektets validitet kan stärkas på olika sätt, bland annat genom triangulering, som 

innebär att man kompenserar för svagheterna genom att kombinera olika analytiska 

ansatser.” (Østbye, Knapskog, & Larsen, 2002, s. 122). Det finnes flere typer 

triangulering, og i dette forskningsprosjektet ble det brukt metodologisk triangulering. 

Det innebærer å bruke en metode for å veie opp for svakheter ved en annen, og å 

kombinere kvalitativt intervju med kvantitativ spørreundersøkelse gir et fullstendig 

bilde. Det kvantitative datamaterialet gir et omriss og viser til en viss grad hvordan 

respondentene håndterer Facebook, mens intervjuene gir bildet dybde og farge ved å 

gi svar på hvorfor.  
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4.   Resultat og analyse              

I dette kapittelet vil jeg analysere på data fra spørreundersøkelsen og se på resultatene 

fra både undersøkelsen og de personlige intervjuene. Først blir vi bedre kjent med 

respondentene fra spørreundersøkelsen, og deretter følger gjennomgangen av 

resultatene. Disse er organisert etter tema, først grunnleggende om Facebook, så 

sikkerhet og begrensninger, sosiale relasjoner og selvpresentasjon. Resultatene fra 

spørreundersøkelsen blir presentert via frekvens- og krysstabeller.   

4.1   Respondentene 

I metodekapittelet ble det presentert en kort oversikt over respondentene fra 

spørreundersøkelsen og de som var intervjuobjekter. For å gi et mer utfyllende bilde 

av respondentene i prosjektet følger her en mer detaljert presentasjon av 

grunnleggende demografi. For å forhindre at intervjuobjektene blir identifisert av 

utenforstående vil disse ikke bli presentert i større detalj, og leseren henvises til 

’Tabell 1:  Demografisk data om intervjuobjekter’ i metodekapittelet for denne 

informasjonen.  

4.1.1   Kjønn og Alder 

Aller først vet vi at alle de 128 respondentene i undersøkelsen har tilgang på en 

datamaskin og internett, er medlemmer på Facebook og finnes i min venneliste der. 

Respondentene ble spurt om fødselsår i undersøkelsen og alderen ble senere regnet ut 

og fordelt i disse gruppene:  

Aldersgruppe Kvinne Mann Totalt 

< 21 år 7 2 9 

22-24 år 50 27 77 

25-29 år 9 12 21 

30 år < 10 11 21 

Totalt 76 52 128 

TABELL 2: ALDERSGRUPPER FORDELT PÅ KJØNN 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Tabell 2 viser tydelig at kvinner i alderen 22-24 år er representert med flest 

respondenter, og at menn i samme aldersgruppe følger tett etter. Sammen utgjør de 

hele 60 % av alle respondentene, noe som mest sannsynlig ikke er representative tall 

for vennelistene til alle Facebooks medlemmer. Dette kan forklares med at jeg selv er 

kvinne i alderen 22-24 år, og siden respondentene er fra min venneliste på Facebook 

er det naturlig med et flertall personer i samme aldersgruppe. 

4.2  Grunnleggende om Facebook 

4.2.1   Registreringsår 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totalt 

1 5 21 63 27 11 0 128 

TABELL 3: REGISTRERINGSÅR 

Denne undersøkelsen bygger på erfaringer og holdninger til Facebook, og da er det 

viktig at respondentene har brukt Facebook en periode, og ikke er helt nye 

medlemmer. Det kommer tydelig frem av tabellen at flesteparten respondenter 

registrerte seg som medlemmer på Facebook i 2007, og av undersøkelsen kom det 

frem at 46 av de 63 respondentene som ble medlem dette året var mellom 22 og 24 år. 

Først vil jeg påpeke at ”Facebook expands registration so anyone can join” 

(Facebook, 2010) i September 2006, og at det kan ha sammenheng med de høye 

registreringstallene. Ingen registrerte seg i 2010, noe som betyr at alle respondenter 

har ca. fem måneders erfaring med Facebook eller mer.  

4.2.2   Aktivitetsnivå 

Aktivitetsnivå var ikke en enkel variabel å operasjonalisere til noe målbart, og hva det 

betyr å være ’veldig aktiv’ eller ’lite aktiv’ er helt individuelt. Ved å se mengden aktiv 

bruk av Facebook kan man få en pekepinn på hvor aktive de fleste av medlemmene 

er, selv om to respondenter kommenterte at de ikke fikk frem hvor lite aktive de var. 

”Jeg får med meg alt! Jeg ser hva alt og alle driver med og hva folk ja har gjort den 

helga og sånn og sånn. Jeg er inne på Facebook flere ganger om dagen, og ser og 

snakker litt” (Kvinne, mammapermisjon, 22 år). 
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Det var liten forskjell mellom menn og kvinner i aktivitetsnivå og tallene var jevnt 

fordelt også mellom aldersgruppene. Flest medlemmer var aktive i opptil 1 og 2 timer, 

og syv dager i uken, men har de sammenheng med hverandre? 

Dager pr. uke  
Timer pr. dag 

1-4 dager 5-6 dager 7 dager Totalt 

< 1 time 15 22 39 76 

2 timer 1 6 21 28 

3 timer 0 1 10 11 

4 timer < 0 0 10 10 

Blank 1 0 2 3 

Totalt 17 29 82 128 

TABELL 4: AKTIVITETSNIVÅ I TIMER PER DAG OG DAGER PER UKE 

Tallene viser tydelig at det er en sammenheng, og det kan slås fast at det vanligste er 

aktivitet i opptil 1 time hver dag hele uken, som gjelder for nesten 1/3 av 

respondentene. Utvider vi tidsperspektivet kan vi se at over 2/3 av respondentene er 

inne på Facebook opptil 2 timer, 5-7 dager i uken. Disse tallene forteller oss at 

Facebook ikke krever mye av vår tid daglig, men at det er noe som lokker oss inn 

hver eneste dag. ”Jeg liker å logge inn og se om noen har sendt meg en melding, eller 

ja, om det har skjedd noe. […] Og det er stort sett bare å følge med på news liksom, 

så ser man hva det er som har skjedd” (Mann, avdelingssjef, 34 år). 

4.2.3   Bruksområder og publiseringsvaner 

Det ble spurt etter hva Facebook ble brukt til, hvilket type innhold som ble publisert 

mest og hvor hyppig publisering forekom. Dette var viktig informasjon for å se hvilke 

ytre stimuli, som Goffman (1956/1992) tar opp, medlemmene gir hverandre på 

Facebook. Dette er kunnskap som trengs for å se på hvilket grunnlag de bygger sin 

lesing av hverandre. I etterkant er det tydelig at flere spørsmål rundt hvilket innhold 

som publiseres ville vært fordelaktig, for å kunne trekke slutninger om hvordan 

medlemmene reagerer på ulike typer uttrykk. På Facebook handler det om de samme 

uttrykkene, som klær, manerer, sosial status, osv. For å ta Goffmans metafor, 

teaterstykket, ett steg videre kan vi tenke oss at vår opptreden på teateret blir filmet, 

og at denne filmen blir redigert før den blir vist for venner og bekjente.  
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Hvor ofte publiserer/ 
oppdaterer du innhold? 

Flere ganger 
hver dag 

Hver 
dag 

Flere ganger 
hver uke 

Hver 
uke 

Sjeldnere enn 
hver uke 

Profil status 6 5 34 21 62 

Bilder 0 0 1 6 119 

Video 0 0 1 1 122 

Totalt 6 5 36 28 303 

TABELL 5: HYPPIGHET AV PUBLISERING/OPPDATERING AV INNHOLD 

71 personer svarte at de bruker Facebook mest til å titte på andres profil og innhold, 

men det var få personer som oppga at de hyppig publiserte og oppdaterte innhold selv. 

Det er profilstatusen som blir oppdatert oftest, men kun seks respondenter oppdaterer 

profilstatusen sin flere ganger hver dag. En manuell gjennomgang av resultatene viste 

at kun én av disse personene jobbet, tre var studenter, en var rehabilitert, og den siste 

personen er en av intervjupersonene, en 22 år gammel kvinne som er hjemme med 

mammapermisjon: ”Statuser oppdaterer jeg jo flere ganger om dagen. Bilder er det 

kanskje, hadde jeg hatt nett her nå hadde jeg kanskje lagt ut bilder to ganger i uka. 

Men siden vi ikke har det så blir det kanskje hver annen uke”  

(Kvinne, mammapermisjon, 22 år). 

Utover profilstatus er det ytterst få oppdateringer som gjøres, til og med bilder blir 

lagt ut sjeldnere enn hver uke. Totalt er det 82 respondenter som er inne på Facebook 

hver dag, men det er kun 11 respondenter til sammen som publiserer innhold hver 

dag. I tillegg opplyser 71 personer at de bruker Facebook mest til å titte på andres 

innhold. Det unngålige spørsmålet er; når så lite innhold blir publisert, hva er det 

Facebooks medlemmer ser på da? Først og fremst kan det naturlig nok være gammelt 

innhold som granskes, noe som betyr at det totale inntrykket, gammelt og nytt 

innhold, som utgjør vår opptreden på Facebook. Dagens inntrykksmanipulering på 

Facebook, i motsetning til Impression management på Goffmans tid, er derfor en 

langsiktig prosess, og vi leser hverandres nåværende rolle ut fra gårsdagens 

handlinger. Rangeringen av svaralternativene kunne vært bredere, og skulle inkludert 

oppdateringer og publiseringer pr. måned. På den måten ville vi sett en mer nyansert 

oversikt over publiseringshyppigheten.   
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4.3  Sikkerhet og begrensinger  

Sikkerhet er et stort tema når det gjelder publisering av innhold på internett generelt, 

og spesielt på Facebook der mange legger ut privat informasjon og personlige bilder. 

Privacy settings er innstillinger ethvert Facebookmedlem kan sette på innhold som 

publiseres for å begrense innsyn for visse medlemsgrupper og utenforstående.  

4.3.1   Privacy settings 

Bevissthet 

Først og fremst var det viktig å kartlegge hvor mange av medlemmene som faktisk 

hadde endret Privacy settings på sin profil. I etterkant ble det tydelig at spørsmålet 

”Vet du hva Privacy Settings er?” ville vært behjelpelig. Det står også tydelig øverst i 

alle undersøkelsens stadier at ”Du må gjerne bruke Facebookprofilen din til hjelp for 

å svare på spørreskjemaet.” (Se vedlegg 1.1: Spørreundersøkelse side 1 - 

Grunnleggende).  

Har du endret Privacy settings i 
innstillingene på Facebook?  

<21 år 22-24 år 25-29 år 30 år< Totalt 

Ja 9 66 20 14 109 

Nei 0 11 1 7 19 

Totalt 9 77 21 21 128 

TABELL 6: ALDER OG GENERELLE PRIVACY SETTINGS 

Alle medlemmer under 21 år har endret disse innstillingene og hele 37 % av de som 

ikke hadde endret Privacy settings på Facebook var over 30 år. Totalt sett var det 

mange respondenter som hadde endret innstillingene, noe som viser at medlemmene 

er forholdsvis bevisste på å beskytte innholdet sitt.  

Har du endret Privacy settings på 
f.eks. et bilde før publikasjon?   

<21 år 22-24 år 25-29 år 30 år< Totalt 

Ja 6 41 11 4 62 

Nei 3 36 10 16 65 

Blank 0 0 0 1 1 

Total 9 77 21 21 128 

TABELL 7: ALDER OG SPESIELLE PRIVACY SETTINGS 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Cirka halvparten av respondentene har endret innstillinger for enkeltpublikasjoner, 

men også her scorer de unge best. De mellom 22 og 24 år stod for hele 66 % av antall 

”Ja” på spørsmålet, og de over 30 år stod kun for 6 % av de som hadde endret slike 

innstillinger. Dette viser tydelig at de unge er mer bevisste på å beskytte innholdet enn 

de eldre. Tradisjonelt sett er det enkelt å anta at jo eldre man blir desto mer forsiktig 

er man, og at dette også gjelder bevissthet rundt beskyttelse av privatlivet på 

Facebook. I tillegg er det, som van Kokswijk (2007) forklarte, vanskelig å se for seg å 

være sosial på en virtuell plattform uten å beskytte sin sanne identitet på en eller 

annen måte. Han stiller spørsmål ved om vi klarer å være oss selv fullt ut på slike 

nettsamfunn, og mener at den presentasjonen vi gir av oss selv nødvendigvis må bli 

en representasjon.  

Samtidig mener han at uansett hvor hardt vi prøver å skjule vår sanne identitet så vil 

alltid et glimt av den sanne oss skinne gjennom. ”Even if a person chooses to hide 

behind a totally false identity, it says something about the fear and lack of self-esteem 

behind the false mask.” (van Kokswijk, 2007, s. 86). Et blikk på resultatene fra de 

personlige intervjuene kan tyde på at de statistiske tallene er til dels misvisende. Det 

er kun en av intervjupersonene som syns at Privacy settings var tilstrekkelig for å 

beskytte det publiserte innholdet, de andre fem holder heller en streng hånd over det 

materialet de faktisk publiserer. ”Jeg viser ganske mye ettersom min profil er så hardt 

kontrollert fra meg. Sist jeg sjekket var det åpent for alle og enhver” (Mannlig 

avdelingsleder, 34 år).  

Innstillingene 

Et av de mest spennende resultatene i undersøkelsen var hvilke Privacy settings 

respondentene hadde. Mange av de som tilhører aldersgruppen 30 år og oppover 

hadde ikke endret disse innstillingene, og dermed var det vanskelig for dem å vite 

hvilke innstillinger de hadde.  

We recommended that you share basic info like status updates and posts with 

everyone, content like photos and videos of you with friends of your friends, 

and sensitive items like contact information with only your real friends. 

 (Zuckerberg, 2010) 
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Spørreundersøkelsen spurte etter innstillinger for ’Personlig informasjon’, ’Foto og 

video av deg (tagging)’ og ’Album’ (vanligste innstilling). Mellom 83 og 96 

respondenter oppga ”Bare venner” som innstilling for alt innhold. Det var små 

variasjoner i resultatet bortsett fra hvis man sammenligner med kjønn. Her vises 

resultatene for foto og video, men funnene er representative for personlig informasjon 

og album også. 

Privacy settings for foto og video av deg (tagging) Kvinne Mann Totalt 

Bare venner 50 33 83 

Venner av venner 10 6 16 

Venner og nettverk 4 2 6 

Alle 4 10 14 

Brukerdefinert 8 1 9 

Totalt 76 52 128 

TABELL 8: PRIVACY SETTINGS FOR ’FOTO OG VIDEO AV DEG (TAGGING)’ FORDELT PÅ KJØNN 

Over dobbelt så mange menn (19 %) som kvinner (5 %) lot alle se foto og video av 

seg selv, og denne tendensen fantes også ved innstillingene for personlig informasjon 

og album. Trenden viste altså at menn sannsynligvis var mindre oppmerksomme eller 

interessert i begrensninger enn kvinner.  

Det ble interessant å se om det var de samme respondentene som hadde innstillingen 

”Åpen” på alle tre typer innhold, og dermed hadde en profil der alle i verden med 

tilgang til internett hadde innsyn. Manuell gjennomgang av data fra undersøkelsen 

viste at det var totalt 9 respondenter som hadde alt åpent for alle, halvparten menn og 

halvparten kvinner, fra alle aldersgrupper. Det eneste som skilte seg ut var at 4 av de 

9 var lærere, uten at jeg så noen større sammenheng i dette funnet. En av disse ni 

respondentene var tilfeldigvis en av intervjuobjektene, en kvinnelig lærer på 43 år: 

Internett er en veldig skjør ting. Men man kan tro at ”her er det sånn 

personvern erklæringer og greier”, med det sitter noen et eller annet sted og 

hacker og ordner og finner frem til alt, og da sitter du der. Det gidder jeg ikke. 

Det har jeg ikke lyst til å være med på.  

(Kvinne, lærer, 43 år) 
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Standardinnstillingene 

Svarene fra undersøkelsen indikerte usikkerhet blant respondentene i forhold til 

hvilke innstillinger Facebook har som standard. I Tabell 9 ser vi hvilke innstillinger 

de som ikke hadde endret Privacy Settings trodde de hadde.  

Privacy settings hos de som 
ikke har endret dem før 

Personlig 
informasjon 

Foto og 
video 

Album Totalt 

Bare venner 6 7 8 21 

Venner av venner 2 3 3 8 

Venner og nettverk 3 3 3 9 

Alle 6 6 4 16 

Brukerdefinert 2 0 1 3 

Totalt 19 19 19 57 

TABELL 9: PRIVACY SETTINGS  HOS DE SOM IKKE HAR ENDRET DEM FØR. 

I utgangspunktet skulle alle disse respondentene hatt de samme innstillingene siden de 

ikke har endret de selv, og det skulle vært standardinnstillinger som er satt av 

Facebook. Som standard er ’Foto og video av deg’ begrenset til ’Venner av venner’, 

det samme gjelder siden ’Personlig informasjon’, og nye album er som 

standardinnstilling åpent for ’Alle’ (se Vedlegg 4.1 – 4.3: Standard Privacy Settings).  

Dermed er det bare de uthevede tallene i Tabell 9 som stemmer, og kun brukerne med 

disse innstillingene som visste hvilke innstillinger de hadde. Siden de ble hentet fra 

tre ulike variabler måtte en manuell gjennomgang av materialet til for å vise at tallene 

stammer fra 6 ulike respondenter. Resten av respondentene hadde ikke kontroll over 

hvilke Privacy innstillinger de hadde, og for mange av disse var album mest utsatt, og 

tilgjengelig for et mye større publikum enn de trodde.  

4.3.2   Tagging 

’Tagging’ betyr å koble publisert innhold, bilder, video eller statusoppdateringer, til 

medlemmer på Facebook. Du kan tagge deg selv og andre i både bilder og video, og 

venner i statusoppdateringer. I spørreundersøkelsen ble det spurt om hvor mange 

prosent av totale publiseringer respondenten tagger seg selv eller andre. Alternativene 

var prosentsatsene 0, 25, 50, 75 og 100 %.  
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Resultatet viste at tagging i video nesten ikke var et tema; ca. 80 % av respondentene 

tagget aldri andre, og samme antall tagget heller ikke seg selv i videoer. Dette kan 

henge samme med at videoer sjeldent ble publisert, og visse respondenter hadde 

kanskje aldri publisert video. Sammenligner vi de to variablene ser vi for eksempel at 

77 % svarte at de publiserte video sjeldnere enn hver uke og at de tagget seg selv i  

0 % av videoene.  

Tagging i bilder viste seg å være mer populært, spesielt blant kinner. På spørsmålet 

”Hva syns du om at andre tagger deg i bilder?” svarte en av intervjuobjektene: 

Det [tagging] liker jeg egentlig ikke. Jeg tar det veldig ofte bort. Men hvis jeg 

bare har vært et sted, for eksempel på en fest da, og de har lagt ut bilder fra 

det, da er det på en måte greit å bare ta bort taggen, så det vertfall ikke synes 

på min profil. 

(Kvinne, selger, 20 år) 

Fire kvinner svarte at de tagget seg selv i alle bildene de publiserte, mens nesten 

halvparten av alle menn oppga at de aldri tagget seg selv i bilder.  

Tagger seg selv i bilder Kvinne Mann Totalt 

100 % av gangene 4 0 4 

75 % av gangene 15 12 27 

50 % av gangene 8 1 9 

25 % av gangene 22 11 33 

0 % av gangene 26 28 54 

Blank 1 0 1 

Totalt 76 52 128 

TABELL 10: TAGGING I BILDER FORDELT PÅ KJØNN 

Det er verdt merke seg at bortsett fra å aldri tagge seg selv, var det forholdsvis vanlig 

å tagge seg selv 25 % eller 75% av gangene man publiserer bilder. En titt på 

fordelingen av disse tallene over aldersgruppene viste at 20 av de 27 respondentene 

som tagger seg selv 75 % av gangene er i aldergruppen 22 til 24 år. Dette kan bety at 

medlemmene i denne gruppen har et større eksponeringsbehov, eller det er en form 
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for inntrykksmanipulasjon. Alle bilder med tagg av deg som medlem samles 

automatisk i en ’Bilder av deg’ mappe på din profil. Å sette tagg på alle bildene av 

deg selv gir større kontroll over eget uttrykk, og dette henger tett sammen med 

Goffmans teori om ’Impression Management’. Slik kan hvert medlem velge ut hvilke 

typer klær, sosial sammenheng, sosial status, kroppsspråk og lignende som skal vises 

for venner. I denne sammenhengen er Facebook det perfekte sted for å presentere seg 

selv slik at venner får akkurat det inntrykket av seg som man ønsker.  

Gjennomgående for alle tabeller om tagging i denne undersøkelsen er at det er flest 

respondenter som ikke tagger noen i noe innhold. Det kan tyde på at disse 

medlemmene har respekt for så vel andre som seg selv, og ikke eksponerer noen i 

innhold som publiseres. Disse er kanskje heller ikke spesielt interessert eller opptatt 

av sitt eget uttrykk og hvordan de oppfattes av andre. 

Jeg syns man skal være veldig forsiktig med hva man publiserer. Og så syns 

jeg dem skal bruke Facebook til det Facebook i utgangspunktet er ment til. 

Jeg tenker kanskje sånn at det er ikke sikkert folk er interessert i det jeg har 

[av bilder], og jeg har ikke lyst til å trykke det på folk. 

(Mann, trygdet, 59 år) 

4.4  Sosiale relasjoner 

Det mest sentrale i dette forskningsprosjektet var å se hvilke forhåndsregler 

Facebooks medlemmer tok i forhold til rollekonflikter. Meyrowitz (1985) mener at vi 

velger hvilken rolle vi skal spille etter hvilket publikum vi skal opptre for, og derfor 

var det viktig å kartlegge hvilke sosiale relasjoner som er representert i vennelisten til 

hvert enkelt medlem. ”Sjefen min har jeg på Facebook, og mange kolleger og, mange 

andre som er potensielle kolleger i fremtiden, og det er nok den største grunnen til at 

jeg er forsiktig. Meg på en arbeidsplass og meg privat to forskjellige ting” (Mann, 

avdelingsleder, 34 år). 

4.4.1   Vennelisten 

I første delen av spørreundersøkelsen ble det presentert en flersvarsoppgave der 

spørsmålet var ”Hvilke av disse er du venn med på Facebook akkurat nå?”, og dette er 

antall kryss hver av alternativene fikk til sammen: 
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Relasjon Kryss Relasjon Kryss Relasjon Kryss 

Sjefer 
Ansatte 
Kolleger 

48 
4 
93 

Lærere 
Medstudenter 

26 
82 

Nære venner 
Bekjente 
Ukjente 

122 
124 
30 

Kjæreste/ 
livspartner/ 
ektefelle 

68 Barn 
Foreldre 
 

9 
48 
 

Besteforeldre 
Kjendiser 
Eks-kjæreste 

12 
17 
73 

TABELL 11: SOSIALE RELASJONER PÅ FACEBOOK 

Det er tydelig at ”elever/studenter” og ”barnebarn” også skulle vært alternativer blant 

de sosiale kontaktene, og et spørsmål om hvor mange venner hver av medlemmene 

hadde totalt sett burde vært lagt til. Det interessante var at så stor variasjon i ulike 

sosiale settinger faktisk var representert hos disse 128 respondentene, noe som igjen 

betyr at rollesammensetningen for det enkelte medlem innebærer mange ulike roller.  

Jeg har så sinnsykt mange venner på Facebook, og det er jo ikke alle der man 

har så veldig mye å snakke om, men altså, plutselig får man en 

venneforespørsel dagen etter byen, og; ”jeg kjenner jo ikke deg så godt”, 

liksom, ”hvorfor skal jeg være venn med deg?” Men så kanskje det blir litt mer 

etter hvert hvis man prater litt og sånn, liksom. 

(Kvinne, mammapermisjon, 22 år) 

Hele 30 av respondentene hadde vennestatus med ukjente mennesker. Av disse var 

det i gjennomsnitt 19 respondenter som oppga ”Bare venner” som Privacy setting. 

Spørsmålet er om disse menneskene tror at de er beskyttet av de innstillingene de har 

satt på Facebook, som blir en falsk sikkerhet dersom de er venner med ukjente 

personer. Av de 98 respondentene som ikke var venn med ukjente personer på 

Facebook var det hele 83 som hadde endret Privacy settings på Facebook. Disse 

medlemmene visste hvem alle sine venner var, og hvilke innstillinger de hadde, og det 

er disse som representerer de forsvarlige og forsiktige Facebookmedlemmene.   

4.4.2   Uroligheter 

”Nå er liksom farmor, mamma, pappa, alle på Facebook. Og da syns ikke jeg noe om 

at det kommer bilder på Facebook av at jeg drikker, eller sånne ting, men det gjør det 

jo” (Kvinne, selger, 20 år). Et av de spørsmålene som hadde sterkest sammenheng 

med problemstillingen handlet om uroligheter for mulige rollekonflikter. Tabell 12 
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viser antall ”Ja”-svar for de fem scenarioene som respondentene skulle svare ”Ja” 

eller ”Nei” på om de var urolige for, fordelt på alder. 

Respondenter som er urolig for <21 år 22–24 år 25–29 år 30 år< Totalt 

…at foreldrene skal se hvordan 
de er sammen med venner 

1 13 1 0 15 

… at venner skal se hvordan de 
er sammen med besteforeldre 

0 0 0 0 0 

… at sjefen skal se hvordan de 
er privat 

2 20 6 2 30 

… at kolleger skal se hvordan de 
er sammen med venner 

0 7 3 2 12 

… at kjæreste/ektefelle skal se 
hvordan de er sammen med 
venner 

0 4 1 2 7 

TABELL 12: ”JA”‐SVAR PÅ UROLIGHETER RUNDT MULIGE ROLLEKONFLIKTER 

Det var medlemmer mellom 22 og 24 år som var mest nervøse for slike 

rollekonflikter, og spesielt ille var det dersom foreldre skulle se hvordan de var 

sammen med venner, og dersom sjefen skulle se hvordan de var privat. Kun 12% eller 

færre var bekymret for å publisere ting som foreldre, kjæreste, venner, besteforeldre 

eller kolleger ville reagert på. Først da det ble spurt etter hvor urolige de var for at 

sjefen skulle se deres privatliv var det 23 % som reagerte.  

Er du urolig for at sjefen skal se 
hvordan du er privat? 

Ikke venn 
med sjefen 

Venn med 
sjefen 

Totalt 

Ja 24 6 30 

Nei 56 42 98 

Totalt 80 48 128 

TABELL 13: VENN/IKKE VENN MED SJEFEN ‐ UROLIG FOR AT SJEFEN SKAL SE PRIVATLIVET 

Av Tabell 13 ser vi at det kun var 6 respondenter som var venn med sjefen og i tillegg 

var urolig for at denne personen skulle se hvordan de var privat. De resterende 24 som 

var urolig for at sjefen skulle se privatlivet var ikke venn med vedkommende på 

Facebook, og ble dermed sikret mot denne type rollekonflikt. ”Jeg tror det ville være 

grunnlag for å ikke ansette noen, hvis det stod mellom en som har eksponert seg på en 
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eller annen måte negativt, for det er negativt, ja, og en som ikke har det, så vet jeg 

hvem jeg vill ha valgt” (Kvinne, lærer, 43 år). 

4.4.3  Ta bort innhold 

Respondentene fikk spørsmålene ”Har du noen gang tatt bort innhold pga. 

kommentarer fra andre?” og ”Har du noen gang tatt bort innhold fordi andre har bedt 

deg om det?”. Det var henholdsvis 51 og 44 medlemmer som svarte ”Ja” på 

spørsmålene, og til sammen var det 30 respondenter som svarte ”Ja” på begge.  

”Det er mange ganger jeg har bedt folk slette bilder fordi de er for utfordrende eller 

sånne ting. […] En må nok gå gjennom [bildene] en gang og drive å slette, slette mye! 

Man trenger jo ikke ha bilder der som er flere år gamle” (Kvinne, mammapermisjon, 

22 år). 

23 % av respondentene har tatt bort innhold i etterkant av publikasjon. Det kan virke 

som om disse respondentene er usikre på sin egen dømmekraft og retter seg etter de 

normer og regler satt av andre brukere. Dette er mye likt det som skjer når vi møter 

mennesker i det daglige, i følge Goffmans teori. Mellommenneskelig interaksjon 

handler om å lete etter informasjon fra hverandre for å finne ut hvilken sosial 

situasjon vi befinner oss i. Det er slik vi kan tilpasse opptreden og rolle etter hvilke 

mennesker vi møter, og det virker som om dette også fungerer på Facebook. Får vi 

informasjon fra andre medlemmer om at den rollen vi spiller ikke passer må vi 

tilpasse uttrykket til den nye situasjonen.   

Jeg sletta mye bilder og sånn. Jeg vil jo ikke at ho [farmor] skal se at jeg 

drikker, det er jo greit at jeg har et glass i hånda, det kan jo være hva som 

helst, men hvis jeg har en øl i hånda så vil jeg ikke ha det bildet på Facebook 

så farmor får se det. Og hvis ikke farmor kan se det, så bør egentlig ingen 

kunne se det, altså. 

(Kvinne, selger, 20 år) 

4.5  Selvpresentasjon 

Fokus i dette forskningsprosjektet ligger på medlemmers selvpresentasjon på 

Facebook. Klarer de å skifte mellom roller og masker i dette sosiale nettverket like 
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sømløst som ungdommene van Kokswijk (2007) skrev om, eller får vi problemer med 

å håndtere flere sosiale settinger når de er samlet på samme sted? 

4.5.1  Identitetsproblemer 

Spørsmål 15 var ”Syns du det er vankelig å være deg selv på Facebook fordi personer 

fra ulike sosiale settinger i dagliglivet er samlet der?” Dette er selve essensen i 

forskningsprosjektet, og bygger i all hovedsak på problemstillingen. Svaret ville gi 

konkret svar på om rollekonflikter faktisk var et problem på Facebook, eller ikke. 

Syns du det er vankelig å være deg selv på 
Facebook fordi personer fra ulike sosiale 
settinger i dagliglivet er samlet der? 

Kvinne Mann Totalt 

Ja, alltid 4 1 5 

Ja, noen ganger 32 16 48 

Nei, aldri 40 35 75 

Totalt 76 52 128 

TABELL 14: VANSKELIGHETER MED Å VÆRE SEG SELV FORDELT PÅ KJØNN 

Dessverre er dette to spørsmål i ett, og det beste ville vært om de var delt, slik at vi 

kunne sett hvilke som syntes det var vanskelig å være seg selv, og hvilke som syntes 

det var vanskelig med de ulike sosiale arenaene.  

41 % av respondentene hadde opplevd dette med sosiale roller vanskelig på 

Facebook, i større eller mindre grad. Spørsmål 12 var ”Har du noen gang latt være å 

legge ut innhold fordi du er urolig for reaksjoner fra andre?” og bygger videre på 

spørsmålet presentert i tabell 14. I resultatet fra både spørreundersøkelse og intervju 

var det store motsetninger og selvmotsigelser i svarene på disse spørsmålene. 

Det er nesten en selvmotsigelse, at ”Jeg legger ikke ut noe fordi jeg er redd for 

hva folk vil syns.” Hvis jeg legger ut noe så syns jeg at det er et poeng, og da 

legger jeg ut for at folk skal se det. […] Jeg er som person veldig opptatt av 

hva folk syns om meg, faktisk. Derfor er jeg også veldig forsiktig med hva jeg 

sier. 

(Mann, trygdet, 59 år) 
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Det var ikke bare intervjupersonene som sa mot seg selv. I spørreundersøkelsen ble 

respondentene presentert for spørsmål 12 (under), og deretter en rekke scenarioer om 

uroligheter for ulike sosiale konflikter i spørsmål 14. Det viste seg at selv om 69 

respondenter svarte at de har latt være å legge ut innhold fordi de er redd for 

reaksjoner fra andre, så var det aldri flere enn 30 som erkjente uroligheter ved de 

ulike scenarioene. Dette kan tyde på at mange svarte uærlig, forsøkte å virke sosialt 

sterkere enn det de er, eller at de situasjonene respondentene er mest urolige for ikke 

var en av scenarioene. 

Har du noen gang latt være å legge ut innhold 
fordi du er urolig for reaksjoner fra andre? 

Kvinne Mann Totalt 

Ja 45 24 69 

Nei 30 28 58 

Blank 1 0 1 

Totalt 76 52 128 

TABELL 15: EGEN SENSURERING AV INNHOLD FORDELT PÅ KJØNN 

Det spesielle med denne tabellen er at tallene er bemerkelsesverdig jevnt fordelt 

mellom både kjønn og svaralternativ. Det var bare 15 flere kvinner som svarte ”Ja” 

enn de som svarte ”Nei”, samtidig som mennene var nesten helt jevnt fordelt mellom 

alternativene. Selv en sammenligning med aldersgrupper viste samme jevne fordeling 

mellom de to alternativene. 

Har du noen gang latt være å 
legge ut innhold fordi du er 
urolig for reaksjoner fra andre? 

<21 år 22–24 år 25–29 år 30 år< Totalt 

Ja 4 45 10 10 69 

Nei 5 31 11 11 58 

Blank 0 1 0 0 1 

Totalt 9 77 21 21 128 

TABELL 16: EGEN SENSURERING FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER 

At fordelingen mellom både alder og kjønn var så jevn i spørsmålet om ”Har du noen 

gang latt være å legge ut innhold fordi du er urolig for reaksjoner fra andre?” var et 

meget interessant funn. Det førte til leting blant andre variabler for å se etter 



 42 

påvirkning på fordelingen mellom de som sensurerte eget innhold, og de som ikke 

gjorde det. Resultatet som skilte seg mest ut var forholdet mellom egen sensurering 

og Privacy Settings.  

Har du noen gang latt være å 
legge ut innhold fordi du er 
urolig for reaksjoner fra andre? 

Har endret Privacy 
settings 

Har ikke endret 
Privacy settings 

Totalt 

Ja 63 6 69 

Nei 45 13 58 

Blank 1 0 1 

Totalt 109 19 128 

TABELL 17: EGEN SENSURERING OG ENDRET PRIVACY SETTINGS   

Av tabellen ser vi en tydelig sammenheng mellom de som har latt være å legge ut 

innhold pga. reaksjoner fra andre, og de som har endret Privacy settings. Disse utgjør 

omtrent halvparten av respondentene. Det kan være slik at endringene i Privacy 

settings ble løsningen for mange av disse personene, og det er denne sammenhengen 

som her kommer til syne.  

4.5.2  Privacy settings eller egenkontroll? 

Under intervjuene spurte jeg hva intervjupersonene syns om innstillingen 

”Brukerdefinert” på Privacy settings, der man som bruker for eksempel kan 

ekskludere enkeltpersoner fra visse typer innhold, eller kun vise utvalgt informasjon 

til en liten gruppe medlemmer. Her oppdaget jeg en stor selvmotsigelsestrend blant 

alle de intervjuede. Noen ganger ble det fanget opp under intervjuet, og flere av 

intervjupersonene klarte ikke bestemme seg for om dette var negativt eller positivt.  

Hvis man er sjef eller jobber i barnehage, eller er lærer, så syns jeg liksom ikke 

at man skal ha sånne [utfordrende] bilder av seg selv, da. Fordi det kan bli en 

konflikt. Altså, hvis man jobber i barnehage da, og foreldrene til barna som 

du jobber med ser at du er på byen i kort skjørt, så ser ikke det noe positivt ut. 

(Kvinne, selger, 20 år) 

Ved å se saken fra denne siden er det tydelig en positiv ting at man for eksempel kan 

dele inn sine venner i to grupper; en for privatlivet og en for arbeidslivet, og deretter 
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velge hvilke av gruppene man publiserer for. Dette er mye likt det vi praktiserer i 

dagligdags interaksjon med hverandre. Som Meyrowitz (1985) gir eksempel på i sin 

bok er det vanlig å tilpasse en historie i forhold til hvilket publikum som skal høre 

den. Slik er det en positiv ting at man har mulighet til dette også på Facebook. På en 

annen side er det flere av de intervjuede som trekker frem generell internettsikkerhet 

som en avgjørende faktor for at de mener man skal publisere det samme for alle 

sosiale grupper. ”Jeg syns at hvis bildet er så skadelig eller negativt eller hva det 

måtte være, at det må blokkes for visse mennesker, så burde de ikke lagt det ut i det 

hele tatt. Enten må du kunne stå for det du legger ut, eller så må du la være” (Mann, 

avdelingsleder, 34 år). 

Et par av intervjupersonene trakk paralleller mellom ”Brukerdefinert”- funksjonen på 

Facebooks Privacy settings, og hvordan vi velger ut den informasjonen vi gir fra oss i 

dagliglivet. Dette bygger også på en av Goffmans (1956/1992) teorier, om at det er 

publikum som avgjør hvilke roller vi spiller, ikke omvendt. På samme måte som man 

ikke ville fortalt en historie på samme måte til sine foreldre som til sine venner, ville 

man ikke at foreldre og venner skal se de samme bildene av deg på Facebook. 

Det er jo litt tosidig da. For det første, hvis du bruker det verktøyet 

[brukerdefinert Privacy setting], så viser det jo at du er litt bevisst, sant. Da 

har jo ikke du jugd noen ting for meg for det, men du har valgt ut hva du vil 

at jeg skal vite. Men samtidig så syns jeg på en måte det er sånn; ”Hvorfor har 

du behov for å legge ut det på Facebook, da?” 

(Kvinne, lærer, 43 år) 

Det kom også tydelig frem av intervjuene at de fleste valgte å heller ha en streng 

kontroll over det de lastet opp enn å forsøke å sette Privacy innstillinger på det 

etterpå. For de intervjuede over 30 år gikk det mest på generell internettsikkerhet og 

de var urolige for hvor enkelt det var å hacke seg inn på Facebook. De under 30 år 

brydde seg også om hvor ’vanntett’ disse Privacy innstillingene egentlig var, men 

hovedgrunnen til at de to yngste ikke publiserte så mye var i all hovedsak fordi de 

ikke hadde lyst eller så noen grunn til det. I bunnen for all urolighet lå redselen for at 

personlige bilder, informasjon og video skulle komme på avveie og bli misbrukt. De 
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er urolige for at rollen de spiller skal miste troverdighet hos publikum hvis de får et 

blikk bak sceneteppet og inn til backstage.   

De som er mest rundt meg, de kjenner meg egentlig på godt og vondt. Jeg tror 

nok de kjenner meg igjen. […] Rollen på Facebook blir jo på en måte en 

mellomting, liksom. Men jeg passer egentlig på hva jeg skriver uansett hvor 

jeg skriver det.  

(Kvinne, student, 16 år) 

4.5.3  Facebook vs. dagligligvet 

Ikke uventet var det mange som svarte ”Ja” på spørsmålet om ”Kjenner du noen som 

er annerledes på Facebook enn i dagliglivet?”  

Kjenner du noen som er annerledes på 
Facebook enn i dagliglivet? 

Kvinne Mann Totalt 

Ja 41 21 62 

Nei 35 31 66 

Totalt 76 52 128 

TABELL 18: ANDRE ANNERLEDES PÅ FACEBOOK/DAGLIGLIVET FORDELT PÅ KJØNN 

Et annet spørsmål som gikk ut på det samme var: 

Har du noen gang reagert på innhold fra 
andre fordi det ikke stemmer med ditt bilde 
av denne personen? 

Kvinne Mann Totalt 

Ja 44 19 63 

Nei 32 33 65 

Totalt 76 52 128 

TABELL 19: REAGERT PÅ INNHOLD FRA ANDRE FORDELT PÅ KJØNN 

Likheten mellom de to foregående tabellene var slående, og de viste nesten akkurat 

det samme; det var omtrent halvparten av alle respondentene som hadde opplevd at 

andre medlemmers uttrykk på Facebook ikke stemte overens med det bilde de hadde 

av dem. I begge tilfeller var det flest kvinner i alderen 22 til 24 år som hadde 

oppdaget denne forskjellen. ”Jeg opplevde ho [sjefen] som en helt annen person på 
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Facebook, på bilder og sånn av ho altså, enn det jeg opplever ho som sjef da. Det er 

litt rart å se sjefen sin i korte skjørt på byen, liksom” (Kvinne, selger, 20 år). 

Igjen handler det om rollens troverdighet. Etter at denne kvinnen hadde sett en del av 

sin sjefs private rolle hadde hun ikke samme respekt for personen. Sjefsrollens 

troverdighet var forsvunnet og fasaden var avslørt som en bløff. Dette minner meg om 

Goffmans eksempel tatt fra Shetlandsøyene, da fastboende satt inne i hytta og så 

gjester nærme seg. Gjestene var ikke klar over at de ble sett fra lang avstand, og satt 

ikke opp ’riktig maske’ før de var helt inne ved hytta. Dermed fikk de fastboende et 

blikk innefor sceneteppet, og gjestens opptreden mistet troverdighet. 
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5.   Konklusjon                 

I dette kapittelet vil resultatene fra foregående kapittel bli trukket sammen og 

diskutert opp mot intervjuuttalelser og teori. Målet med kapittelet er å se om de to 

hypotesene kan bekreftes eller skal avkreftes, og å finne svar på problemstillingen.  

5.1  Hypoteser 

I introduksjonskapittelet ble det presentert to hypoteser som var utgangspunkt for 

denne studien. Den første hypotesen gikk ut på selvpresentasjon og sosiale 

rollekonflikter, og den andre hypotesen handlet om egen sensur av innhold som et 

virkemiddel for å unngå konflikter. De to hypotesene ble omgjort til spørsmål i 

operasjonaliseringsfasen og var en del av spørreundersøkelsen.  

5.1.1  Hypotese 1 

Spørsmål 15 lød ”Syns du det er vankelig å være deg selv på Facebook fordi personer 

fra ulike sosiale settinger i dagliglivet er samlet der?” Dette var en direkte tolkning av 

den første hypotesen: ”Medlemmene på nettsamfunnet får problemer med å 

opprettholde rollene de spiller sammen med familie, venner og kolleger og å holde 

dem separat, når alle er samlet på et sted”. Grunnlaget for denne hypotesen er 

Goffmans (1956/1992) teori om rollekonflikt som ble presentert i teorikapittelet. Det 

er publikum som bestemmer hvilken rolle vi skal spille og hvilken maske som passer 

til situasjonen. En person kan ha flere helt motstridende roller i to helt ulike 

situasjoner, og dermed er rollekonflikt et uunngåelig tema når flere typer publikum 

sitter i samme teatersal.    

Hypotesen ville vært avkreftet dersom det kun var de fem respondentene som alltid 

følte at det var vanskelig å være seg selv på Facebook, men i tillegg svarte 48 

personer ”Ja, noen ganger” på spørsmålet. Dette betyr at til sammen bekreftet over  

40 % av respondentene at hypotesen stemte for dem, i større eller mindre grad, og 

dermed kan ikke hypotesen forkastes helt. ”Ja, det er litt sånn fordi jeg er mamma, og 

jeg er lærer, og jeg er bekjent, og det blir til at jeg ikke orker å holde styr på alle, 

hvem som skal vite hva. Og da, da vil jeg heller bare være kjønnsløs og anonym” 

(Kvinne, lærer, 43 år). 
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5.1.2  Hypotese 2 

Den andre hypotesen sa at ”Facebooks medlemmer overveier nøye hvilket innhold 

(tekst, bilder, video) som de publiserer for å unngå konflikter på det sosiale 

nettstedet”, og var gjort om til spørsmål 12: ”Har du noen gang latt være å legge ut 

innhold fordi du er urolig for reaksjoner fra andre?” På denne måten ville jeg finne ut 

om selvsensur var en del av medlemmenes Facebook-opplevelse. Det var 

bemerkelsesverdig lik fordeling mellom svarene i både kjønn og alder. Først ved en 

sammenligning med tallene for Privacy settings kom det frem en sammenheng, og 

den viste at 58 % av de som har endret disse innstillingene også har opplevd å latt 

være å legge ut innhold på Facebook.  

Men jeg er nok litt ekstra forsiktig også, fordi jeg er fullt medveten om at jeg 

publiserer globalt. […]For jeg kan IT og forstår hvor enkelt det er å knudre. 

Nå ble jo Privacy settings nylig hacka på Facebook. De bare kjørte et lite 

script, og så klarte dem å få ut alle de private bildene, som du har valgt å 

skjule for alle og enhver, var fullt tilgjengelig. 

(Mann, avdelingsleder, 34 år) 

Tydeligvis er det ikke tilstrekkelig å kun begrense innsyn i innhold gjennom Privacy 

settings for mange av Facebooks medlemmer. Det kan fastslås at Facebooks 

medlemmer sensurerer sitt eget innhold, men ikke gjennom å bruke Privacy settings, 

slik jeg antok ved formulering av hypotesen. Det er også mange for sensurerer sitt 

innhold i forkant av publisering, ikke bare med disse innstillingene. Hele 69 

respondenter gjorde dette på grunn av at de var urolige for reaksjoner fra andre 

medlemmer, altså sine venner, og da konkluderer jeg med at den andre hypotesen er 

bekreftet.  

Dermed kan det også slås fast at inntrykksmanipulering er en stor del av det sosiale 

livet på Facebook, og noe mange medlemmer bedriver aktivt. Det kommer her fram at 

det er to ulike typer av inntrykksmanipulering, og at vi her ser et skille mellom 

Facebookbrukerne. På ene siden har vi dem som gjør på nettsamfunnet som i 

dagliglivet, og aktivt opprettholder flere ulike roller ved bruk av Privacy settings. 

Motsatsen finner vi blant de som helt enkelt har én rolle som er en blanding av alle 

rollene fra dagliglivet, som alle venner og familie vil kjenne igjen, og ingen vil 
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reagere på. Det er dette Meyrowitz (1985) kaller ”The middle region”, og som Beltrán 

(2009) også tar opp i sin avhandling.  

5.2  Problemstilling 

Nå har vi slått fast at nesten halvparten av Facebooks medlemmer har problemer med 

å opprettholde rollene de spiller sammen med familie, venner og kolleger og å holde 

dem separat, når alle er samlet på Facebook. Vi har også sett at litt over halvparten av 

medlemmene også sensurerer sitt eget innhold for å unngå konflikt mellom egne 

sosiale roller. Så, spørsmålet som henger i luften er ”Hvilke forhåndsregler tar 

Facebooks medlemmer når de publiserer innhold (tekst, bilder og video) for å unngå 

problemer som følge av sammenslåingen av ulike sosiale arenaer?  

5.2.1  Forhåndsregler 

Flere av intervjupersonene syns dette med rollekonflikter var vanskelig, og hadde 

flere familiemedlemmer og personer fra jobben som venner på Facebook. De 

intervjuede som ikke hadde opplevd usikkerhet rundt rollekonflikter var de som hadde 

sterk egenkontroll på det de publiserte. Disse personene brydde seg ikke spesielt mye 

om Privacy Settings eller hvem hadde tilgang til profilen deres. Det innholdet de 

publiserte var så kontrollert i utgangspunktet at det stemte overens med alle rollene de 

spiller i dagliglivet. For disse Facebook medlemmene spiller det ingen rolle hvem 

som ser på profilen deres, for de har laget en mellomrolle, en ”Middle region” 

(Meyrowitz, 1985) som alle rundt dem vil kjenne igjen.  

Det var mange av respondentene fra spørreundersøkelsen som hadde endret Privacy 

settings på Facebook, men det var ikke mange som hadde full kontroll over hvilke 

innstillinger de faktisk hadde. Dette var tydelig i resultatkapittelet, i delen om Privacy 

settings. I tillegg til dette var flere respondenter ikke helt enige med seg selv om det 

var positivt eller negativt å ha muligheten til å manipulere sitt eget uttrykk i slik detalj 

som man kan med brukerdefinerte innstillinger.  

Ved å kun se på resultatene fra spørreundersøkelsen virket det som om få 

Facebookmedlemmer hadde god kontroll på sitt eget uttrykk, og mange hadde helt 

åpne profiler og var venner med både bekjente og ukjente mennesker. Intervjuene 

førte til en forklaring på alt dette, og la den siste brikken i puslespillet; egensensur før 
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publisering. Konklusjonen for første del av problemstillingen er at 

inntrykksmanipuleringen skjer før den personlige rollen når Facebook, og for disse 

medlemmene er det sosiale nettverket kun en ”Frontstage” (Goffman, 1956/1992). 

For, som den 20 år gamle, kvinnelige selgeren så fint sa det, ”Hvis ikke farmor kan se 

det, så bør egentlig ingen kunne se det.” Av egen erfaring vet jeg at det er sjeldent 

noen legger ut uheldige bilder av seg selv på Facebook, og alle bedriver dette med 

inntrykksmanipulering i større eller mindre grad.  

5.2.2  Selvpresentasjon 

Mange respondenter hadde opplevd å se en side ved sine venner, gjennom Facebook, 

som de ikke hadde sett før, og en skulle tro at dette ville gjort dem ekstra bevisste og 

forsiktig med sitt eget uttrykk. I tillegg til dette var det 51 respondenter som sa de 

hadde tatt bort innhold etter å ha fått kommentarer fra andre, og 44 som hadde tatt 

bort innhold fordi andre hadde bedt dem om det. Riktignok var det 109 av totalt 128 

respondenter som hadde endret sine Privacy Settings, og den vanligste innstillingen 

var at ”Bare venner” kunne se det meste av innholdet.  

Spørsmålet er om dette er til spesielt stor hjelp når hele 124 av 128 respondenter 

oppga at de hadde vennestatus med mennesker som kun var bekjente fra dagliglivet, 

og 30 respondenter var venn med helt ukjente mennesker. ”Jeg prøver jo mest mulig å 

vise hvordan jeg er som person der [på Facebook], men jeg håper ikke folk dømmer 

meg etter profilen min, dem bør kjenne meg først. Og det prøver jeg å gjøre også; 

ikke dømme dem før jeg kjenner dem” (Kvinne, mammapermisjon, 22 år). 

Det var 75 respondenter som påstod at de aldri hadde hatt problemer med å være seg 

selv på Facebook, og samtidig var det 126 av 128 som svarte at deres ’sanne selv’ 

kom best frem i dagliglivet. På toppen av det hele var det 124 stykk som sa at de aldri 

hadde fått kommentarer fra andre på at de ikke er den samme på Facebook som i 

dagliglivet. Tallene kan forklares med at Facebookmedlemmene fra denne 

undersøkelsen representerer en gruppe mennesker som er usedvanlig dyktige til å 

presentere seg selv på akkurat samme måte på Facebook som i dagliglivet. De samme 

menneskene er i tillegg flinke til å gjennomskue den presentasjonen andre 

medlemmer prøver å gi av seg selv, og ser at dette ikke stemmer med deres virkelige 

identitet. Dette ser jeg som lite sannsynlig. 
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Jeg skal ikke påstå at alle de 124 menneskene som svarte at de aldri hadde fått 

kommentarer på sin selvpresentasjon på Facebook lyver. Det er allikevel vanskelig å 

godta at det ikke er en kobling mellom de medlemmene, og de 63 som hadde reagert 

på at noen de kjenner ikke var helt seg selv på Facebook. Den eneste logiske 

forklaringen jeg kan se er at mange mennesker har reagert på at de ikke kjenner igjen 

vennen sine, men holdt tyst om det, og ikke kommentert det. Derfor tror 97 % av 

medlemmene på Facebook at de klarer å opprettholde en konstant rolleprofil, men kun 

50 % av medlemmene lykkes med det.  

Jeg har oppdaget foreldre til elever i klassen min, for eksempel, som er venn 

med noen av lærerne, som jeg har som venn på Facebook, og da kan jeg få 

vite personlige ting der jeg egentlig tenker at, ”ah, det der hadde jeg ikke 

trengt å vite”. 

(Kvinne, lærer, 43 år) 

Flere av de intervjuede trakk frem at de spilte en slags mellomrolle på Facebook, lik 

den rollen Meyrowitz (1985) kaller ”Middle region”. En ting er at man ikke kjenner 

igjen sine venner, familie eller andre på Facebook, og at det bildet man har av dem 

ikke stemmer overens. En annen sak er at man selv skal passe seg for hvilken 

informasjon man gir fra seg når mange ’ser på’. Det handler om respekt for 

menneskene rundt oss, og som den 20 år gamle kvinnen så fint sa det: 

Jeg er jo meg selv i begge settingene, sammen med bestemor og sammen med 

vennene mine, men jeg kan ikke behandle bestemor på den samme måten 

som jeg behandler vennene mine. Jeg er meg selv allikevel, men jeg kan ikke 

banne til bestemor, liksom. Jeg tror ikke ho ville satt pris på det. Det har noe 

med rollene til den andre personen å gjøre også, at man forholder seg til det. 

(Kvinne, selger, 20 år) 

5.3  Konklusjon 

Gjennom empiriske undersøkelser har jeg med dette forskningsprosjektet forsøkt å gi 

svar på hvordan Facebooks medlemmer forholder seg til sin selvpresentasjon, eller 

inntrykksmanipulering. Gjennom resultat- og konklusjonskapitlene er resultatet 

presenter med hjelp av både kvantitative tall og kvalitative uttalelser. Resultatet sier at 
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det ikke er en enkel oppgave å opprettholde en konstant rolle for alle de sosiale lagene 

på Facebook. Det er mange som får et ”sideview” av bakteppet til sine venners 

opptreden, men i motsetning til i dagliglivet blir ikke dette plukket opp av personen 

det gjelder. Noen forsøker å skape en mellomrolle, og opptrer på det Meyrowitz 

(1985) kalte en ’Middle region’. En ung kvinne på 20 år begrenset sin Facebookrolle 

slik at både besteforeldre og venner skulle kjenne henne igjen, og forklarte dette med 

respekt for sin bestemors rolle. Hennes forklaring mynter på at dersom vi skal klare å 

opprettholde rollene våre på Facebook, må vi, som i dagliglivet, hjelpe hverandre med 

å holde masken. Og kanskje er det derfor Facebook er så populært, fordi det er 

spennende å finne disse ”sideviews” hos hverandre og ta en titt inn på opptredener 

som egentlig ikke er for oss.  
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Vedlegg                     

Vedlegg 1: Spørreundersøkelse 

Vedlegg 1.1: Side 1 ‐ Grunnleggende 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Vedlegg 1.2: Side 2 – Privacy settings 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Vedlegg 1.3: Side 3 ‐ Selvpresentasjon 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Vedlegg 1.4: Side 4 ‐ Demografi 

 

Vedlegg 1.5: Side 5 ‐ Avsluttende 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Vedlegg 2: Fremgangsmåte 

Vedlegg 2.1: Kodebok 

 
Svar ID [svarID] 
9999999 – 10000134 
 
Kjønn [en] 
1 Kvinne 
2 Mann 
 
Fødselsår [toto] 
1951 – 1994 
 
Sivilstatus [tre] 
1 Gift 
2 Forlovet 
3 Samboer 
4 Singel 
 
Yrke [fire] 
(String) 
 
Registreringsår [fem] 
1 2004 
2 2005 
3 2006 
4 2007 
5 2008 
6 2009 
7 2010 
99 Blank 
 
Aktive dager (pr. uke) [seks] 
1 1 dag 
2 2 dager 
3 3 dager 
4 4 dager 
5 5 dager 
6 6 dager 
7 7 dager 
99 Blank 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aktive timer (pr. dag) [syv] 
1 <1 time 
2 2 timer 
3 3 timer 
4 4 timer 
5 5 timer 
6 6 timer 
7 7 timer 
8 8 timer 
9 9 timer < 
99 Blank 
 
Hvor (bruker du Facebook mest?) 
[atte] 
1 Jobb/skole 
2 Fritid 
3 Annet 
 
Bruk (Hva bruker du Facebook til?) 
[ni] 
1 Publisere/oppdatere eget innhold 
2 Titte på andres profil og innhold 
3 Applikasjoner, spill, quiz og 
lignende. 
4 Annet 
 
Sjefer (venn med) [sjefer] 
0 Ikke krysset 
1 Krysset 
 
Ansatte (venn med) [ansatte] 
0 Ikke krysset 
1 Krysset 
 
Kolleger (venn med) [kolleger] 
0 Ikke krysset 
1 Krysset 
 
Lærere (venn med) [lærere] 
0 Ikke krysset 
1 Krysset 
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Medstudenter (venn med) 
[medstudenter] 
0 Ikke krysset 
1 Krysset 
 
Nære venner (venn med) 
[narevenner] 
0 Ikke krysset 
1 Krysset 
 
Bekjente (venn med) [bekjente] 
0 Ikke krysset 
1 Krysset 
 
Ukjente (venn med) [ukjente] 
0 Ikke krysset 
1 Krysset 
 
Kjæreste (venn med) [kjareste] 
0 Ikke krysset 
1 Krysset 
 
Barn (venn med) [barn] 
0 Ikke krysset 
1 Krysset 
 
Foreldre (venn med) [foreldre] 
0 Ikke krysset 
1 Krysset 
 
Besteforeldre (venn med) 
[besteforeldre] 
0 Ikke krysset 
1 Krysset 
 
Kjendiser (venn med) [kjendiser] 
0 Ikke krysset 
1 Krysset 
 
Tidligere kjærester (venn med) 
[tidl_kjar] 
0 Ikke krysset 
1 Krysset 
 
Pub/oppdat status (hvor ofte?) [elve] 
1 Flere ganger hver dag 
2 Hver dag 
3 Flere ganger hver uke 
4 Hver uke 
5 Sjeldnere enn hver uke 

Pub/oppdat bild (hvor ofte?) [tolv] 
1 Flere ganger hver dag 
2 Hver dag 
3 Flere ganger hver uke 
4 Hver uke 
5 Sjeldnere enn hver uke 
 
Pub/oppdat video (hvor ofte?) 
[tretten] 
1 Flere ganger hver dag 
2 Hver dag 
3 Flere ganger hver uke 
4 Hver uke 
5 Sjeldnere enn hver uke 
 
Tag selv bild [fjorten] 
1 100 % 
2 75 % 
3 50 % 
4 25 % 
5 0% 
 
Tag andre bild [femten] 
1 100 % 
2 75 % 
3 50 % 
4 25 % 
5 0% 
 
Tag selv video [seksten] 
1 100 % 
2 75 % 
3 50 % 
4 25 % 
5 0% 
 
Tag andre video [sytten] 
1 100 % 
2 75 % 
3 50 % 
4 25 % 
5 0% 
 
Tag andre status [atten] 
1 100 % 
2 75 % 
3 50 % 
4 25 % 
5 0% 
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Privacy innstilling (noen gang 
endret?) [nitten] 
1 Ja 
2 Nei 
 
Privacy bild (Noen gang endret?) 
[tyve] 
1 Ja 
2 Nei 
 
Tatt bort komment [tjueen] 
1 Ja 
2 Nei 
 
Tatt bort beskjed [tjueto] 
1 Ja 
2 Nei 
 
Privacy pers info [tjuetre] 
1 Bare venner 
2 Venner av venner 
3 Venner og nettverk 
4 Alle 
5 Brukerdefinert 
 
Privacy foto video [tjuefire] 
1 Bare venner 
2 Venner av venner 
3 Venner og nettverk 
4 Alle 
5 Brukerdefinert 
 
Privacy album [tjuefem] 
1 Bare venner 
2 Venner av venner 
3 Venner og nettverk 
4 Alle 
5 Brukerdefinert 
 
Ikke lagt ut [tjueseks] 
1 Ja 
2 Nei 
 
Reagert innhold [tjuesyv] 
1 Ja 
2 Nei 
 
Urolig foreldre venner [tjueatte] 
1 Ja 
2 Nei 

Urolig venner besteforeldre [tjueni] 
1 Ja 
2 Nei 
 
Urolig sjef privat [tretti] 
1 Ja 
2 Nei 
 
Urolig kolleger venner [trettien] 
1 Ja 
2 Nei 
 
Urolig kjær venn [trettito] 
1 Ja 
2 Nei 
 
Være selv [trettitre] 
1 Ja, alltid 
2 Ja, noen ganger 
3 Nei, aldri 
 
Sanne deg [trettifire] 
1 Facebook 
2 I dagliglivet 
 
Komment ikke selv [trettifem] 
1 Ja 
2 Nei 
 
Kjenner noen annerledes [trettiseks] 
1 Ja 
2 Nei 
 
Holde kontakten [trettisyv] 
1 Ja 
2 Nei 
 
Kommentar [trettiatte] 
(String) 
 
Svartidpunkt [tid] 
1271707027 – 1274806574 
 
Kontaktinfo [kontakt] 
(string) 
 
IP adresse [IPadr] 
(IP adresser) 
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Vedlegg 2.2: Spørreundersøkelse ‐ Papirformat 

Spørreundersøkelse 

Hvilke forhåndsregler tar du som Facebook medlem i publisering av innhold? 
Svar på spørreskjemaet ved å krysse i ruten ved det svaralternativet som passer best på deg. 
Sett kun et kryss ved hvert spørsmål, dersom ikke annet er angitt. 

 

Demografi: 
1. Kjønn:  ☐  Kvinne ☐  Mann 

2. Fødselsår: _______ 

3. Sivil status: ☐  Gift  ☐  Forlovet ☐  Samboer ☐  Kjæreste  ☐  Singel 

4. Yrke: _____________________________________ 

Grunnleggende Facebook: 
5. Hvilket år ble du medlem? _______ 

6. Hvor mye tid bruker du på Facebook hver dag?  Timer: _____ Minutter: ______ 

7. Bruker du mest tid på Facebook i jobben eller på fritiden?  ☐ Jobben  ☐ Fritiden 

Litt om innhold: 
8. Hva bruker du Facebook mest til? (Sett kun ett kryss)   

☐ Legger ut/oppdaterer egen profil og innhold  ☐ Titter på andres profil og innhold 

☐ Applikasjoner, spill, quiz og lignende.  ☐ Annet: ___________________ 

 

9. Hvilke av disse (nåværende relasjoner) er du venn med på Facebook? (Sett flere kryss)  

☐ Kolleger ☐ Sjef  ☐ Underansatte ☐ Lærere ☐ Medstudenter 

☐ Venner  ☐ Bekjente ☐ Nære venner  ☐ Kjæreste/livspartner/ektefelle  

☐ Barn  ☐ Foreldre ☐ Besteforeldre  ☐ Annet: __________________ 

 

10. Hvor ofte oppdaterer du/ legger du ut nytt innhold? 

 Flere 
ganger/dag 

Hver dag Flere 
ganger/uke 

Hver uke Sjeldnere 
enn hver uke 

Profil status ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Bilder ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Video ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  
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”Tagging”: 
11. Sånn ca. hvor mange ganger ”tagger” du deg selv og/eller andre i statusoppdateringer, 
bilder eller video når du legger ut slikt innhold? 
Ant.% av gangene: 100% 75 % 50 & 25 % 0 % 

Deg selv i bilder ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Deg selv i video ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Andre i status * ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Andre i bilder ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Andre i video ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

* Ved å skrive ”@” og deretter navnet til en venn i statusoppdateringen ”tagger” du denne 
brukeren. 
  

Privacy settings: 
12. Har du endret ”Privacy settings” i innstillingene på Facebook?  ☐ Ja  ☐ Nei 

13. Har du endret ”Privacy settings” på f.eks. et bilde før publikasjon? ☐ Ja  ☐ Nei 

14. Har du tatt bort innhold pga. kommentarer fra andre?  ☐ Ja  ☐ Nei 

15. Har du tatt bort innhold fordi andre har bedt deg om det?  ☐ Ja  ☐ Nei 

16. Hvilken ”brukergruppe” kan se hvilket innhold: 

 Bare venner Venner av  
venner 

Venner og  
nettverk 

Alle Bruker-
definert 

Personlig  
informasjon 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Foto og video av  
deg (taggede) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Album* ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

* Dersom det varierer fra album til album så skriv det som er mest vanlig. 

Selvrepresentasjon: 
17. Har du noen gang latt være å legge ut innhold fordi du er urolig for reaksjoner fra andre?  

☐ Ja ☐ Nei 

18. Har du reagert på innhold fra andre fordi det ikke stemmer med ditt bilde av dem? 

         ☐ Ja ☐ Nei 

19. Er du urolig for: 

a) At foreldre skal se hvordan du er sammen med venner?  ☐ Ja ☐ Nei 

b. At venner skal se hvordan du er sammen med besteforeldre? ☐ Ja ☐ Nei 

c. At sjefen skal se hvordan du har det privat?   ☐ Ja ☐ Nei  

d. At kolleger skal se hvordan du er sammen med venner?  ☐ Ja ☐ Nei 

e. At kjæreste/ektefelle skal se hvordan du er blant kolleger?  ☐ Ja ☐ Nei 
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20. Syns du det er vanskelig å være deg selv på Facebook fordi at personer fra ulike sosiale  

settinger i dageliglivet er samlet der?  ☐ Ja, alltid ☐ Ja, noen ganger ☐ Nei, aldri 

21. Hvor er du mest deg selv?   ☐ På Facebook  ☐ I dageliglivet 

22. Har du fått kommentarer fra andre som tyder på at de ikke syns du er den samme i  

dageliglivet som på Facebook?      ☐ Ja ☐ Nei 

23. Kjenner du noen som er annerledes på Facebook enn i dageliglivet?  ☐ Ja ☐ Nei 

24. Er Facebook en bra måte å holder kontakten med venner og kjente?  ☐ Ja ☐ Nei 

25. Har du kommentarer eller synspunkter på denne undersøkelsen eller noen av 

spørsmålene som blir tatt opp, så skriv gjerne her eller på eget ark: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tusen takk for ditt bidrag og at du var med på undersøkelsen! 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

 
_______________________________ 
 

Ulrikke Mathisen 
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2.3   Missivbrev 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2.4  Påminnelse 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Vedlegg 3: Intervjumanual 

Emnet for denne undersøkelsen er todelt, og derfor deles intervjuet inn i to hoveddeler 
der. Ut fra disse skapes under temaer, der det for hvert tema først presenteres et åpent 
tema spørsmål som evt. følges opp med mer konkrete spørsmål.   

Publisering av innhold, som tekst, bilder og video på Facebook 

1. Holdning: Hva er din holdning til publisering av innhold på Facebook? 
2. Hva var din holdning til å publisere personlig innhold på Internet før 

Facebook? 
3. Har ditt forhold til publisering endret seg siden du ble medlem på Facebook? 
4. Hvorfor valgte du å bli medlem? 
5. Har du forandret mening om publisering endret seg under tiden du har vært 

medlem? 
6. Hva liker du best ved Facebook som helhet? 
7. Hva liker du minst? 
8. Innhold: Hvilken type innhold publiserer du? 
9. Hva skriver du i statusen din? 
10. Hvilke bilder publiserer du oftest? 
11. Har du lagt ut video før? Hva innholdt den? 
12. Hvilken type innhold liker du å se på hos dine venner? 
13. Er det innhold du helst ikke vil se/ta del av? 
14. Privacy settings: Forklar ditt forhold til privacy settings? 
15. Pleier du å legge til restriksjoner på det innholdet du publiserer? 
16. Har du justert hovedinnstillingene for hele profilen din (siden sist 

oppdatering)? 
17. Hva syns du om denne funksjonen? 
 

Sosiale relasjoner og selvrepresentasjon på Facebook 

18. Sensurering: Når du publiserer innhold, hvor bevisst er du på din egen 
sensureiring? 

19. Venner og andre medlemmer: Hvordan opplever du å ha venner fra ulike 
sosiale arenaer samlet på ett sted? 

20. Kan du gi eksempler på positive situasjoner som har oppstått? 
21. Eller negative? 
22. Sosiale roller: Syns du det er vanskelig å opprettholde sosiale roller fra 

virkeligheten på Facebook? 
23. Gjør du noe aktivt for å opprettholde de sosiale rollene? 
24. Vil du si at du er mer deg selv på Facebook eller i virkeligheten? 
25. Er du redd for at disse rollene skal blandes? 
26. Har du opplevd at andres selvrepresentasjon på Facebook ikke stemmer 

overens med ditt bilde av dem fra virkeligheten? 
27. Har du noe mer å tillegge? 
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Vedlegg 4: Standard Privacy settings 

Vedlegg 4.1: Side 1 – Personlig informasjon 

 

Vedlegg 4.2: Side 2 – Foto og video av meg 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Vedlegg 4.3: Side 3 ‐ Album 

 

  
 


