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Sammanfattning 
Sociala nätverkstjänster, som Facebook, har haft en dramatisk utveckling och ett enormt 
uppsving i användning. Av denna anledning har omfattande forskningsarbete som har resulterat 
i många studier format ett kaosartat intryck av vilken kunskap som egentligen finns inom 
området. Ett av fenomenen som kan observeras på sociala nätverkstjänster är självutlämnande 
beteende. Sett ur individ och makronivå är detta en säkerhetsrisk, varför de faktorer som 
medierar detta beteende bör undersökas. I detta examensarbete undersöks via en 
litteraturöversikt, huruvida faktorerna personlighet, kön, ålder och relationsstatus påverkar 
beteendet och i så fall hur. Resultaten visar att forskare i dagsläget bör hitta, och i större 
utsträckning välja, ett gemensamt förhållningssätt för kodning av material på sociala 
nätverkstjänster. Det framkom, trots ovanstående problematik, att ålder och relationsstatus är 
viktiga faktorer för självutlämnande beteende. Utöver detta visar sig personlighetsdrag som 
öppenhet och neuroticism sannolikt påverka självutlämnande beteende, medan kön inte med 
lika hög sannolikhet påverkar detta beteende.   
 

Nyckelord: Sociala nätverkstjänster, facebook, personlighet, kön, ålder, relationsstatus, 
civilstånd, självutlämnande  

 

  



 

Abstract 
Social network sites, such as Facebook, have experienced a dramatic development and an 
enormous boost in usage. For this reason extensive research, which has resulted in many 
studies, has formed a somewhat chaotic impression of what the knowledge in the field really is. 
One of the phenomena that can be observed on social network sites is self-disclosive behavior. 
Seen from both an individual and a macro perspective, this is a security issue, why factors 
mediating this behavior call for an investigation. In this thesis it is examined, through a 
literature review, if the factors personality, gender, age, and relationship status affect self-
disclosive behavior. The results indicated that researchers in the current situation should find, 
and to a greater extent use, a common approach for encoding the content on social network 
sites. It appears despite the problems that age and relationship status are important factors for 
self-disclosive behavior. Moreover, personality traits, in particular openness and neuroticism, 
are likely to affect self-disclosing behavior, while gender is not. 
 

Keywords: Social network sites, facebook, personality, gender, age, relationship status, 
marital status, self-disclosure     
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1. Inledning 
 
1.1 Datormedierad kommunikation 
Den datormedierade kommunikationen, CMC (computer mediated 
communication) skiljer sig från, samtidigt som den delar egenskaper med den 
traditionella ”face-to-face”- (Ftf) eller på svenska ”ansikte-mot-ansikte”- 
kommunikationen (Sveningsson, 2002).  
 
Sveningsson (2002) beskriver att datormedierad kommunikation kan uppdelas i 
fyra kategorier: flerparts-asynkrona, flerparts-synkrona, tvåparts-asynkrona och 
tvåparts-synkrona. Gränserna dem emellan behöver inte vara exakta. Synkron 
kommunikation innebär att kommunikationen är samtidig (en eller flera parter 
ser meddelandet skrivas/att det skrivs samtidigt som det skapas). Asynkron 
kommunikation innebär att meddelandet kan skrivas och tas emot vid olika 
tillfällen. Synkron kommunikation finns i chattfunktioner, medan asynkron 
oftare ses i t.ex. e-postsammanhang. Att generalisera datormedierad 
kommunikation till att vara av samma typ överallt på Internet blir alltså 
missvisande, då det finns olika typer av plattformar på Internet som exempelvis 
sociala nätverk (Sveningsson, 2002). 
 
Utmärkande för kommunikation i t.ex. chatt-rum är att det använda språket 
ofta innehåller ofullständiga och/eller felaktiga meningar samt en brist på 
etablerade stavningskonventioner, istället används nya lekfulla och kreativa 
uttryckssätt i ord och meningar. Exempel på sådana är ljudhärmanden, som 
”haaallååååå”, ”haha” eller ”HALLÅ” (som tycks mer utropsliknande). Kram 
kan bli ”Kraaaaam”, som föreställer en mer långdragen kram. Konstpauser kan 
uttryckas med extra punkter som kan… ge en känsla av någon sekunds paus i 
”den talandes” framförande, på ett retoriskt vis. Utöver leken med stavelser, 
meningar och ord, kan även symboler som speglar känslor (icke-verbala 
ledtrådar) användas. Emoticons som till exempel denna :-) skvallrar om att den 
”talande” vid ögonblicket befann sig i ett positivt tillstånd (Sveningsson, 2002). 
 
Förklaringen till denna lek med språk och uttryckssätt hävdas vara att leken blir 
nödvändig, då konversationerna här ofta är av flyktig karaktär, samtidigt som 
många meningar är lösgjorda från sitt sammanhang, vilket innebär att det råder 
brist på kontextuella ledtrådar. De nya uttryckssätten kan alltså vara viktiga i 
avsaknad av icke-verbala ledtrådar, särskilt när det inom vissa medier helt eller 
delvis saknas sociala kontexter, samtidigt som kommunikation kan vara 
asynkron (Sveningsson, 2002). 
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1.2 Sociala nätverkstjänster, vad är det? 
Steinfield, Ellison och Lampe (2008) menar att ett socialt nätverk är en 
webbaserad tjänst som skall tillåta individer att: 
 

1. Konstruera profiler inom organiserade ramverk.  
2. Generera en lista över dem som de delar kontakt med. 
3. Söka i egna listor över vänner och i sådana som andra inom tjänsten har. 

 
1.2.1 Exemplet Facebook 
Före den fjärde februari 2004 var fortfarande Internetplatsen Facebook okänd 
för omvärlden. Idag har sajten ett medlemsantal på över 500 000 000 aktiva 
medlemmar enligt Facebook (n.d). Facebook är därmed enligt 
Nationalencyklopedin [NE] (Facebook, n.d). en av de tio största webbplatserna 
i hela världen sett till antalet aktiva användare, något som utan överdrift tillåter 
användandet av metaforen ”en explosionsartad utveckling”. När ett sådant 
fenomen tar plats i många personers liv och många därmed påverkas utgör det 
ett fenomen värt att studera. 
 
Initiativet till skapandet av Facebook togs av en ung före detta Harvard-student 
vid namnet Mark Zuckerberg (född 1984), som vid tiden för initiativet 
studerade vid universitetet och detta fram till 2006. Syftet med sidan/nätverket 
var att det skulle bli lättare att underhålla de kontakter som skapas under 
studietiden, men också att underlätta kommunikationen mellan dessa 
(Facebook, n.d). Enligt Facebook (n.d). har också Facebook en mission som 
innebär att ge folket makten att delge information samt att göra världen mer 
öppen och sammankopplad. 
 
1.2.2 Vilken information kan delges, och delges, på ett socialt närverk? 
På Facebook (n.d). kan läsas att Facebook handlar om att dela med sig av 
information, vilket alltså är en av grunderna i konceptet. Med Facebooks 
privatkontroll kan dock användaren själv välja hur mycket han/hon vill dela 
med sig av till andra. Information som namn, profilbild, nätverk och 
användarnamn måste dock avslöjas för alla med en profil, då dessa enligt 
Facebook (n.d), är nödvändiga för att användarna skall kunna skapa och 
upprätthålla kontakt med familj, vänner eller nätverk. Vilka nätverk som 
personer är med i är också nödvändig information för att andra i samma nätverk 
skall kunna se och kommunicera med deltagarna i nätverket. Medlemmar kan 
dock frivilligt välja att delge mer information än den ovan nämnda (den 
nödvändiga). Vad kan då delges? Som en del av en studie skapade författarna 
Nosko, Wood och Molema (2010) en lista över all information som kan delges 
på Facebook. Listan kom att innehålla 97 informationsobjekt som användarna 
kan välja att visa, eller inte visa, för personer inte är medlem i Facebook (Nosko 
et al., 2010). I studien framkom även att det i de flesta profiler delgavs mer 



 3 

information än de, för medlemskap, nödvändiga fyra informationsobjekten, 
(Back et al., 2010; Nosko et al., 2010).  
 
Den generella Facebookanvändaren delger alltså mer information än 
nödvändigt. Varför och vad som orsakar detta beteende bör undersökas, när 
populariteten hos sociala nätverkstjänster är stor och dessutom tycks öka 
explosionsartat till att ha blivit en viktig del av många personers vardag att 
besöka och använda sidor som Facebook. Av många används Facebook som det 
primära mediet för nätverkande och kommunikation (Back et al., 2010; Nosko 
et. al., 2010). 
 
Utöver det faktum att sociala nätverk, främst via Facebook, tagit ett stort kliv in 
i vår vardag visar dessutom olika studier av sociala nätverk på Internet, inte 
minst Facebook, att delandet av informationen kan medföra risker. Delandet 
tycks kunna ge ledtrådar om användares personlighet. På det sociala nätverket 
Facebook delges med andra ord, trots risker, information som blir intressant för 
såväl myndigheter och arbetsgivare som andra aktörer med okända motiv. 
Utöver möjlighet att kartlägga en persons personlighet (med dess potentiella 
implikationer) finns också risker för identitetsstöld samt kränkning av person, 
något som idag diskuteras (Back et al., 2010; Nosko et. al., 2010). 
 
1.3 Självutlämnande beteende – stipulativ definition 
Med självutlämnande beteende på sociala nätverkstjänster avses i detta arbete 
beteenden som innebär att information (utöver den nödvändiga informationen 
för medlemskap) delges på en social nätverkstjänst. Informationen skall också 
delges på ett sådant sätt att det inte bara rör sig om en konversation mellan två 
individer, utan även att informationen kan ses av personer som användaren inte 
kan kontrollera exempelvis vänner, vänners vänner och/eller personer helt utan 
medlemskap i tjänsten och därmed kanske inte heller är bekant med 
användaren. Informationen skall bestå av text, bild och/eller film. Med mer 
självutlämnande beteende menas att mer information, på ett kontinuum från det 
påtvingade till all information som kan delges, delges på den sociala 
nätverkstjänsten av användaren själv. 
 

1.4 Säkerhetsrisker med självutlämnande beteende 
I en rapport från internationella OECD (Organisation for Economic Co-
operation and Development) rörande identitetsstöld och dess konsekvenser visas 
att problemen kan komma att öka enligt Acoca (2008). Vidare menar Acoca 
(2008) att detta i förlängningen medför ekonomiska konsekvenser, då 
konsumenternas trygghet i att handla och kommunicera med företag över 
Internet kan minska. Statistik över anmälningar av identitetsstöld visar att de 
flesta anmälningarna kommer från personer i åldrarna 18-29 (29%) följt av de i 
åldrarna 30-39 (23%), enligt Acoca (2008). Att beakta är att en förutsättning för 
stöld av identitet är tillgång till information om personer. För att kunna 
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motarbeta identitetsstöld och öka förtroendet hos konsumenterna blir det därför 
viktigt att undersöka vilka som mest troligt är i riskzonen för identitetsstöld. En 
grund är att delandet av information ökar risken för individer och i det långa 
loppet även för världsekonomin (Acoca, 2008). 
 
Ändamålet med den sociala nätverkstjänsten Facebook är, som Facebook (2011) 
antyder, att underlätta delandet av information mellan parter. Sullivan (2007, 
refererad av Nosko et al., 2009) hävdar, i sin tur, att det räcker med att endast 
ett fåtal väl valda informationsobjekt delges för att en person skall kunna hitta 
ytterligare information. Den ytterligare informationen kan sedan användas för 
att identifiera t.ex. en persons kreditkortsnummer eller personnummer, som 
också kan användas för tillverkning av legalt viktiga dokument som t.ex. pass. 
 
Messmer (2007, refererad av Nosko et al., 2009) menar att utlämnad personlig 
information, i kombination med Internetbaserade metoder, t.ex. omvända 
katalogkontroller, kan vara tillräckligt för att en förövare skall kunna säkra annan 
information, exempelvis hemtelefonnummer, ålder, kön, full adress och annat 
som kan utsätta den delgivande personen för risker.  
 

1.5 Tidigare forskning 
I en studie beträffande Facebook utförd av Mesch och Beker (2010) visas att 
normer för kommunikation och självutlämnande online påverkade agerandet 
där. Det framkom även att dessa online-normer skiljde sig från offline-normerna 
för de två fenomenen. Endast två svaga, och negativa, signifikanta samband 
återfanns mellan de två normerna (Mesch & Beker, 2010). 
 
Sato och Yoshida (2008) undersökte om och hur anonymitet inverkar på 
kommunikation online. Studien fokuserar på huruvida enbart egen anonymitet 
respektive enbart motparts anonymitet inverkar på t.ex. självavslöjande beteende 
samt emotioner. Det framkom att egen anonymitet minskade oroskänslorna 
jämfört med egen icke-anonymitet. Egen anonymitet inverkade däremot inte på 
eget självutlämnande beteende. När istället motparten var anonym minskade 
intimiteten i avslöjade fakta samt känslan av närhet. Anonymitet inverkar alltså 
inte nödvändigtvis på självutlämnande beteende, men sannolikt på den 
egenutlämnade informationens intimitet. 
 
En annan studie rörande den tyska sociala nätverkstjänsten StudiVZ utförd av 
Nicole C. Krämer och Stephan Winter (2008) visar att tilltro till egen förmåga 
(self-efficacy) inverkade på hur mycket information en profil innehåller, vad för 
information som delges, vad för typ av profilbild som väljs och antal vänner. 
Studien visar även att självkänsla inte verkade vara associerat med 
profilinformation och beteende på den sociala nätverkstjänsten. 
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Shim, Ju Lee och Park (2008) fann ytterligare en variabel som kan inverka på 
självutlämnande beteende. Denna var publik självmedvetenhet, vilket handlar om 
hur mycket fokus som riktas på individens yttre aspekter, d. v. s. de som syns 
utåt och hur medveten individen är om dessa. Detta var något som visades 
signifikant associerat med koreanska studenters delande av foton på ”Cyworld 
profiles”, dvs. en hemsida på nätet. Högre publik självmedvetenhet ledde till 
mer delande av bilder med särskilt material (från olika livsskeden) och 
relationsbaserade foton.   
 
Steinfield et.al. (2008) menar i en studie att behovet av att behålla kontakt med 
gamla vänner, träffa nya och därmed bibehålla och öka sitt bindande och 
överbyggande sociala kapital kan vara en annan orsak till användning och 
informationsdelning på sociala nätverk. Deras studie visar också att personer 
med låg självkänsla tenderade att ha ännu mer nytta av Facebook för att bygga 
socialt kapital jämfört med de med hög självkänsla. Självkänsla kan alltså vara en 
viktig prediktor för användande av Facebook (Steinfield et al., 2008). Viktigt är 
att en stor del av detta användande kommer att innebära ökat delande av 
information.  
 
I en studie av Zhong, Hardin och Sun (2011) (n=435) framkom att benägenhet 
att ägna sig åt kognitivt krävande tänkande (need for cognition) visades 
signifikant påverka personers benägenhet att lägga till vänner på det sociala 
nätverket StudiVZ. Den visar också att personer av denna typ spenderade 
mindre tid på sociala nätverkstjänster än de med mindre behov av kognition. 
Gällande delande av information fanns ingen skillnad mellan de med högt 
respektive lågt behov av kognitionskrävande tankar. I studien pekas också ett 
samband ut mellan ”benägenhet att söka och testa nya saker inom Internet och 
kommunikationsteknik” (ICT [Internet and comunication technology 
innovativeness]) och ”intensitet i användande av sociala nätverkstjänster”. 
Resultaten visar alltså på ett samband mellan personlighetsdrag och beteende på 
sociala nätverk. Författarna ansåg utifrån resultaten att det kan vara intressant att 
undersöka samband mellan andra personlighetsfaktorer och användandet av 
sociala nätverkstjänster (Zhong et al., 2011). 
 
1.5.1 Big 5 och sociala nätverkstjänster 
I en forskningsrapport med titeln Facebook profiles reflect actual personality, not self-
idealization framkom att en användares Facebookprofil mer troligt speglar 
användarens faktiska personlighet än, som vissa har trott, en idealiserad bild av 
användarens personlighet. Syftet med studien var att testa två antaganden (se 
nedan) om vad information på OSNs (online social networks) faktiskt speglar 
hos användare (Back et al, 2010). 
 

• Enligt ett allmänt hållet antagande, understött av innehållsanalyser, 
hävdas att OSN-profiler används för att skapa och kommunicera 
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idealiserade själv, varför OSN-profiler bör spegla idealiserade själv och 
inte faktiska själv (personligheter) hos användare. 

• Enligt ett motsatt antagande hävdas att OSNs utgör utvidgade sociala 
kontexter där individens faktiska personlighetskaraktäristika kan 
återspeglas och att dessa därmed kan främja korrekta interpersonella 
uppfattningar om ägare av profiler via analys av OSN-profilen. 

 
Resultaten stöder antagandet om att OSNs utgör utvidgade sociala kontexter, 
där ens faktiska personlighetskaraktäristika kan återspeglas och att studier av 
OSN-profiler därmed kan främja bildning av korrekta interpersonella 
uppfattningar om en profilägares faktiska karaktär (Back et al., 2010).  
 
Grad av öppenhet och utåtriktning var de faktorer som gav högst korrelation 
mellan profilägares faktiska personlighet och, via analys av Facebookprofiler, 
bedömd personlighet. Lägst korrelationsvärde uppkom för neuroticism. Studien 
visade måttliga korrelationer, men trots allt signifikanta sådana, menar författarna 
(Back et al., 2010).  
 
1.6 Problembeskrivning 
Användare av sociala nätverkstjänster, som t.ex. Facebook, väljer att avslöja mer 
om sig själva än vad som är nödvändigt för medlemskap, trots risker. Det har 
också framkommit att normer online för kommunikation och självutlämnande 
skiljer sig från dem offline. Dessa online-normer är även en del av det som 
inverkar på självutlämnande beteenden online, därmed inverkar de även på de 
sociala nätverkstjänsterna. Vidare har det också visat sig att anonymitet inte 
nödvändigtvis medför annorlunda avslöjanden än icke-anonymitet. Dessutom 
har det framkommit att användandet av Facebook kan vara viktigt för de ungas 
byggande av socialt kapital och att faktorer som demografiska variabler, 
självkänsla och personlighetsdrag kan inverka på beteendet på Facebook. 
Slutligen framkom att även mediet, i sig, kan inverka på självutlämnande 
beteenden.  
 
Många undersökningar har alltså gjorts och många olika samband har hittats. 
Dessutom har många faktorer visat sig inverka på användningen av de allt mer 
använda sociala nätverkstjänsterna. Då så många undersökningar har genomförts 
under många år och så många studier visar olika resultat inom olika 
faktorområden är det värt att se över forskningen som helhet: Vad vet vi 
egentligen just nu? Det är det som är syftet med detta arbete; d.v.s. att 
undersöka en specifik aspekt av vad vi vet om vad som kan inverka på 
användares beteende, avgränsat till det självutlämnande beteendet. Då beteendet 
verkar skilja sig från det i vanliga världen, kan vara riskfyllt och få implikationer 
för många människor och samhället i stort är det väsentligt att studera ämnet för 
att erhålla bättre förståelse så att risker kan förutses och förhoppningsvis även 
undanröjas.  
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1.6.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka olika faktorers inverkan på självutlämnande 
beteende på sociala nätverk, exempelvis Facebook, samt undersöka vad dessa 
faktorer kan predicera om vilken mängd och art av information som kommer 
utlämnas. 
 

• Kan personlighetsfaktorer predicera självutlämnande beteende på sociala 
nätverkstjänster? 

• Kan demografiska faktorer predicera självutlämnande beteende på sociala 
nätverkstjänster? 

• Vad kan dessa faktorer predicera om självutlämnande beteende på sociala 
nätverkstjänster? 
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2. Teoretisk referensram 
 
2.1 Implikationer av CMC för självutlämnande beteende 
Datormediets natur kan, på ett flertal sätt, inverka på informationsdelgivande på 
Internet (Mesch & Beker, 2010; Sveningsson, 2002).  
 
Joseph, B. Walther kom (1996, refererad av Mesch & Beker, 2010) fram till att 
det verkar som att samtalsparterna inom CMC-kommunikation kan bli 
fördjupade i sina konversationer via datorer. Detta innebär att tolkningen av vad 
samtalsparterna säger till varandra kan komma att färgas av parternas inre 
önskningar, hopp och behov och därmed bli partiska. Det kan bero på att 
datormedierad kommunikation reducerar dels ickeverbala ledtrådar och dels 
kontrollen över samtalet, samt innehåller få sociala ledtrådar, vilket lämnar mer 
utrymme för egen fantasi. Fördjupningen kan resultera i att en individ t.ex. tror 
att en annan (samtalspartner) är mer lik en själv än vad som verkligen är fallet 
(Walther, 1996, refererad av Mesch & Beker, 2010).  
 
Som följd av de färre icke-verbala ledtrådarna och den sämre kontrollen kan 
personers hämningar också reduceras och leda till ett mer ohämmat beteende då 
personer inte längre upplever sig lika kontrollerade av oro för självpresentation, 
vilket, i sin tur, kan öka självavslöjande online, enligt Mesch och Beker (2010). 
Bristen på sociala ledtrådar kan också leda till avhumanisering av motparten i 
samtalet, vilket kan skapa en känsla hos den talande av att kommunicera med ett 
icke-mänskligt objekt trots att den talande är medveten om att motparten 
faktiskt är en människa. Mot bakgrund av detta kan sägas att det empiriskt har 
framkommit att datormedierad kommunikation har associerats med högre 
nivåer av självutlämnande/självavslöjande (Mesch & Beker, 2010).           
 
2.2 En personlighetsteori 
Femfaktormodellen, Five Factor Model (FFM), The Big Five eller Big 5, är en 
av de mest etablerade teorierna inom personlighetspsykologin. I teorin beskrivs 
fem olika personlighetsdrag som varje människa besitter, men i olika stor grad. 
Det är, enligt teorin, denna variation som medför personlighetsvariationerna. I 
jämförelse med andra teorier poängteras i Big 5 variationen av likheter, medan 
det i andra teorier istället poängteras likheter i variationen. Vissa av teorins 
anhängare menar dock att det inte räcker att mäta bara dessa fem drag för att 
förstå en människas personlighet, men att de fem dragen däremot utgör en rymd 
inom vilka alla andra personlighetsskalor kan placeras (Cervone & Pervin, 2010; 
Lundh & Smedler, 2005). 
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2.2.1 De fem personlighetsdragen (OCEAN) 
De fem olika personlighetsdragen är enligt Cervone och Pervin (2010): 
 
Openness (öppenhet inför erfarenhet), dvs. i vilken grad en person är nyfiken, 
öppen för många olika tankesätt, nya idéer och erfarenheter. Hög poäng brukar 
innebära egenskaper som många olika intressen, originell, kreativ, otraditionell 
och fantasifull. En person med låg grad av öppenhet håller sig till gamla 
konventioner och tenderar att inte vilja ta in för många nya erfarenheter. 
 
Conscientiousness (samvetsgrannhet/noggrannhet), dvs. till vilken grad en person 
är organiserad, uthållig, målorienterad och punktlig. Hög poäng brukar innebära 
egenskaper som organiserad, flitig, pålitlig, självdisciplinerad, punktlig, 
noggrann, ordentlig, ambitiös och ihärdig. En person med låg grad av 
samvetsgrannhet tenderar att vara mållös, lat, opålitlig, slarvig, slapp, hedonistisk, 
viljelös och försummande.  
 
Extroversion (utåtriktning), dvs. till vilken grad en person är utåtriktad och 
beroende av interpersonell kontakt och umgänge. Hög poäng brukar innebära 
egenskaper som personorienterad, optimistisk, aktiv, pratsam, social, 
öm/tillgiven och levnadsglad. En individ med låg grad av extroversion är mer 
inåtriktad, reserverad, sansad, ”borta”, folkskygg, tystlåten och 
uppgiftsorienterad.  
 
Agreeableness (vänlighet/trevlighet), dvs. en persons interpersonella orientering 
(plats) längs ett kontinuum från medkänsla, å ena sidan, till 
fientlighet/motsättning i tankar, aktion och känslor å andra sidan. Hög poäng 
brukar innebära egenskaper som ömsint, godlynt, hjälpsam, förlåtande, tillitsfull, 
lättlurad och enkel. En person med låg grad av vänlighet tenderar att vara 
cynisk, grov/ohyfsad, misstänksam, hämndlysten, samarbetsovillig, hänsynslös, 
irritabel och manipulativ. 
 
Neuroticism, dvs. till vilken grad en person är emotionellt stabil eller till vilken 
grad en person tenderar att bli orolig, rädd, stressad, arg, ledsen, ängslig, 
ångestfylld etc. Hög poäng brukar innebära egenskaper som orolig, känslosam, 
osäker, känsla av otillräcklighet, hypokondrisk och nervös. En person med låg 
grad av neuroticism tenderar att vara tryggare i sig själv, mer emotionellt stabil, 
lugn, självbelåten, härdad och avslappnad. 
 
Enligt Cervone och Pervin (2008) menar vissa att Big 5 inte täcker upp faktorn 
ärlighet, som också verkar vara en viktig faktor att ta hänsyn till i 
personlighetsfrågan. Utöver denna skriver Cervone och Pervin (2008) att en 
kompetensfaktor efterfrågats. Modellen anses inte nödvändigtvis vara slutgiltig, 
utan snarare under utveckling (Cervone & Pervin, 2008). 
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2.2.2 Att kartlägga personlighetsdragen i Big 5 
Ett välutvecklat instrument för att mäta de fem faktorerna i Big 5 är NEO–PI-R 
(NEO - Personality Inventory Revised), vilket utvecklades av Costa och 
MacCrae 1985, 1989 och 1992, enligt Cervone och Pervin (2008). Enkätens 
syfte är att mäta varje personlighetsdrag inom Big 5. Varje faktor delas upp i sex 
underkategorier, som sedan testutföraren får ta ställning till via åtta 
frågor/påståenden (Likertskala 1-5). Nedan ses de fem faktorerna och 
underkategorier inom dessa:  

 
• Openness: estetik, fantasi, handlingar, känslor, idéer och värderingar. 
• Conscientiousness: ordning, omsorgsfull, kompetens, prestationsstyrd, 
plikttrogen och själv-disciplin. 

• Extroversion: bestämd, aktiv, spänningssökande, positiva känslor, sällskaplig 
och varm. 

• Agreeableness: tillitsfull, altruistisk, medgörlig, enkel, ödmjuk (anspråkslös) och 
ömsint. 

• Neuroticism: orolig, fientlig, självmedveten, stresstålig, impulsiv, deprimerad. 
(Cervone & Pervin, 2010) 

 
2.3 Utvecklingspsykologiska aspekter 
Feldman (2009) skriver att vi i olika åldrar och därmed i olika skeenden av livet 
tenderar att sträva mot olika saker. 
 
2.3.1 Slutet av barndomen och tonåren 
I de sena barnaåren-tidiga ungdomen (7-15 år) går vänskap från samspel baserat 
på beteende (delande av t.ex. leksaker och lekar) till ett samspel mer baserat på 
psykisk närhet och detta förhållningssätt tenderar att hålla i sig genom tonåren 
upp till tidig vuxen ålder. Denna nyfunna typ av vänskap, som baseras på 
psykologisk närhet och stöd byggs upp via ökad närhet vänner emellan som 
kommer av ömsesidigt självutlämnande av känslor och tankar i hopp om mer 
psykiskt betingade fördelar. Det är alltså en naturlig del av utvecklingen att barn 
i den här åldern ökar sitt självutlämnande beteende (Feldman, 2009). 
 
2.3.2 Tonåren till tidiga vuxenlivet 
I slutet av, och under, tonåren händer mycket hos individen. Mycket handlar 
om att finna sin identitet och tillhörighet. Som om det inte vore nog med 
förvirring och press att finna sig själv är det sociala trycket högt med anledning 
av skolan och individens planer för tiden efter högstadiet. Under den här 
perioden tenderar ungdomar att mer och mer lita till sina vänner som källa till 
information och stöd, samtidigt som beroendet av vuxna gradvis minskar. 
Vännerna blir ofta också viktigare än föräldrarna. Slutligen nås ung vuxen ålder 
och då blir det, enligt Feldman (2009), viktigt att finna närhet för att inte bli 
isolerad. Det är i denna del av livet viktigt med fler nära relationer, som t.ex. 
parrelationer. Psykisk närhet i sig, bygger på ömsesidigt delande av känslor och 



 11 

tankar för att båda parter skall känna att de t.ex. delar många värderingar samt att 
de kan vara ett stöd för varandra i olika frågor (Feldman, 2009).  
 
2.4 Genusperpektiv 
Traditionellt är kön en viktig prediktor för självutlämnande beteende och 
öppenhet med känslor etc, vilket kan påverkas av förutfattade meningar som 
anspelar på att kvinnor är mjukare. Uppfattningarna är i själva verket så djupt 
rotade att t.ex. spädbarn av kvinnligt kön redan från födseln och de första 24 
timmarna uppfattas som mjukare, mindre och med mer fina drag. Pappor 
upplever sina nyfödda pojkar som starkare, större, bättre koordinerade och mer 
alerta trots att skillnader i storlek eller andra fysiska attribut saknades (Rubin et 
al., 1974, refererade av Fein, Kassin & Markus, 2008).  
 
Det har även visats att pojkar och flickor uppmuntras till olika beteenden. 
Kultur och media har också inverkan på signaler om vilka roller en pojke och 
flicka bör ta på sig. På arbetsmarknaden råder segregation, där t.ex. kvinnor 
oftare arbetar med mjuka arbeten i vilka det är viktigt med mycket kontakt och 
närhet (därmed kommunikation) med kunder, t.ex. inom sjukvård och/eller 
med barn (Fein et al., 2008).  
 

2.5 Att hitta sin partner online 
Det har visats att ungefär 3-6% av stabila relationer har haft sin början på 
Internet och det är då inte bara via dejtingsidor de inleds, utan även via sociala 
nätverkstjänster, däribland Facebook, samt via intressegrupper och bloggar. 
Även om relationen inte började på Internet kan det ibland vara så att den har 
förstärkts via Internetkontakter (Sprecher, 2009). Enligt Sprecher (2009) är det 
första steget i initierandet av en relation att person A blir medveten om person 
B. På Internet kan detta vara att A börjar läsa person Bs blogg, webb-baserade 
profil eller kanske skriver till personen i chatt-rum. Den andra fasen innebär att 
den ena söker information om den andra, vilket i vanliga livet kan innebära 
inledande småprat, medan det på Internet ofta är så att personen redan sitter 
inne med information. Innan en relation kan inledas krävs dock en fas som 
handlar om ömsesidighet, ett ömsesidigt beroende av varandra, och 
ömsesidighetsfasens viktigaste nyckelbegrepp är självutlämnande, d.v.s. att 
investera i varandra, ömsesidigt beroende och en känsla av gemensam identitet 
som par. Många relationer som har formats på Internet har när de blir Ftf- (face-
to-face) relationer redan passerat ömsesidighetsfasen via Internet (Sprecher, 
2009).  
 
Sprecher (2009) nämner tre typer av relationer: naturligt formade relationer, 
relationer uppkomna via nätverk och målformade relationer.  
 
Naturligt formade relationer kan komma via personers deltagande i samma miljöer. 
På Internet kan det innebära att parterna träffas via Internetspel, nyhetsgrupper, 
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diskussionsforum etc. Dessa relationer skapas ofta genom gemensamma intressen 
och hobbys. Samtidigt kan de också stärkas via trevliga möten och förmågan hos 
personer att uttrycka sitt verkliga jag till den andra. Den höga graden av 
självutlämnande kan vara en viktig orsak till att dessa relationer formas i olika 
Internetmiljöer, enligt Sprecher (2009).  
 
Relationer uppkomna via nätverk är vanligt i traditionell miljö, där vänners vänner 
kanske möts och kan passa varandra. På Internet finns liknande miljöer, där 
personer kan undersöka vilka vänner en vän har. De kan, till och med, om de 
finner en intressant väns vän, besöka hans/hennes profil för att se om han/hon 
verkar intressant. För de modiga finns också möjlighet att skriva till de 
intressanta personerna.  
 
Målformade relationer är vanligt på dejtingsidor. Där sätter användaren upp 
standards för önskad partner och sedan kan personer som passar in på 
beskrivningarna målsökas. På det stora hela krävs alltså, för initierande och 
upprätthållande av relationer, att information delges (Sprecher, 2009). 
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3. Metod 
 
Med anledning av grundfrågan, syftet och frågeställningarnas komplexitet ansågs 
litteraturstudie som en lämplig metod att använda. 
 
3.1 Litteratursökning 
Proceduren började med en ostrukturerad litteratursökning, som innebar ett 
kreativt sökande i form av laborerande med sökord i flera olika databaser. Den 
initiala ostrukturerade sökningen skapade senare en översikt över vilka 
vetenskapliga artiklar som fanns att tillgå på området. Utifrån återkommande 
begrepp i artiklar som hittades genomfördes sedan en strukturerad sökning med 
sökorden ”online social networks”, ”social network sites”, personality, self-disclosure, 
disclosure, gender, age, Facebook och CMC.  
 
I den strukturerade sökningen användes databaserna SCOPUS, Web of science, 
Eric, Psychinfo och Psycharticles. Många av de refererade artiklarnas referenser 
har delvis lagt grund, för främst, arbetets inledning, men även en del av den 
teoretiska referensramen. Under den strukturerade sökningen nedtecknandes 
särskilt intressanta/relevanta artiklars namn, plats, syfte och resultat för vidare 
granskning vartefter sökningarna fortskred. 
 
Den strukturerade sökningen resulterade i att fyra, för syftet och 
frågeställningarna relevanta artiklar med avseende på deras innehåll och syfte, 
valdes för vidare analys. 
 
3.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier: 

 
• Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska.  
• Artiklarna skulle vara peer-reviewed.  
• Artiklarna skulle beröra samband mellan självutlämnande beteende på 

sociala nätverkstjänster och en eller flera av variablerna 
civilstånd/relationsstatus, kön, ålder eller personlighetsdragen i Big 5.   

 
Exklusionskriterier: 

 
• Artiklar som endast undersökte samband mellan självutlämnande 

beteende och andra personlighetsteorier än Big 5.  
 
3.2 Avgränsningar 
Studien avgränsades till att undersöka självutlämnande beteende med 
utgångspunkt i hur demografiska och personlighetsorienterade faktorer, mer 
specifikt, kön, civilstånd/relationsstatus, ålder och Big 5s fem personlighetsdrag, 
kan predicera det självutlämnande beteendet. 
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4. Resultat 
 
4.1 All about me: Disclosure in online social networking 
profiles: The case of FACEBOOK (Nosko, Wood, & 
Molema, 2010) 
Studien belyser hur ålder, kön och relationsstatus eller formellt kallat civilstånd 
tenderar att inverka på självutlämnande beteende. 
 
4.1.1 Teori och bakgrund 
Författarna utgår ifrån att sociala nätverkstjänster som Facebook mycket snabbt 
har ökat i popularitet enligt Yum (2007, refererad av Nosko et al., 2010). 
Utöver denna information utgår författarna i sin artikel från information hämtad 
från själva Internetsidan Facebook. Utöver detta utgår författarna ifrån Acoca 
(2008, refererad av Nosko et al., 2010), som menar att den stora mängden delad 
information ökar risken för privatlivskränkning samt oron beträffande 
säkerhetsaspekter, t.ex. hot mot personlig säkerhet. Problemet anses av Acoca 
(2008, refererad av Nosko et al., 2010) vara överflödig information som 
förväntas finnas på en profil. Särskild oro finns enligt Acoca (2008, refererad av 
Nosko et al., 2010) för identitetsstölder, vilket kan ske om för mycket 
information lämnas på ett sätt som gör att vem som helst kan komma åt den. 
Utöver detta finns, enligt Nosko et al. (2010), en personlig risk för särskilt 
utsatta personer gällande förföljelse och/eller andra hot. Även en annan mindre 
omtalad risk, den sociala, diskuteras. Denna risk tar en person som delger 
självidentifierande information, som kan visa att denna person tillhör 
minoritetsgrupper eller andra stigmatiserade grupper. I artikeln av Nosko et al. 
(2010) skrivs att det finns lite information om vad som faktiskt kan delges på 
Facebook samt hur användare varierar i sitt användande och avslöjande. Därför 
behövs de som utsätter sig för störst risker identifieras. 
 
4.1.2 Syfte 
Studiens syfte var att bistå med en omfattande undersökning av det via 
Facebook potentiellt tillgängliga materialet och informationen som kommer av 
materialet. Studien initierade också utforskning av verktyg som kan hjälpa till 
med förståelse av vilken information som, mest frekvent, avslöjas och av vilka 
personer som den avslöjas. Det övergripande målet var att reda ut vad som kan 
återfinnas på Internetbaserade sociala nätverkstjänsters profiler, särskilt 
Facebooks, samt vad som väljs att inkluderas och/eller exkluderas på profilerna 
som undersöktes. Dessutom undersöktes individkaraktäristikas betydelse för 
vilken information som delges. Mer specifikt undersöktes självutlämnande 
information som funktion av individkaraktäristika, t.ex. kön, ålder och 
relationsstatus.   
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4.1.3 Studie 1 
För att reda ut vilken information som delges på Facebook krävdes att ett 
omfattande kodningsinstrument/en checklista utvecklades. Via detta instrument 
kunde sedan frekvensen av varje informationsobjekt fastställas och därmed vilka 
objekt som mer respektive mindre sannolikt finns på Facebookprofiler. Alla 
potentiella informationsobjekt (t.ex. kön, politisk åsikt, relationsstatus m.m.) 
sammanställdes slutligen i en gemensam lista. 
 
Författarna samlade in 400 slumpmässigt utvalda profiler från åtta olika 
kanadensiska nätverk inom Facebook. Fyra var universitetsnätverk och fyra 
allmänna. På 328 profiler angavs kön, 155 män och 116 kvinnor. Männens 
åldrar varierande mellan 17-61 år (medelålder 23,9) och kvinnornas mellan 19-
47 år (medelålder 22,9). Medelåldern inom de båda könen för de som avslöjade 
både kön och ålder var lika. 
 
Studien började med att två olika personer tittade på varsin blank 
Facebookprofil och noterade var för sig vilken information som kunde väljas att 
visas. Utifrån detta togs två olika kodningsmallar/instrument fram. Listorna slogs 
sedan ihop och kom att bli en lista på 90 informationsobjekt. Listan jämfördes 
sedan av sex oberoende kodare med äkta och ifyllda profiler för att undersöka 
vilka objekt som fanns med och ej. Upptäcktes en bit som inte fanns med i 
listan meddelades upptäckten till de andra och omdiskuterades. I slutändan 
bestod listan av 97 informationsobjekt. Listan användes sedan som dikotom mall 
gentemot profiler för att reda ut frekvensen av varje bit i riktiga profiler. Sex 
personer kodade (checkade av profilinnehåll gentemot listan) sedan innehållet på 
400 slumpmässigt utvalda profiler. Varje person kodade 50-100 profiler var och 
profilerna valdes ut via ett slumpverktyg på Facebook. Fyrtio profilers innehåll 
kodades av alla kodare för att inter-bedömarreliabiliteten skulle kunna testas och 
denna visade på 99% överensstämmelse. Skillnaderna löstes via diskussion. 
 
Författarna upptäckte dels att det, trots möjlighet att utlämna mer 
informationsobjekt, i snitt endast delgavs 25% av allt som kunde delges och dels 
att de avslöjade informationsobjekten inte nödvändigtvis var av övervägande 
säker eller osäker art. Istället återfanns högst personliga informationsobjekt både 
bland de mest och minst frekventa informationsobjekten. Det fanns alltså i vissa 
profiler mycket känslig information (information som fördelaktigt kan användas 
för identitetsstöld), medan vissa andra känsliga informationsobjekt sällan delgavs. 
Detta indikerade på generella skillnader i vad olika användare avslöjar och ej. 
Med anledning av detta genomfördes två andra studier som syftade till att reda 
ut vilka personer som med större sannolikhet kommer att delge känslig 
information samt vilka typer av informationsobjekt som mer sannolikt dyker 
upp med varandra. 
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4.1.4 Studie 2 
I studie 2 undersöktes delgiven information som dels kan utgöra medel för 
identitetsstöld och dels kan utgöra hot mot grupp och person. Den potentiellt 
skadliga informationen kategoriserades som identitetsinformation, känslig, personlig 
information och potentiellt stigmatiserande information.   

 
• I den första kategorin (kategori 1/identitetsinformation) ingick åtta 
informationsobjekt som kan användas på skadligt vis, ”omfattande 
gatuadress”, postnummer, stad, kön, födelsedag, födelseår, e-mail och 
profilbild.  

• I den andra kategorin (kategori 2/känslig, personlig information) ingick 
14 objekt som kan lokalisera och identifiera en användare och användas 
till att hota eller skada användaren: e-mail, arbetsgivare, arbetsposition, 
statusfält (med statusuppdateringar), mini-feed, vägg, profilbild, 
självinlagda foton, fotoalbum, foton där användare taggats (utpekats i 
bild), möjlighet att motta meddelande, möjlighet att petas, möjlighet att 
motta gåvor och synliga vänner. 

• I den sista kategorin (kategori 3) ingick 14 objekt som kan vara 
stigmatiserande i samhället. Dessa var religiös och politisk syn, födelseår, 
sexuell läggning, foton, vänner, intressen, synliga aktiviteter, favoritcitat, 
musik, film, böcker, tv-program och ”om mig”-funktion (där 
användaren skriver om sig själv).  

 
Kategori 1 togs fram genom att listan med 97 objekt först reducerades till att 
innehålla endast de objekt som avslöjades av mer än 5% av användarna och 
sedan till att innehålla endast de föremål som vanligtvis behövs för identifikation. 
Efter reduceringarna fick 18 assistenter (efter ifyllande av en enkät om sina 
vanor på Facebook och aktiviteter där) bestämma utifrån dåvarande lista vilka 
informationsobjekt som var standardkrav och typiskt återkommande för 
profilkonstruktion på personliga profilsidor på nätet. De föremål som valdes av 
mer än 50% av assistenterna inkluderades. Slutligen kontaktades en 
polisavdelning och en polisskola för råd beträffande farliga informationsobjekt, 
varvid ytterligare tre informationsobjekt som ansågs kunna användas på ett 
skadligt sätt tillkom. 
 
Kategori 2 togs fram genom att två forskare genomförde en tematisk analys av 
den första checklistan med de 97 informationsobjekten. Analysen baserades på 
den potentiella faran i varje informationsobjekt och deras olika karaktär. 
 
Kategori 3 togs fram via tematisk analys av den stora checklistan, men nu med 
hänsyn till de olika objektens informationskänslighet och stigmatiserande 
karaktär. Informationsobjekten omdiskuterades tills 14 objekt hade valts in. 
 
Information från profilerna undersöktes statistiskt med avseende på skillnader i 
mängd utlämnad information mellan följande par: universitet och samhälle, avslöjat 
eller ej avslöjat kön, man och kvinna, avslöjad och ej avslöjad relationsstatus och avslöjad 
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eller ej avslöjad ålder. Därefter genomfördes ytterligare undersökning av 
variablerna relationsstatus och ålder. 
 
Studie 2 resulterade i att alla jämförelser visade signifikanta skillnader för vad 
som avslöjades. Dessutom framkom att de som avslöjade kön, relationsstatus och 
ålder även avslöjade mer av de övriga informationsobjekten inom de tre 
kategorierna. 
  
För information tillhörande kategori 1 och 2 framkom att de med relationsstatus 
”singel” eller ”i en relation” avslöjade signifikant mer än de som inte visade 
någon relationsstatus alls. Sambandet gällde också för kategori 3 information 
dock med den viktiga skillnaden att personer med status ”singel” inte bara 
avslöjade mer än de utan status, utan också avslöjade mer än de ”i en relation”.    
 
Ålder visade efter regressionsanalys ett negativt signifikant samband inom alla tre 
informationskategorierna, dvs. högre ålder innebar ett minskat självutlämnande.  
  
4.1.5 Studie 3 
I studie 3 undersöktes mer noggrant vad som avslöjas, och av vem som det 
avslöjas, genom att hänsyn tas till all information som kunde delges på 
Facebook. Detta skapar en bättre konceptualisering av tillgänglig information 
samt en bättre förståelse för vem som avslöjar vad. 
 
Studien inkluderade alla 400 profiler från studie 1 och den stora checklistan 
användes även här. I studie 3 utvecklades nya kategorier för att det skulle bli 
möjligt att täcka upp alla informationsobjekt som kan delges på Facebook. Först 
kategoriserades information utifrån Facebooks struktur och eftersom 
informationen då ej blev tematisk valde författarna att istället diskutera fram en 
ny kategorisering. Denna kom att bestå av tio kategorier.  
 
Via statistiskt förbättrad kategorisering framkom sedan följande 11 kategorier: 
personlig information, foto och uppdateringsinformation, arbetsinformation, 
utbildningsinformation, acceptans att ta emot petning och meddelanden, fotoalbums- och 
profilbildsinformation, åldersinformation, kontaktinformation, politisk och religiös syn, 
relationsinformation (söker efter relation, vänskap, nätverk eller random play), 
sexuell läggning och andra väggar (super wall/fun wall).  
 
Tester av skillnader i avslöjande inom de elva kategorierna som funktion av de 
fem olika paren i studie 2 universitetsnätverk eller samhällsnätverk, avslöjat kön eller 
ej, man eller kvinna, avslöjad relationsstatus eller ej, avslöjad ålder eller ej genomfördes. 
Variansen hos de olika relationsstatusarna testades också. Slutligen testades, 
liksom i studie 2, självutlämnande som funktion av ålder. 
 
 



 18 

Resultaten av ovanstående test visade följande: 
 

• I ett av 11 t-test fanns signifikanta skillnader beroende på vilket nätverk 
användarna tillhörde. Samhällsnätverksmedlemmar avslöjade politisk syn 
oftare än medlemmar i universitetsnätverk. 

• I fem av 11 t-test fanns signifikanta skillnader inom paret avslöjande av 
kön eller ej. De som avslöjade kön avslöjade även mer av personlig 
information som foto och uppdatering, utbildning, fotoalbum och 
profilbild samt åldersinformation. 

• I ett av 11 t-test fanns signifikanta skillnader mellan män och kvinnor i 
avslöjande av politiska och religiösa synsätt, där män i högre grad 
avslöjade dessa. 

• I fem av 11 t-test fanns signifikanta skillnader mellan relationsstatus eller ej, 
där relationsstatus medförde mer information inom varierande 
kategorier, exempelvis personlig, foto och uppdatering, fotoalbum och 
profilbild, åldersinformation samt politisk och religiös syn. 

• Avslöjad ålder medförde att utbildningsinformation avslöjades oftare. 
 
Via variansanalys framkom följande: 
 

• I sju av 11 kategorier fanns signifikanta skillnader mellan de olika 
relationsstatusarnas självutlämnande beteende. Dessa kategorier var 
personlig information, foto och uppdatering, fotoalbum och profilbild, 
åldersinformation, arbetsinformation, politisk och religiös syn samt 
relationsinformation.  

 
Efter-test visade att de med status ”singel” avslöjade mer personlig information än 
de ”i en relation” och de utan relationsstatus. Samma gällde även inom 
informationskategorierna foto och uppdatering, fotoalbum och profilbild, 
ålders- och arbetsinformation. Utöver detta framkom att singlar även avslöjade 
mest om relationsinformation. Även här var det så att de utan relationsstatus 
avslöjade minst information. Tilläggas kan att avslöjande av relationsinformation 
(söker efter relation, nätverk, vänskap, ”random play” m.m.) tenderar att öka 
mängden information som delas i andra kategorier. 
 
Ålder visades i studie 3 signifikant negativt predicera informationsutlämnande 
inom följande kategorier: personlig information, foto och uppdateringar, utbildning, 
fotoalbum och profilbild samt relationsinformation. Ökad ålder medförde alltså 
minskat självutlämnande beteende inom kategorierna ovan. 
 
Kön visades ej predicera mängden utlämnad information. Däremot visade studie 
2 och 3 att om kön avslöjades så avslöjades oftare även information i vissa andra 
kategorier.  
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Vidare drogs slutsatsen att resultaten i studie 2 och 3 stödjer varandra. 
Beträffande kontaktinformation (som var ovanligt) hittades inga signifikanta 
resultat vid koppling till variablerna ålder, kön, nätverk och relationsstatus. 
 
4.1.6 Generella resultat 
Studien indikerade att vissa användare avslöjar väldigt mycket information på 
Facebook och även att viss information är mer förekommande än annan. Vidare 
framkom även att faktorerna ålder och relationsstatus var de mest framträdande 
prediktorerna på självutlämnande beteende. Tilläggas kan att kön inte gav 
många signifikanta samband.   
 
4.2 Are norms of disclosure of online and offline personal 
information associated with the disclosure of personal 
information online? (Mesch & Beker, 2010). 
I studien undersöktes hur ålder och kön inverkade på självutlämnande beteende 
på sociala nätverkstjänster. 
 
4.2.1 Teori och bakgrund 
Under tonåren ökar deltagandet i sociala aktiviteter hos individer tillsammans 
med en ökande tendens att avslöja personlig information. Förmågan att behålla 
verkligt nära relationer baserade på självutlämnande, ärlighet och öppenhet ökar 
i tonåren. Det självutlämnande beteendet gentemot vänner snarare än föräldrar 
tenderar att öka. Hos pojkar sker det här i mitten av tonåren och hos flickor i 
tidiga tonåren. Denna tendens spelar en viktig roll för utvecklingen av 
individen, då den ger unga människor sociala resurser som kan vara till hjälp när 
de skall hantera problem i sitt kommande liv. Av denna anledning ansågs ålder 
vara en viktig faktor för avslöjande (Buhrmester & Prager, 1995 refererade av 
Mesch & Beker, 2010).  
 
Då självutlämnande beteende ökar i tonåren, enligt Buhrmester och Prager 
(1995, refererade av Mesch & Beker, 2010), genomfördes en studie av 
Subrahmanyam, Garcia, Harsona, Li och Lipana (2009, refererade av Mesch & 
Beker, 2010) av loggar på Internet (Web logs). Den visade att yngre personer 
oftare än äldre delgav bilder, medan äldre oftare endast delgav grundläggande 
information som användarnamn, ålder och plats. Subrahmanyam et al. (2009, 
refererade av Mesch & Beker, 2010) föreslog vidare att unga skulle berätta mer 
om familj än äldre och yngre skulle delge mer intim information som sexualitet, 
identitet, vänner och parrelationer. 
 
Å ena sidan, har det visats tendenser till att det, bland vuxna, brukar vara så att 
kvinnor avslöjar mer information än män (Murstein & Adler, 1995; Papini 
Farmer, Clark, Micka & Barnett, 1990 refererade av Mesch & Beker, 2010), 
och, å andra sidan, har det visats att skillnaderna mellan män och kvinnor är 
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försumbara (Hinson & Swanson, 1993; Sprecher & Hendrick, 2004 refererade 
av Mesch & Beker, 2010). Bland ungdomar finns bevis för att detta skiljer sig, 
både kvalitativt och kvantitativt, mellan könen (Shulman, Laursen, Kalman & 
Karpovsky, 1997, refererade av Mesch et al., 2010), medan Barak & Gluck-Ofri 
(2007, refererade av Mesch et al., 2010) inte hittade några skillnader mellan 
könen. Camarena, Sarigiani och Petersen (1990, refererade av Mesch & Beker, 
2010) fann i en jämförelse mellan CMC och Ftf kommunikation att kvinnor 
tenderade att avslöja mer inom både domänerna. Cho (2007, refererad av 
Mesch & Beker, 2010) fann att män var mer benägna att avslöja information Ftf 
än online, medan det när det gällde kvinnor rörde sig om samma mängd 
information inom båda medierna. Förklaringen till skillnaderna mellan könen 
antogs vara könssocialiseringen, där män traditionellt lär sig att vara mer 
restriktiva i känslodelande och kvinnor mer expressiva och öppna. Kvinnor 
arbetar därmed mer för osäkerhetsreduktion och avslöjar därför mer (Cho, 
2007; Dindia & Hallen, 1992, refererade av Mesch & Beker, 2010). 
 
4.2.2 Syfte och metod 
Studiens syfte var att undersöka samband mellan självutlämnande av personlig 
information online och normer om självutlämnande av personlig information online och 
offline samt två hypoteser (4 och 5) som berör könets respektive ålderns inverkan 
på avslöjande av information på sociala nätverk. Hypoteserna var: 
  

• Hypotes 4: Avslöjande av personlig information kan associeras med 
ålder. Ju yngre användaren är desto mindre information kommer 
användaren att avslöja online. 

• Hypotes 5: Avslöjande online beror av kön. Kvinnor avslöjar mer 
information än män.   

   
Studien gjordes via analys av data från undersökningen: ”Pew and American Life 
Survey of Parents and Teens, 2006”, vilken författarna ansåg vara särskilt passande 
som underlag för studien, då studiens deltagare är representativa för amerikanska 
ungdomar. Dessutom är det den enda kända undersökningen som tar upp 
normer om både privatliv och beteende online. Tonåringsdelen i den av 
författarna studerade undersökningen innehöll 109 variabler som inkluderade 
dator- och teknikanvändande, ägarskap, generell uppfattning om Internet, 
social/efter skolan aktiviteter, integritetsfrågor, anledningar till deltagande i 
sociala nätverkstjänster och uppfattning om Internetanvändandets effekter. Data 
insamlades via telefonintervjuer med 935 nationellt representativa tonåringar 
(12-17 år). Svarsprocenten var 46% och n = 935. Av dessa hade 790 tillgång till 
Internet, varför dessa 790 valdes ut för studien. Ungdomarnas medelålder var 
14,66 år. Hypoteserna testades statistiskt och initialt var författarna mest 
intresserade av att undersöka särskiljande effekter av hur normerna för 
självutlämnande av identitet online respektive offline påverkar beteendet på 
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Internet. Med beteende online menade författarna, förutom delande av 
profilinformation, även delande av foton och videoklipp.  
 
Formuleringarna av frågorna i undersökningen fångade ej i vilken utsträckning 
delgivna bilder var självporträtt och inte heller i vilken utsträckning delgivna 
bilder var tillgängliga för enbart nära vänner eller även för andra. För att komma 
förbi detta genomfördes ytterligare statistiska analyser av undergrupper av 
tonåringar som sa sig ha en profil online (n=487): 
 
Onlinebeteende mättes genom tre frågor som kunde besvaras med ja eller nej. 
Frågorna var: ”Har du någonsin laddat upp ett fotografi online där andra kan se 
det?”, ”Har du någonsin laddat upp ett videoklipp online där andra kan titta på 
det?” och ”Har du någonsin skapat en egen profil online som andra kan se?” 
 
Onlineavslöjande av personlig information mättes genom att de som hade en profil 
online tillfrågades om de hade lagt ut eller ej hade lagt ut: ”ett foto av sig själv”, 
”sitt förnamn”, ”sitt efternamn”, ”foton på sina vänner”, ”sin skolas namn”, 
”staden de bor i”, ”sitt telefonnummer”, ”sitt IM namn”, ”sin e-postadress” 
eller ”länk till sin blogg” på sin profil. Frågorna fångade ej antalet utlagda 
objekt, utan endast om inget eller ett eller fler objekt delats.  
 
Tillgång till onlineinformation mättes genom att tonåringar med profil online 
frågades ”Tänk på sidan du delgett foton på. Hur ofta, om någonsin, begränsar 
du vilka som har tillgång till dessa foton?” samt ”Tänk på sidan du delgett 
videoklipp på. Hur ofta, om någonsin, begränsar du vilka som har tillgång till 
dessa videoklipp?”. 
 
Svarkategorierna var ”aldrig”, ”bara då och då” och ”oftast”. Utöver dessa 
frågor besvarade de också en fråga om i vilken utsträckning som deras profil var 
synlig för ”bara vänner”, ”osynlig” eller ”synlig för alla”. Slutligen analyserades 
variablerna kön och ålder med statistiska metoder. 
 
4.2.3 Resultat 
Ålder visade inga samband med delande av videoklipp, men däremot positiva 
samband med delande av övrig personlig information. Högre ålder gav högre 
sannolikhet för delande av personlig information. Viktigt att betona här är dock 
att den delgivna informationen inte nödvändigtvis var självutlämnande, utifrån 
den stipulativa definitionen, då resultatet inte förtäljde vilka som hade tillgång 
till informationen. 
 
Kön som variabel visade inga skillnader med avseende på mängd delad personlig 
information på profilen (bortsett från foton och videoklipp). Via varianstest 
visades dock att flickor med större sannolikhet än pojkar delade foton och/eller 
videoklipp online (inte då nödvändigtvis på en OSN-profil). Dessutom 
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framkom att flickor oftare än pojkar tillät helt offentlig tillgång till delgiven 
information. Flickor idkade alltså mer självutlämnande beteende än pojkar 
rörande bilder och videos.  
 

4.3 Social network use and personality (Amichai-
Hamburger & Vinitzky, 2010) 
I studien belystes tillsammans med mycket annat samband mellan 
personlighetsdragen i Big 5 och vad personer delgav om sig själv på sociala 
nätverkstjänster, mer specifikt på Facebook. I studien framkom ett kön-
personlighetsdragssamband. 
 
4.3.1 Teori och bakgrund 
Enligt Amichai-Hamburger och Vinitzky (2010) har det i en studie utförd av 
Ross et al. (2009) framkommit samband mellan personlighetsdragen i Big 5, 
antal Facebookvänner, antal applikationer som används, vilka 
kommunikationsverktyg samt funktioner som används samt vad personer delger 
om sig själva på sina profiler. 
 
”Impression management” är ett begrepp myntat av Erving Goffman (1959, 
refererad av Amichai-Hamburger & Vinitzky, 2010). Begreppet handlar om 
människans försök att kontrollera information för att kunna påverka andras 
intryck av dem själva. William Shakespeare sa (1564-1616 nyskrivet 1978 p.287, 
refererad av Amichai-Hamburger & Vinitzky 2010) ”All the world is a stage, and 
all the men and women merely players”, dvs. hela världen är en scen och alla män 
och kvinnor blott skådespelare. Erving Goffman (1959, refererad av Amichai-
Hamburger & Vinitzky, 2010) menade, i sin tur, att skådespelare, formade av 
omgivningen och den avsedda publiken, ser interaktionen som ett framträdande. 
Framträdandet syftar till att förse skådespelarna med en image som följer en väg 
mot det tänkta målet för skådespelaren. Boyd (2007, refererad av Amichai-
Hamburger & Vinitzky, 2010) skrev om att sociala nätverkstjänster kan ses som 
något av en arena där de deltagande måste skriva/beskriva sina kroppar för att 
existera som en form av digitala kroppar. Marwick (2005, refererad av Amichai-
Hamburger & Vinitzky, 2010) har studerat olika användare på tre olika sociala 
nätverkstjänster och funnit att de verkar ha utvecklat komplexa strategier för att 
förfina/förvränga/putsa information beträffande den ”pålitliga” profilen så att 
den inte blir direkt falsk, men så att den tänjer på sanningen och detta ibland till 
dess yttre gräns. I en studie av Zhao, Grasmuck och Martin (2008, refererade av 
Amichai-Hamburger & Vinitzky, 2010) undersöktes vad för slags information 
som delgavs på Facebook och hur personer presenterade sig själva och där 
framkom att över 90% utlämnade sin profilbild och sina inlägg på andras väggar 
(en funktion där användaren kan skriva kommentarer på andra användares 
profil/”vägg”). Vissa införde dock restriktioner för vilka som skulle kunna se 
t.ex. väggen, medan andra valde att helt publikt delge både bilder av sig själva 
och andra, bilder som mestadels visade personerna på gott humör. Detta är 
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något som enligt Zhao et al. (2008, refererade av Amichai-Hamburger & 
Vinitzky, 2010) tydligt visade att bilder på profilen utgjorde ett viktigt sätt att 
främja ett önskat intryck av användaren själv hos andra som ser profilen.  
 
Amichai-Hamburger och Vinitzky (2010) tog också med, som teoretiskt 
ramverk och bakgrund, i sin studie artiklar som visade på eventuella kopplingar 
mellan personlighet och Internet. Exempelvis framkom i en studie av 
Hamburger och Ben-Artzi (2000, refererade av Amichai-Hamburger & 
Vinitzky, 2010) att de ”fattiga kan bli rikare”, mer bestämt att introverta kan 
kompensera för svårigheter de upplever i sociala sammanhang off-line. Något 
som Amichai-Hamburger (2002, refererad av Amichai-Hamburger & Vinitzky, 
2010) själv hade kommit fram till, dvs. att personlighet också är en viktig faktor 
om vi vill förstå personers beteende på Internet. Även andra studier beträffande 
olika personlighetsdrag, bland annat extroversion och neuroticism och andra 
personlighetsdrag, testades i andra studier (Hamburger & Ben-Artzi, 2000, 
refererade av Amichai-Hamburger & Vinitzky, 2010).  
 
Big 5s personlighetsteoris olika drag kopplat till bloggande undersöktes av 
Guadagno, Okdie och Eno (2008, refererade av Amichai-Hamburger & 
Vinitzky, 2010). Då befanns att personer med hög grad av öppenhet (openness) 
och neuroticism mer troligt blir bloggare. För neuroticism var detta också 
könsbundet, då det visades att grad av neuroticism hos kvinnor medförde större 
skillnad i sannolikhet för bloggande, ett samband som inte fanns bland män. I 
studien visades alltså att det är möjligt att utgå ifrån Big 5 för att förutse vem 
som mer troligt kommer att blogga.  
 
4.3.2 Syfte och metod 
Studiens syfte var att undersöka samband mellan personlighetsdragen i Big 5 och 
beteende på sociala nätverkstjänsten Facebook samt att undersöka några 
hypoteser, varav en är av intresse. Hypotes 2: Personer med högre grad av 
neuroticism kommer i högre grad att delge personlighetsidentifierande 
information (i detta fall valdes personlighetsidentifierande information att 
representeras av foton på en själv eller andra typer av foton). Författarna menade 
alltså att valda foton är ett uttryck för vilja att skapa ett visst intryck på de som 
ser dem. 
 
De deltagande bestod av 237 studenter från ett israeliskt universitet. Studenterna 
tillhörde alla avdelningen för ekonomi och business management. De 
deltagande erhöll, för att lockas till studien, extrapoäng i introduktionskurser. 
Könsfördelningen var 101 män och 136 kvinnor och medelåldern var 22 år. 
Valet av studenter gjordes för att dessa är passande personer i sådana här 
undersökningar, då de är frekventa Internetanvändare och använder varierade 
tjänster inom datormedierad kommunikation. I Israel använder ca två miljoner 
tjänsten Facebook, vilket är ca en tredjedel av landets befolkning. 
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Studien bestod av två sekventiella faser och pågick drygt två månader. De 
deltagande fick i fas 1 genomföra testet NEO-PI-R och placerades utifrån detta 
inom en av tre lika stora dimensioner av olika poäng på olika personlighetsdrag. 
Antingen sattes personen i kategorin låg, mellan eller hög grad av dragen, men 
endast de med hög eller låg grad undersöktes. Under fas två kodades och mättes 
material på Facebook. Baserat på uppsättningen av Facebookprofiler placerades 
användare i fyra olika dimensioner.  
 
1. Basinformation: kön, födelsedatum, hemstad, hemtrakt, familjemedlemmar, 
civilstånd, vad som söks (vänskap, dejting, relation, nätverkande, ”random play”), 
politisk åskådning och religiös åskådning.  
2. Personlig information: aktiviteter, intressen, (favorit: musik, tv-program, filmer, 
böcker och citat) och om mig.  
3. Kontaktinformation: e-post, namn för snabbmeddelanden, mobiltelefon, telefon, 
adress, ort, område inom ort, postnummer och webbsida.  
4. Utbildnings- och arbetsinformation: universitet, inriktning, utbildningsnivå, 
högstadieskola, anställning, befattning, ort och tidsperiod. 
 
Kodningen av information på Facebooksidor bygger på den av Zhao, Grasmuck 
och Martin (2008, refererade av Amichai-Hamburger & Vinitzky, 2010) 
använda metoden, som innefattar en lista över praktiskt taget alla 
informationsobjekt som kan visas på Facebook. Exempel på kodning är 
Profilbild: 0= blank, 1= själv, 2=med andra, 3=avatar och om mig: 0= saknas, 
1=en eller två korta meningar, 2=en eller två stycken, 3=långa stycken. 
Insamlade data testades statistiskt med co-variabeln kön. Kontaktinformation 
uteslöts dock då endast fyra personer delgav sådan information.  
 
4.3.3 Resultat 
Kön var alltså en co-variabel inom alla analyser av de olika dragens påverkan på 
beteende online, men bara inom draget vänlighet spelade kön en väsentlig roll 
för självutlämnande beteende. Ingen övergripande skillnad mellan könen erhölls. 
 
De med hög grad av öppenhet (Openness) var mer benägna (än de med låg grad) 
att använda Facebook som kommunikationsverktyg. Dessa använde också i 
högre grad ett större antal funktioner. I synnerhet använde de med högre grad 
av öppenhet funktioner från personinformationsdelen, vilket innebar att de 
delgav mer information än de med låg grad av öppenhet. 
 
De med hög grad av samvetsgrannhet (Conscientiousness) visade sig lägga upp 
färre bilder, än de med låg grad, men hade dock ett större antal vänner. 
 
De med hög grad av utåtriktning (Extroversion) delgav mindre personlig 
information än de med låg grad.  
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Då det gällde vänlighet (Agreeableness) återfanns inga huvudsamband, däremot 
ett intressant könsrelaterat samband. Kvinnor med låg grad av vänlighet lade upp 
färre bilder än de med hög grad. Bland männen fanns alltså inget sådant 
samband. I övrigt fanns inga skillnader mellan könen i antal uppladdade bilder. 
Utöver ovan nämnda samband visades även att de med hög grad av vänlighet 
använde mindre funktioner jämfört med personer med låg grad. 
 
Hypotes 2 verifierades, vilket innebär att personer med hög grad av neuroticism 
visade sig mer villiga att lägga upp bilder på sig själva än de med låg grad. Dock 
visades att de med hög grad av neuroticism var mindre villiga att lägga upp andra 
typer av bilder än de med låg grad. Efter ytterligare regressionsanalys visades 
dessutom ett U-format samband rörande delande av basinformation som 
funktion av neuroticism, där de med låg samt hög grad av neuroticism tenderade 
att delge mer basinformation än de med medelgrad.  
 
Efter en ytterligare statistik undersökning framkom att endast tre variabler kunde 
predicera mängd personlig information som delgavs. Dessa tre var kön (som co-
variabel, inte i sig självt), öppenhet och utåtriktning. 
 

4.4 Personality and motivations associated with Facebook 
use (Ross et al., 2009). 
I studien belystes hur personlighetsdragen i Big 5 kan associeras med beteende, 
och däribland självutlämnande beteende, på Facebook.  
 
4.4.1 Teori och bakgrund 
I studien utgick författarna ifrån McCreas (1992, refererad av Ross et al., 2009) 
version av Big 5. Vidare använde författarna NEO-PI-R som verktyg för att 
göra personlighetsbedömning av de deltagande. Utöver detta utgick författarna 
från Tidwell och Walther (2002, refererade av Ross et al., 2009), som 
observerade datormedierad kommunikation som mer självutlämnande samt att 
den medförde djupare personliga frågor, vilket förklaras utifrån en reducering av 
mängden restriktioner som annars uppkommer vid kommunikationen Ftf. 
Utöver ovanstående teorier utgick även författarna från McKenna et al. (2002, 
refererade av Ross et al., 2009), som menar att det pga den inneboende 
interpersonella naturen i sociala nätverkstjänster är så att många relationer som 
har formats online övergår till att också bli relationer offline, en trend som kan 
ses på flera tjänster. På Facebook ses däremot en motsatt trend. Enligt Ellison et 
al. (2007, refererade av Ross et al., 2009), förefaller många på Facebook inte bry 
sig om privatliv, då de ofta delgav avslöjande information av olika slag. Det finns 
vidare flera studier, t.ex. Amichai-Hamburger et al. (2002, refererade av Ross et 
al., 2009), som har visat att extroversion kan påverka Internetanvändande. 
Exempel på detta är att de med låg grad av extroversion (sedermera introverta) 
tenderar att lokalisera sitt verkliga jag på Internet snarare än i det verkliga livet. 
De med låg grad av vänlighet har däremot visat sig ha färre vänner, då färre vill 
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möta dem Ftf, enligt Butt och Phillips (2008, refererade av Ross et al., 2009), 
vilket författarna menar innebär att de med låg grad av vänlighet bör ha ett 
mindre antal vänner och vice versa.  
 
Högre grad av neuroticism i kombination med högt socialt behov har visats leda 
till ökat intresse av användande av Internet för kommunikation, enligt Wolfradt 
och Doll (2001, refererade av Ross et al., 2009). Det har dessutom enligt en 
studie av Amichai-Hamburger, Wainspel och Fox (2002, refererade av Ross et 
al., 2009) visats att mer neurotiska varit mer benägna att delge korrekt personlig 
information i anonyma chattrum eller andra platser för kommunikation. Låg 
grad av samvetsgrannhet har enligt Butt och Phillips (2008, refererade av Ross 
et al., 2009) samt Swickert et al. (2002, refererade av Ross et al., 2009) negativt 
associerats med användning av Internet och andra former av datormedierad 
kommunikation. Högre grad av samvetsgrannhet har alltså associerats med 
mindre användning av Internet och datormedierad kommunikation. 
 
4.4.2 Syfte och metod 
Studien syftade till att undersöka trender i Facebookanvändandet. De hypoteser 
som testades var följande: 
 
1. Personer med hög grad av öppenhet är mer villiga att använda Facebook som 
kommunikationsmedel, dessutom använda mer av Facebooks funktioner och 
därmed även kunna mer om de olika funktionerna. 
2. Personer med hög grad av samvetsgrannhet använder Facebook mindre 
frekvent. 
3. Personer med hög grad av utåtriktning skulle använda Facebook mer, tillhöra 
fler Facebookgrupper, samt använda mer kommunikationsfunktioner och 
tillhöra fler grupper. 
4. De med hög grad av vänlighet har fler vänner på Facebook. 
 
Studiens data byggde på självrapportering och deltagarna bestod av (n=97) 82 
kvinnor och 15 män från ett universitet i sydvästliga Ontario och rekryterades 
via något som kallas ”university’s psychology participating pool”. De erbjöds 
bonuspoäng på kurser. Medelåldern var 21,69 år (SD = 5,4). Allt studiematerial 
delgavs online. Enkäten om Facebook bestod av 28 frågor och var framtagen av 
författarna och bestod av tre teman: delande av personidentifierande 
information, attityder beträffande Facebook och användande av Facebook. 
Svarsalternativen varierade från dikotoma (yes/no) alternativ till nio 
svarsalternativ. Enkät-kategoriernas innehåll var: 

 
• Användande av: vägg, delande av foto, privat meddelande funktion, poke 

(petning), medlemskap i grupper, eventskapande och deltagande i event, 
statusuppdatering och kommentarer. 

• Attityd: Sju påståenden (Likertskala 1-5) om svarandes förhållande till 
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Facebook.  
• Personidentifierande information: Telefonnummer och e-postadress. 

 
Deltagarna fick också genomföra NEO-PI-R för personlighetstest. Utifrån 
resultatet delades de in i tre lika stora kategorier för varje personlighetsdrag: hög, 
medel och låg grad varav endast den högre och lägre delen studerades. 
  
4.4.3 Resultat 
Resultatet visade att 85% hade ett konto på Facebook och 79% av dem 
spenderade mellan 10-60 minuter per dag på Facebook. Pga övervägande 
kvinnligt deltagande i undersökningen kunde dock ej könsskillnader studeras. 
 
Öppenhet (Openness) som prediktor för användande av och attityd till eller 
delande av personidentifierande information visade inga signifikanta resultat. 
Däremot visades efter förfinad analys att de med högre grad av öppenhet 
använde kontaktfunktionen privata meddelanden mer än de med låg, varför 
hypotes 1 delvis stöddes. Inget självutlämnande av information med andra ord (då 
privata meddelanden endast kan ses av personen som skickar eller tar emot 
meddelandet). 
 
Samvetsgrannhet (Conscientiousness) som prediktor visade inga signifikanta 
samband med något. Hypotes 2 gavs i detta experiment inget stöd.  
 
Utåtriktning (Extroversion) som prediktor för de tre kategorierna visade att de 
med hög grad av utåtriktning inte delgav mer personidentifierande information 
och inte använde mer kommunikationsmedel än de med låg grad. Däremot var 
de med i fler grupper. Hypotes 3 erhöll alltså inte entydigt stöd, dvs. inget 
samband med självutlämnande beteende. 
 
Vänlighet (Agreeableness) som prediktor för beteende på Facebook visade inga 
signifikanta samband med något av det som mättes. Hypotes 4 fick således inget 
stöd, dvs. inget samband med självutlämnande beteende återfanns. 
 
Neuroticism visade inget signifikant samband med delande av 
personidentifierande information (telefonnummer, e-post). Däremot visades låg-
neurotiska föredra delande av foton, medan hög-neurotiska föredrog användning av 
vägg-funktionen, vilket innebär att personen skriver något på någon annans eller 
sin egen profil på Facebook och därmed, enligt detta arbetes definition, agerar 
självutlämnande då mer än de två samtalsparterna kan se den utlämnade 
informationen. Hög respektive låg-neurotiska deltar alltså signifikant mer i 
självutlämnande beteende, men av olika art, således erhöll hypotes 5 inget stöd.  
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5. Diskussion 
 
5.1 Resultatdiskussion med förslag på vidare forskning 
Utöver refererade resultat bör en viktig omständighet nämnas. Det finns mycket 
forskning om sociala nätverkstjänster och användarnas beteenden på dessa. Det 
finns också relativt mycket forskning om utlämnande beteenden. Däremot finns 
det lite forskning om självutlämnande beteende på sociala nätverkstjänster, men 
desto mer forskning om självutlämnande beteende inom datormedierad 
kommunikation i allmänhet, samt inom traditionell kommunikation Ftf. Detta 
beror sannolikt på att fenomenet sociala nätverkstjänster inte har funnits särskilt 
länge, utan det har på kort tid vuxit sig till dagens omfattning. Därav är det 
sannolikt att området ännu inte hunnit undersökas i någon större utsträckning. 
 
5.1.1 Ett nyfött forskningsområde med barnsjukdomar 
Att forskningsområdet sociala nätverkstjänster är så pass nytt tycks medföra att 
det råder stora olikheter i, främst, kodning av informationen, som kan delges på 
tjänsterna. Detta problem är dock kanske snart ett minne blott, då det i Nosko 
et al. (2010) arbetades fram en allomfattande och tydlig lista innehållande 97 
informationsobjekt, som då kunde delges på Facebook. Eftersom checklistan 
både är heltäckande och tydligt framställd utgör den ett verktyg att använda för 
vidare forskning om denna kräver nummerkodning och analys av profildata från 
Facebookprofiler. Facebook med sin omfattning (500 miljoner aktiva 
medlemmar) bör i dagsläget utgöra det lämpligaste objektet att bedriva forskning 
på inom området sociala nätverkstjänster.  
 
Viktigt att understryka är att det med material och metod inte bara menas vilken 
checklista som bör användas vid kodning av Facebookprofiler, utan kanske ännu 
viktigare vilken kategorisering av informationen som används när 
analysresultatet skall sammanställas.  
 
Exempel på kategoriseringar i presenterade artiklar är följande:  

 
• Identitetsinformation; känslig personlig information och potentiellt 

stigmatiserande information.  
• Basinformation; personlig information, kontaktinformation, utbildnings- 

och arbetsinformation.  
• Personidentifierande information; endast delande av telefonnummer och 
e-post.  

 
Som framgår är kategorierna olika både avseende namn och, ännu mer 
förvirrande, innehåll. Med anledning av ovanstående problematik kan både 
reliabilitet och validitet i litteraturöversikter bli låg. Kontentan blir att det kan 
vara svårt att utifrån ett helhetsperspektiv bestämma vad som kräver vidare 
forskning och vad som inte kräver vidare forskning. Detta problem skulle dock 
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kunna betecknas som en barnsjukdom som beror på att forskningsområdet är 
relativt nytt. I framtiden, när en forskningspraxis inom området förhoppningsvis 
vuxit fram, kan studier sannolikt bli mer koherenta och med gemensamma 
kodningsverktyg och kategoriseringar m.m., men det återstår att se. 
 
5.1.2 Resultatöversikt 
Klart, enligt resultaten, är att det finns flera, och intressanta, samband mellan 
undersökta faktorer och självutlämnande beteende. För att ett samband 
verkligen skall kunna påvisas och förklaras behövs dock ytterligare forskning av 
samma eller liknande art som den i här presenterade artiklar. Just interaktionen 
mellan de undersökta faktorerna är sannolikt minst lika viktigt (se t.ex. könets 
inverkan som co-variabel till vänlighet och sambandet med självutlämnande) i 
synnerhet om någon kausalitet skall kunna identifieras. I annat fall lär det bli 
svårt att utröna mellan vilka faktorer orsakssambanden egentligen finns.  
 
5.1.3 Utvecklingspsykologiska aspekter 
Det framkom ett samband mellan ålder och självutlämnande beteende. I 
samtliga tre studier, där ålder har testats som en prediktor för självutlämnande 
beteende har signifikanta resultat erhållits. 
 
Både i studie 2 och 3 som var delstudier i studien av Nosko et al. (2010) 
framkom att ålder signifikant påverkar självutlämnande beteendet. Med ökad 
ålder från 17 till 61 år minskade det självutlämnande beteendet. Viktigt att ta i 
beaktning här är att medelåldern i studien var 23,9 år och att åldrarna varierade 
från 17 till 61 år. 
 
I studien av Mesch och Beker (2010) framkom ett annat signifikant samband 
mellan ålder och självutlämnande beteende. I denna studie visades ett positivt 
signifikant samband, vilket innebar att ökad ålder innebar ökat delgivande av 
personlig information (dock ej foton och videoklipp). Det kan vara motiverat 
att beakta medelåldern i denna studie, då denna var lägre än i den föregående 
studien av Nosko et al. (2010). Medelåldern i Mesch och Bekers (2010) studie 
var 14,7 år och åldersspannet var 12-17 år. 
 
Det visar sig alltså att inom intervallet 12-17 år ökade det självutlämnande 
beteendet med åldern. En förklaring till detta kan sökas i 
utvecklingspsykologiska teorier om social utveckling i det åldersspannet. 
Feldman (2009) hävdar att det blir vanligare med självutlämnande beteende från 
sju till åtta års ålder och upp till tonåren. Ökningen kommer som en funktion 
av vänskapsuppfattningens förändring hos barn (Feldman, 2009).  
 
Inom åldersintervallet 17-61 år visades däremot att självutlämnande beteende 
tenderade att minska med ökad ålder. För detta kan det finnas flera förklaringar. 
Möjligtvis kan ökad ålder också öka förståelsen för risker, vilket kan medföra 
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mer försiktighetsåtgärder i delandet hos äldre. Mer troligt är dock att vana och 
familjäritet spelar in, vilket Mesch och Beker (2010) spekulerar om i sin 
diskussion. De menar att mindre vana av Internetanvändande och mindre 
familjäritet med avseende på datormedierad kommunikation kan medföra att 
äldre personer inte känner sig lika bekväma som yngre i användning av de 
sociala nätverkstjänsterna som kommunikationsmedel.  
 
En annan förklaring kan vara att personer som är äldre och har kommit förbi 
universitetsåren inte har lika stort behov av att bygga överbryggande socialt 
kapital som yngre. Detta kan i sådana fall kopplas till studien av Steinfield et al. 
(2008), i vilken det visades att överbryggande kapital kan byggas via Facebook 
och att det lär vara en av anledningarna till användning av den tjänsten.  
 
Ytterligare en anledning till att äldre inte delar t.ex. foton i lika stor utsträckning 
som yngre är att de möjligtvis inte är lika engagerade i yttre aspekter (publikt 
självmedvetna), som i studien av Shim et al. (2008) visades betydelsefullt för 
självutlämnande av sådan information.  
 
Det kan även finnas andra förklaringar och det tycks därför vara en god idé att 
göra undersökningar av självutlämnande beteende hos de med högre ålder. Det 
föreslås ofta också som vidare forskning i andra studiers diskussioner, vilket kan 
vara något att beakta.    
 
5.1.4 Genusperspektiv 
Huruvida kön i allmänhet påverkar självutlämnande beteende på Internet är 
oklart och som de teoretiska bakgrunderna visar i de studier som har 
presenterats finns flera olika typer av forskningsresultat. Det mesta tycks dock 
visa på att kön inte spelar en lika stor roll för självutlämnande inom IT-världen 
som i det vanliga livet. Den enda signifikant relevanta skillnaden rörde politisk 
och religiös åskådning, där män oftare än kvinnor delgav dessa. I övrigt 
uppdagades alltså inga samband rörande annan textbaserad information.  
 
När det gäller bruket av bilder ser det dock annorlunda ut. I studien av 
Amichai-Hamburger och Vinitzky (2010) (medelåldern 22 år (N=237)) visades 
att kön som co-variabel till vänlighet signifikant påverkade självutlämnande av 
bilder, där flickor med högre grad av vänlighet delade mer foton på sig själv än 
flickor med låg grad. Sambandet saknas för det manliga könet. Sett till 
medelantal uppladdade bilder observerades dock ingen skillnad mellan könen.  
 
I studien av Mesch och Beker (2010), som hade en betydligt lägre medelålder 
14,7 år, visades att flickor delade mer bilder än pojkar samtidigt som de var 
mindre restriktiva med att tillåta offentlig tillgång till bilderna mot för pojkarna. 
Videor delgavs i allmänhet i mindre utsträckning än foton, men bland de 
utdelande återfanns fler pojkar än flickor.  
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I ingen av de övriga presenterade studierna erhölls några signifikanta samband 
mellan kön och självutlämnande beteende. Ett förslag på vidare forskning skulle 
dock vara att samband som ålder-kön-självutlämnande, kön-personlighet-
självutlämnande undersöks, då co-variation uppenbarligen kan spela roll.  
 
5.1.5 Relationsstatus/civilstånd och självutlämnande beteende 
I studien av Nosko et al. (2010) erhölls tydliga samband mellan relationsstatus 
och all självutlämnande information som ”mättes”. Personer som delgav 
relationsstatus (singel, i en relation) på Facebook delgav alltid mer av även övrig 
information än de utan relationsstatus, vilket sågs i både studie 1 och 2. Av 
studie 2 framkom också att de med relationsstatus singel avslöjade mer, än alla 
andra typer av status, av potentiellt stigmatiserande information (religiös- och 
politisk åskådning, sexuell läggning, födelseår, allmänna foton, vänner, intressen, 
aktiviteter, favoritcitat, film, tv-serier, musik och böcker samt om mig).  
 
Även i studie 3 i Nosko et al. (2010) visades samband mellan relationsstatus och 
självutlämnande. Här visades att de med relationsstatus (singel eller i en relation) 
också avslöjade mer information inom kategorierna personlig information, foto och 
uppdatering, fotoalbum och profilbild, åldersinformation och politisk- och religiös 
åskådning.  
 
Med de mycket tydliga signifikanta sambanden för relationsstatus ”värde”, som 
prediktor för självutlämnande information utgör ämnet ett mycket gott underlag 
för vidare forskning. Förslagsvis borde en kvalitativ och/eller kvantitativ 
undersökning göras med bäring på varför avslöjad relationsstatus innebar så 
mycket mer annan delgiven information. Utifrån befintliga studier kan endast 
spekulationer utifrån den teoretiska referensramen göras. Som nämnts i den är 
det enligt Sprecher (2009) 3-6% av alla stabila relationer som har börjat på 
Internet och inte då bara via dejtingsidor, utan även via andra tjänster. Sprecher 
(2009) menar vidare i sin rapport att en av de viktigaste faserna för inledning av 
en relation innefattar att parterna kan dela med sig av information. Utöver detta 
nämner Sprecher (2009) också i sin rapport att en av anledningarna till att 
många relationer naturligt formas på olika Internetplatser är just den höga 
frekvensen av självutlämnande. Tänkvärt om ovanstående kan vara:  

 
• Personer i relationer, eller som söker relationer, delger mer information 

än de som inte är intresserad av relationer? Är de i en relation mer vana 
vid att dela mer information om sig själv än de som inte är i en relation? 

• Kan det vara så att då delande av information är en av de viktigaste 
grunderna i en parrelation så blir det till en vana för paret, och att då 
denna vana spiller över på Internetsidor som Facebook?  
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Utifrån vad denna litteraturöversyn visar kan sägas att det är ett intressant 
område och vidare forskning inom området föreslås, i synnerhet när både 
översynen samt teorier på området talar för att relationsincitament spelar in.   
 
5.1.6 Personlighetsdrag och självutlämnande beteende 
I litteraturöversynen visades att ett samband mellan personlighet och 
självutlämnande beteende finns. Hur säkra de är eller exakt hur alla samband ser 
ut är dock oklart. 
 
Har öppenhet visat sig ha betydelse för självutlämnande beteende? 
  

• I Amichai-Hamburger och Vinitzky (2010) framkom att det med högre 
grad av öppenhet har en tendens att använda mer funktioner, t.ex. 
kommunikationsfunktioner, men i synnerhet funktioner som är 
kopplade till personinformationsdelen. Med andra ord delgavs mer 
information av de mer öppna.  

• I studien av Ross et al. (2009) hittades däremot inga signifikanta 
samband mellan öppenhet och självutlämnande beteende. Däremot 
användes kontaktfunktionen ”privat meddelande” oftare av de med hög 
grad av öppenhet, vilket dock ej är självutlämnande beteende då den 
delar information till endast en önskad och känd part som i en 
konversation mellan två enskilda. 

 
Hur ser det ut med samvetsgrannhet?  

 
• I Amichai-Hamburger och Vinitzky (2010) framkom att de med hög 

poäng tenderar att dela färre bilder.  
• I den andra studien av Ross et al. (2009) erhölls däremot inga 

signifikanta samband alls. 
 
Vad gäller om utåtriktning?  

 
• I Amichai-Hamburger och Vinitzky (2010) framkom att de med hög 

grad av utåtriktning utlämnade mindre information än de med låg. I den 
andra studien erhölls dock ingen skillnad mellan de med hög/låg grad av 
utåtriktning. 

 
Vad visar sig beträffande draget vänlighet? 

 
• I studien av Amichai-Hamburger och Vinitzky (2010) erhölls ett 

könsrelaterat samband, där kvinnor med högre vänlighet delade mer 
bilder än de med låg. Däremot erhölls inget könsöverskridande samband. 

• I Ross et al. (2009) framkom inte heller något huvudsamband. Då inte 
kön testades som co-variabel förtäljer inte resultatet om detta samband 
fanns bland försökspersonerna. 
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Vad gäller neuroticism erhölls ett skiftande resultat. 
 

• Amichai-Hamburger och Vinitzky (2010) kom fram till, rörande bilder, 
att de med hög poäng var mer villiga att dela självporträtt jämfört mot 
de med låg, som däremot delade mer av andra typer av bilder. Mest 
intressant var det U-formade sambandet som visade att de med låg 
respektive hög poäng delgav signifikant mer basinformation än de med 
medelpoäng (basinformation var kön, födelsedatum, hemstad, hemtrakt, 
familjemedlemmar, civil status, vad som söks (vänskap, dejting, relation, 
nätverkande, ”random play”), politisk åskådning och religiös åskådning).   

• I studien av Ross et al. (2009) framkom att de med hög grad av neuroticism 
föredrog den textbaserade funktionen väggen framför funktionen 
fotodelning (väggen är ett flerpartsmedium, som vid användning medför 
självutlämnande av textbaserad information). De med låg grad av 
neuroticism föredrog att använda fotodelningsfunktionen hellre än väggen 
(fotodelning innebär självutlämnande av fotobaserad information). 
Vilken typ av foton som oftast delades av de med låg grad av 
neuroticism framkom ej. Det hade varit fördelaktigt att veta vilken typ 
av foto som var vanligast, då det i Amichai-Hamburger och Vinitzky 
(2010) visades att de med låg grad av neuroticism i högre utsträckning 
än de med hög grad av neuroticism delade bilder som ej var 
självporträtt. Om så var fallet visar studierna på samma samband med 
avseende på vilken typ av bilder de delar. 

 
Ingen förklaring av varför studiernas resultat skiljer sig från varandra har hittats, 
varken med avseende på sambandet mellan fotodelning och neuroticism eller i 
andra samband. Ytterligare undersökningar kan behövas.  
 
5.1.8 Kommunikationsmediets natur  
Som Sveningsson (2002) nämner skiljer sig sätten vi kommunicerar på mellan 
datormedierad kommunikation och kommunikation ansikte-mot-ansikte (Ftf). 
De olika typerna av medier har också delats upp i fyra egenskapsbaserade typer: 
synkrona/asynkrona och flerparts/tvåparts. Att placera sociala nätverkstjänster 
som en helhet inom någon av dessa fyra blir dock mycket svårt, då tjänsterna, i 
sig, innehåller flera av de olika typerna. Med anledning av detta kan förstås att 
det kanske inte är på sin plats att bedöma t.ex. hur ett personlighetsdrag inverkar 
på självutlämnande beteende på ”sociala nätverkstjänster som helhet”. Kanske 
bör forskare istället göra separata undersökningar inom olika delar av tjänsterna, 
dvs. göra undersökningar som är kategoriserade efter de fyra typerna av 
kommunikationsmedium, då olika funktioner inom tjänsterna hör till olika 
kommunikationsplattformar. Forskare bör alltså dels undersöka t.ex. hur 
personlighetsfaktorer påverkar självutlämnande beteendet i de delar av den 
sociala nätverkstjänsten som medför asynkron-flerpartskommunikation, dels 
inom de delar som medför synkron-flerpartskommunikation (exempelvis ett 
chattforum) och så vidare, istället för att se tjänsten som en helhet som hittills. 
Kort sagt kanske det inom studier på området detta arbete berör tas ännu mer 
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hänsyn till CMC-teorin, även om den ofta har använts som teoretisk bakgrund i 
forskningsstudier. 
 
Det tycks dock vara en god idé att tänka över CMCs inverkan på det 
självutlämnande beteendet med hänsyn till andra faktorer som omnämns i de 
olika artiklarna. I artikeln av Mesch och Beker (2010) nämns exempelvis det 
faktum att CMC kommunikation kan medföra en känsla av kommunikation 
med något inhumant/icke-mänskligt objekt. Detta har bäring på de många 
funktionerna på sociala nätverk som medför asynkron-flerpartskommunikation, 
där omedelbar feedback inte alls förekommer som, till exempel 
statusuppdateringar. Dessa är sällan riktade till någon särskild individ. 
Användaren saknar inom dessa till och med säker kunskap om huruvida 
någon/några överhuvudtaget kommer att läsa det som har skrivits där. Utifrån 
omnämnda CMC teorier torde ovanstående medföra en känsla hos användaren 
av att inte delge information till någon person alls då ingen omedelbar feedback 
förekommer från vare sig enstaka eller flera individer. Det hela kan sannolikt till 
och med upplevas som ett ”tal” ut i tomma intet, vilket sannolikt minskar 
normativa hämningar i det självutlämnande beteendet hos användaren. I själva 
verket överensstämmer inte alls den känslan med verkligheten, då användaren 
faktiskt, i dessa fall, delger information som blir tillgänglig för antingen vem 
helst eller vald kategori av vänner, vänners vänner, obekanta (potentiellt med 
farliga intentioner och/eller andra intressen av den delgivna informationen).  
 
Inga undersökningar beträffande dessa CMC-faktorers inverkan på 
självutlämnande beteendet på sociala nätverk har påträffats. Samtidigt kan 
faktorerna ej uteslutas. Som förslag på vidare forskning föreslås därför att det hela 
bör ses över inom snar framtid. Vidare föreslås undersökning av ”känslan av att 
kommunicera med omänskligt objekt” och hur den kan inverka på delande på 
sociala nätverkstjänster, främst publik information (t.ex. statusuppdateringar, 
eller vägganvändning eller funktionen ”om mig”).  
 
5.1.9 Hur förändringen av de sociala nätverkstjänsterna påverkar resultatet  
En förklaring till det spretiga helhetsintrycket kan vara den snabba utvecklingen 
av tjänsterna över tid, då det som inom området undersöks, är i ständig 
förändring. Förändring av utseende, av sortering, av information, av vad som 
kan delas, av säkerhetsfunktioner och av inställningar som påverkar delandet är 
exempel på detta. Ålder hos användarna förändras också. Utöver ovanstående 
bör också hänsyn tas till att fler och fler företag syns på sociala nätverkstjänster, 
vilket, i sig, kan innebära att individer blir mer måna om den bild de förmedlar 
på tjänsterna. Att användarna tänker mer på vilket intryck de förmedlar via 
tjänsten kan i det långa loppet sannolikt också förändra normer och värderingar 
inom tjänsterna. 
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5.1.10 Avslutande och sammanfattande diskussion 
Det har framkommit att en bättre indelning av olika informationskategorier och 
tydligare beskrivningar behövs, exempelvis om vad som menas med mer foton, 
då det finns många olika typer av foton. 
  
Rörande personlighetsdragens inverkan är neuroticism det enda drag som 
uppvisar samband med andra variabler i fler än en studie. Sambandets generella 
art och riktning förblir dock oklart, då det empiriska materialet är begränsat. 
Vänlighet uppvisar, i en studie, och endast vid co-variation med kön ett 
samband med självutlämnande beteende. De övriga personlighetsdragen 
uppvisar även de samband i endast en studie, dock utan co-variation med kön. 
 
Kön visar dels i sig självt och dels som co-variabel signifikanta samband med 
delandet av bilder och videos, men inte på självutlämnandet av annan 
information. 
 
Ålder var den faktor som visar på samband i alla studier, men studierna 
undersöktes ett relativt avgränsat åldersspann.   
 
Relationsstatus/civilstånd undersöktes endast i en av de presenterade studierna, 
men har en hög prediktionskraft och bör undersökas vidare.   
 
Fortsatt vidare forskning rörande de omnämnda faktorerna föreslås, då 
forskningen ännu är för tunn och spretig. Med bäring på säkerhetsaspekter och 
risker med självutlämnande beteende, som Messner (2007, refererad av Nosko 
et al., 2010) och Sullivan (2008, refererad av Nosko et al., 2010) skriver om, 
bör problematiken vara av stort intresse. OECD rapporten visar, enligt Acoca 
(2008), att problematiken har ökat samt varnar dessutom för globalekonomiska 
problem pga t.ex. identitetsstöld med minskad trygghet i handeln online som 
följd. Eftersom identitetsstöld, i sin tur, förenklas av ökad delgivning av 
information på Internet är ämnet relevant både ur individ- och 
makroperspektiv. 
 
Sammanfattade förslag på vidare forskning är upprättande av en gemensam 
utgångspunkt för kodning av material samt gemensam kategorisering av den tillgängliga 
informationen. I steg två bör utifrån denna nu gemensamma plattform mer 
undersökningar liknande de som har tagits upp här med tyngdpunkt på relationsstatus och 
åldersperspektiv genomföras, då dessa faktorer verkar vara de mest relevanta 
prediktorerna för självutlämnande beteende. Vidare bör olika faktorers samverkan 
undersökas. Utöver detta bör personlighetsfaktorerna vidare undersökas, då det dock 
kan vara svårt att kartlägga och ringa in olika personlighetstyper i befolkningen 
blir det svårt att rikta speciella säkerhets- och utbildningsinsatser anpassade efter 
olika personligheter. Att rikta forskning och insatser mot personlighetsfaktorer 
kan därför vara kostsamt och tidsödande. Ålder och civilstånd däremot kan 
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kartläggas via redan befintliga databaser. Det är därför sannolikt att forskning 
och eventuellt efterföljande särskilda insatser som riktas mot dessa är mer 
kostnadseffektivt jämfört med fokusering på personlighetstyper. 
 
Vidare kan mediets inverkan på självutlämnande beteende utgöra underlag för 
vidare forskning och då med tyngdpunkt på de funktioner inom sociala 
nätverkstjänster som tillhör flerparts-asynkron kommunikation t.ex. 
statusuppdateringar och/eller väggen. Teorierna om känsla av att kommunicera 
med ett icke-mänskligt objekt kan vara relevant att beakta därinom. 
 
Även äldres vanor och beteenden och eventuella faktorer som påverkar dessa 
bör undersökas, då inga sådana undersökningar finns. Att beakta är dock att 
fokusgruppen ändå bör vara den högsta riskgruppen, som är de i 
universitetsåldern (18-29 år stod för 29% av anmälningarna om identitetsstöld 
följt av 30-39 år som stod för 23% av anmälningarna). Inom dessa åldrar bör 
också motivationsfaktorer som relationssökande undersökas. Till sist bör 
fortfarande även den snabba utvecklingen beaktas och med denna i åtanke bör 
egentligen inte allt för stora forskningsinsatser sättas in just nu då utvecklingen är 
som störst. Istället kanske en mer avvaktande hållning är att föredra till dess att 
utvecklingen har stabiliserats något. 
 
5.2 Metoddiskussion 
De presenterade artiklarnas teori och bakgrund visades svåranvända i tolkningen 
av resultaten i arbetet, då det t.ex. inte var tydligt att dessa påverkade utgången 
av studierna i resultatdelen. Istället hade kanske ett annat tema kunnat väljas att 
tas med i resultatdelen, t. ex författarnas tolkning av resultaten, vilket sannolikt 
hade kunnat lyfta föreliggande arbetes diskussion.  
 
Det största problemet är utan tvekan att så få studier hittades samt att de data 
som mäts i dem varken har kodats eller kategoriserats koherent. Därav är det 
mycket svårt att jämföra dem mot varandra. Det hela drabbar naturligtvis 
litteraturöversiktens generaliserbarhet negativt. Den bakomliggande orsaken till 
denna problematik ligger sannolikt i att forskningsområdet är förhållandevis nytt 
och samtidigt har utvecklats dramatiskt fort. ”För många kockar i soppan” är ett 
uttryck som kanske skulle passa sammanhanget.  
 
Trots ovanstående uppfylls arbetets huvudsyfte. En sammanfattning bidrar både 
till ökad medvetenhet om vad som är känt inom området, samtidigt som den 
också utgör ett ansenligt underlag för nyorientering, då den presenterar 
relevanta förslag på vidare forskning inom området. 
 
Sett till arbetets reliabilitet kan sägas att upprepbarheten lär vara god. En likadan 
överblick skulle sannolikt visa på samma resultat. 
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Avslutningsvis kan sägas att arbetets kvalité är acceptabel utifrån 
förutsättningarna och den sparsamma tillgången på empiriskt material. Alla 
artiklar som har presenterats i resultatet eller på annat sätt utgör underlag för 
arbetet är granskade innan publicering i vetenskaplig tidskrift, därmed vilar 
arbetet på en solid grund. 
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ge ledtrådar om vilka 
som är mer öppna för 
nya saker och rikta 
marknadsföring mot 
dessa. 
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I studien 
undersöks hur 
Big 5 och 
motivation 
kopplat till 
CMC kan 
relateras till 
Facebookanvänd
ande.  

Personlig-
hetstest och 
innehålls-
analys. 

Resultaten indikerar 
att personlighets-
faktorer inte var lika 
inflytelserika som 
tidigare litteratur har 
visat. Däremot var 
utåtriktning och 
öppenhet av 
betydelse. Utöver 
detta var 
motivationella 
faktorer viktigt för 
spenderad tid på 
Facebook samt 
användning. 

Som i tidigare studier 
visas att vissa 
personlighetsdrag kan 
associeras med viss 
användning av 
Facebook. En av de 
mest 
anmärkningsvärda 
upptäckterna var att 
så få signifikanta 
samband hittades. 
Studien var inte så 
gobal, utan mer 
inriktad på specifika 
aktiviteter. Då de 
gäller dessa små 
aktiviteter kan det 
hända att Big 5 kan 
vara för bred och att 
mer specifika drag 
som blyghet och 
narcissism ev. istället 
bör undersökas. 
Dessutom bör 
motivationsfaktorer 
undersökas. 

 


