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Abstract 
The aim of this essay is to study individual’s experience of creating their own identity on 

social media. Eight people have been interviewed about their experience of how their use of 

social media can be a part of creating their own identity. The sociological problem is based on 

the awareness that images displayed on social media often are excessively perfect or positive. 

Despite this, people are experiencing pressure regarding achieving the perfect life, or at least 

give a sense of it on social media. The study results in three main themes, which are 

"identity", "control of impressions" and "requirements". These three themes contain quotes 

from the empirical material which are analyzed and linked to theory. The concepts discussed 

are essentially identity, individualization, self-reflexivity, impression management and 

standardized behavior. 

 

The results of the essay show that social media is a large part of the project candidates lives, 

and contributes to many impressions and experiences that shape the personality and identity. 

The project candidates can to some extent choose what impressions they want to get and thus 

choose, for example, what type of people they want to be influenced by. Contacting like-

minded people through social media can also form the identity, and the project candidates feel 

influenced of what they see in social media to a degree when their own opinions become 

weaker. Regarding the possibility to choose what they want to share, the have the possibility 

to control what kind of impression the environment get. They do not always act in a way that 

is deliberately misleading, but regardless it leads to the surroundings getting an unrealistic 

picture of the project candidates lives. They experience a difference in their own actions on 

social media and beyond, and thus, a difference in identity is perceived. On social medias, the 

project candidates display an image that they are energetic and positive. The essence of the 

essay is the project candidate’s comparison with others, which can be experienced 

problematic with the impression control on social media. Actions on social media takes place 

according to a certain approach and within a certain framework where only certain events 

occur. In conclusion, it can be said that the framework for what belongs on social media is 

created and maintained by users, partly through impression control. This framework presented 

on social media is found to be a part of the individualization as well. The individual can fulfill 

her dreams with the freedom she has, and this fact can create a stressful situation and apply 

pressure on the project candidates. 

 

Key words: Social media, identity, identity-building, impression management. 

  



Sammanfattning 

Uppsatsen syfte är att studera individers upplevelse av hur den egna identiteten skapas på 

sociala medier. Problemformuleringen grundar sig i att en medvetenhet finns kring att bilden 

som visas upp på sociala medier ofta är överdrivet perfekt eller positiv men att personer trots 

detta upplever en press att själva uppnå det perfekta livet, alternativt att ge sken av det på 

sociala medier. De begrepp som behandlas i uppsatsen är i huvudsak identitet, 

individualisering, självets reflexivitet, intrycksstyrning, och standardagerande. 

Empirimaterialet är insamlat genom åtta kvalitativa intervjuer med vuxna mellan 20 och 26 år 

och sedan analyserat genom tematisk analys i sex steg. Studien resulterar i tre huvudteman 

vilka är ”identitet”, ”styrande av intryck” samt ”krav” och citat från empirimaterialet har 

analyserats och kopplats till teorin under dem. 

Uppsatsens resultat visar att sociala medier är en betydande del i intervjupersonernas liv och 

bidrar till många intryck och upplevelser vilka formar personligheten och identiteten. De kan i 

viss mån välja vilka intryck de vill få till sig och kan därmed välja exempelvis vilken typ av 

personer de vill bli influerade av. Identitet kan även skapas då likasinnade får kontakt genom 

sociala medier. Intervjupersonerna upplever sig bli formade av vad de ser på sociala medier 

till en grad att de egna åsikterna i vissa fall blir svagare. I och med den valmöjlighet gällande 

vad intervjupersonerna vill dela med sig av är ett kontrollerande av vilket intryck 

omgivningen får möjligt. Det utsända intrycket är inte alltid medvetet missvisande, men får 

liknande resultat då omgivningen får en orealistisk bild av intervjupersonernas liv. 

De upplever en skillnad på sitt "jag" på sociala medier respektive utanför dem, och därmed 

upplevs en skillnad i identiteten. På sociala medier visas en sida som är energisk och positiv 

och exempelvis psykiskt mående lämnas utanför. Centralt i uppsatsen är intervjupersonernas 

jämförelse med andra vilken kan upplevas problematisk i och med intrycksstyrningen som 

sker på sociala medier. Handlande på sociala medier sker enligt ett visst tillvägagångssätt och 

inom en viss ram där endast en del händelser platsar. Sammanfattningsvis kan sägas att den 

ram som finns för vad som platsar på sociala medier är skapad och upprätthållen av 

användarna bland annat genom intrycksstyrning. Ramen som finns på sociala medier upplevs 

vara delvis orsakad av individualiseringen. Då individen har möjlighet att uppfylla sina 

drömmar i och med friheten kan detta faktum skapa en stress och press hos 

intervjupersonerna. 

 

Nyckelord: Sociala medier, identitet, identitetsskapande, intrycksstyrning. 
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Inledning  
I media har det uppmärksammats en tendens att visa upp “det perfekta livet”. Till grund för att 

denna studie genomförs ligger en uppfattning om att den allmänna medvetenheten kring hur 

individer framställer sig på internet genom sociala medier har ökat. Anna-Karin Sahlin har 

skrivit en bok med titeln “Du ska vara perfekt” (2013) vilken handlar om unga kvinnors 

relation till krav och orimliga ideal på sociala medier. I en intervju med Sahlin publicerad i 

Dagens Nyheter (2015) säger hon att människor utsätts för ökad stress och press till följd av 

en utbredd illusion om det perfekta livet. Hon talar om att individens strävan efter perfektion i 

form av ett perfekt hem, liv och utseende är komplext då perfektion egentligen inte existerar. 

Under intervjun uppger Sahlin att de sociala medierna har ett större inflytande på människan 

jämfört med massmedier då vi i större utsträckning identifierar oss med personer på sociala 

medier. I artikeln citeras följande stycke ur Sahlins bok.  

 

Det är inte många som skriver att de inte mår bra, eller lägger upp en bild på en 

ihopslängd måltid med korv och makaroner eller visar upp en bild på en ”slö 

stund i soffan”. Det vi till största delen får ta del av är träningsbilder, nyttig 

eller lyxig mat, nya klädinköp eller helt enkelt bilder och uppdateringar som 

hela tiden spär på denna illusion av att livet är så otroligt lättsamt och 

underbart! 

 

Citatet från Sahlins bok återges under intervjun med henne. Ovanstående citat ger en bild av 

hur klimatet på sociala medier kan uppfattas gällande stress och press till följd av illusionen 

om det perfekta livet som syns på sociala medier och som individer försöker uppnå (Lerner, 

2015).  

 

På Facebook finns en aktiv grupp med namnet “Family living - the true story” 

(https://www.facebook.com/groups/87500194530/?fref=ts) skapad i Sverige. Gruppen har 

syftet att visa bilder utan “filter” samt utanför den “ram” som vanligtvis finns på sociala 

medier. Gruppen skapades 2009 och har i skrivande stund drygt 62 300 medlemmar. I 

informationstexten finns gruppens syfte beskrivet: 

 

Genom att visa verklighetens vardagsstökiga boende skapar vi tillsammans en 

slående motbild till idealet om det perfekta hemmet som sköljer över oss i 

tidningar, TV-program och mäklarannonser […] Och vi har det stökigt ibland 

(eller alltid). Om detta handlar det här forumet. Om mod och humor. Om att öva 

sig på att visa upp sitt hem bakom fasaderna. 

 

Genom ovanstående citat från Facebook-gruppen kan sägas att en fasad visas upp på sociala 

medier och att detta faktum finns i människors medvetande. Det finns personer som vill 

motverka det exempelvis genom att bidra till Facebook-gruppen. Och så finns det företeelser 

som istället kan fungera upprätthållande för illusionen om det perfekta livet i det kan sociala 

medier vara en del. 

 

https://www.facebook.com/groups/87500194530/?fref=ts
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Att skapa sin identitet är en central del i individens liv och spelar således en betydande roll för 

människan i samtiden och hennes strävan efter att framställa sig själv på ett visst sätt (Beck & 

Beck-Gernsheim, 2001). Då sociala medier är en del i samhället och är närvarande i många 

människors vardag är företeelsen en intressant utgångspunkt i en sociologisk studie. I 

samhället sker ständigt skapandet och upprätthållandet av normer och värderingar genom 

individer i interaktion (Beck & Beck-Bernsheim, 2001). Denna uppsats ska undersöka om 

samma företeelse kan ses på sociala medier gällande skapande och upprätthållande av en 

illusion om det perfekta livet genom individers handlande.  

 

Problemformulering 

Grundat i det ovan nämnda området finns tankar om att människor är medvetna om att den 

fasad som ofta visas upp på sociala medier är orealistiskt positiv och perfekt. 

Medierapporteringen som sker samt rörelser liknande Facebook-gruppen som är presenterad 

ovan indikerar att det finns en medvetenhet kring företeelsen på sociala medier gällande 

“illusionen om det perfekta livet”. Grundat i detta ska uppsatsen undersöka hur 

intervjupersonerna trots detta kan formas och påverkas av vad de ser och gör på sociala 

medier. I uppsatsen ska åtta personer studeras utifrån hur de upplever att användandet av 

sociala medier skapar och formar identiteten. Även hur självbilden kan formas av 

användandet samt om skillnader finns mellan identiteten på sociala medier respektive utanför 

dem kommer att studeras. Uppsatsen kan bidra till att förståelse nås kring hur sociala medier 

kan vara en del i skapandet av en identitet. 

 

Syfte 

Syftet är att studera individers upplevelse av hur den egna identiteten skapas på sociala 

medier. 

Frågeställningar 

a) Hur upplever intervjupersonerna den egna identiteten på sociala medier?  

b) Hur formas självbilden i och med användandet av sociala medier? 

c) Hur upplever intervjupersonerna sin identitet utanför sociala medier respektive 

på sociala medier? 

Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till att studera intervjupersonernas upplevelse av hur användandet av 

sociala medier kan påverka den egna identiteten. Till användande räknas i denna uppsats att 

publicera text eller bild samt observera det andra publicerat på någon eller några av de 

aktuella sociala medierna. Att inte välja ett specifikt socialt medium anses lämpligt då 

fokuspunkten är att publicera alternativt se andras publicerade händelser vilket samtliga 

plattformar som berörs i studien erbjuder. Ett annat perspektiv hade kunnat vara att rikta in 

studien mot en utvald social media med alla dess funktioner. Valet att inte specificera någon 

social media motiveras med att syftet är att studera användandet av sociala medier och hur det 

formar intervjupersonerna, därmed upplevs plattformen för aktiviteten inte vara avgörande. 

Detta möjliggör även en bredare utgångspunkt i empiriinsamlingen då frågorna kan ställas 

mer öppet och intervjupersonerna är fria att uppge vilka sociala medier de använder och hur 
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de upplever dem. Insamlingen av empiri avgränsas till åtta kvalitativa intervjuer med urvalet 

vuxna i åldersspannet 20 till 26 år bosatta i Norrbotten. 

 

Disposition 

Ett bakgrundsavsnitt presenteras vilket följs av en litteraturöversikt med tidigare forskning. 

Den teoretiska referensramen återfinns sedan och därefter beskrivs metoden som används i 

uppsatsprocessen. Sedan följer resultat- och analysavsnittet där teman och subteman 

presenteras. Uppsatsen avslutas med ett diskussionsavsnitt och slutsatser. En referenslista 

återfinns sedan och längst bak presenteras intervjuguiden i Bilaga 1. 

Bakgrund 
“Sociala medier” är ett samlingsbegrepp för en mängd tjänster och plattformar på internet där 

användarna själv skapar innehållet, hittar kontakter och nätverkar (Skolverket, 2015). En 

vetenskaplig definition återfinns i Nationalencyklopedin där sociala medier definieras som ett 

”samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt 

med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.” De sociala medierna skiljs från 

massmedia bland annat på grund av att innehållet är producerat av användarna 

(Nationalencyklopedin, sociala medier). De sociala medierna har över tid flyttat ut från de 

stationära datorerna och är därmed inte längre platsbundna. I och med att de är tillgängliga i 

mobiltelefoner har de blivit mer närvarande i vardagen. Utvecklingen indikerar att vår 

ständiga och snabba närvaro på sociala medier ökar och kommer att fortsätta öka (Skolverket 

2015). 

Sociala medier är uppbyggda av social interaktion och teknologi, samt att innehållet är skapat 

av användarna. Användningsområden för de sociala medierna kan vara bland annat socialt 

umgänge, ta del av nyhetsuppdateringar samt utföra och ta del av marknadsföring. Hemsidor 

och webbtjänster utvecklar i allt större utsträckning funktioner som möjliggör ett 

användargenererat innehåll i form av exempelvis chatt för kundservice eller kommentarsfält. 

Denna utveckling visar att den del av internet som kallas sociala medier ständigt utvidgas. 

Teoretiskt benämns denna utveckling med begreppet “webb 2.0” (Nationalencyklopedin, 

sociala medier). Begreppet innefattar inte några förändringar av den tekniska funktionen av 

webben men syftar däremot till ett nytt sätt att använda webben. Tjänsterna som ingår under 

begreppet “Webb 2.0” har de gemensamma nämnarna att det utförs ett sorts samarbete och 

kommunikation samt att deltagarna delar information mellan varandra (Nationalencyklopedin, 

world wide web). 

Definitionen av att “dela” handlar i dessa sammanhang om att sprida det någon annan 

publicerat, sprida kunskap eller information eller publicera händelser från ens liv. 

Privatpersoners transparens på internet har fått en revolution i och med etableringen av sociala 

medier och tillgängligheten till ständig mobil uppkoppling. (Skolverket, 2015). I uppsatsen 

kommer ordet “flöde” att syfta till den egna användarens flöde vilket innebär den text och bild 

som en person har publicerat eller delat. Flödet innefattar även det som finns på “startsidan” 

av de sociala medierna, det vill säga en sammansättning av vad andra har publicerat eller delat 

i form av bilder, texter eller videor. När det i uppsatsen talas om exempelvis aktiviteter 
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utanför sociala medier benämns detta “utanför sociala medier”. Tanken fanns att benämna 

detta “på sociala medier” respektive “i verkligheten”, men det alternativet förkastades snabbt 

då även agerande på sociala medier enligt mig tillhör verkligheten. 
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Teori 
I följande teoriavsnitt kommer inledningsvis en litteraturöversikt att återfinnas med aktuell 

forskning från 2012 och framåt där identitetsskapande behandlas i relation till användandet av 

sociala medier. Därefter presenteras Beck och Beck-Gernsheims (2001) teori om 

identitetsskapande i ett individualiserat samhälle samt Giddens (2008) teori om självets 

reflexivitet. Även Goffmans (1959) begrepp intrycksstyrning och standardagerande kommer 

att presenteras. 

  

Litteraturöversikt 

En litteraturöversikt genomförs för att ta reda på vilken tidigare forskning som finns inom 

området. Detta presenteras med anledningen att forskning är kumulativ vilket innebär att all 

forskning bygger på annan forskning (Esaiasson m.fl, 2012). Litteraturöversikt skrivs för att 

ge läsaren en överblick över vilken forskning som bedrivits kring relationen mellan sociala 

medier och identitetsskapande. Sökmotorer som användes var Libris samt bibliotekets 

sökfunktion via Luleå tekniska universitet där resultaten begränsades till vetenskapligt 

granskade artiklar. I sökningen användes orden ”identitet”, ”sociala medier”, 

”individualisering”, ”sociologi” och ”Goffman” i olika kombinationer och på både svenska 

och engelska. Ordet “Goffman” inkluderades i sökningen då tankar kring hans begrepp 

intrycksstyrning redan inledningsvis upplevdes användbart för att kunna förklara och förstå 

problemområdet. De vetenskapliga granskade artiklarna som valts ut presenteras nedan. 

 

Samtliga studier som valts ut behandlar identitet, men ur något varierande synvinklar. Cerná, 

Blinka och Seganti Romana (2012) undersöker i sin artikel den teoretiska och empiriska 

forskningen som genomförts kring betydelsen av bloggar och andra personliga webbsidor som 

används som mötesplatser för människor och fungerar som ett verktyg för att konstruera sig 

själv och uttrycka sin identitet. De fokuserar på bloggar och menar att de erbjuder en 

plattform där unga kan prata med varandra vilket leder till en känsla av samhörighet i en sorts 

osynlighet och frihet från sociala begränsningar (Cerná m.fl. 2012). 

 

När det handlar om kommunikation och samtal över sociala medier finns även Lenemark 

(2013) som analyserar samtida självbiografier och bloggar med syftet att visa hur mediers allt 

större inverkan på samhället påverkar exempelvis bloggares och författares självframställning. 

Även i denna artikel finns fokus på samtalet vilket även presenteras av Cerná m.fl (2012), 

medan Lenemark (2013) intresserar sig mer för den offentlighet som omger samtal och 

kommunikation i och med medialiseringen. Hans studie visar att den tekniska utvecklingen är 

en del i konstruktionen av jaget, då sociala medier som innehåller användargenererat material 

kan erbjuda nya förutsättningar för självframställning hos individen. (Lenemark, 2013).  

 

Flera av de valda artiklarna är inriktade på individens fokus på sig själv i användandet av 

sociala medier. Både Muchnick och Buirski (2016) och Vogel och Rose (2016) menar att 

sociala medier med jagfokus erbjuder ett organiserande verktyg för individen och hennes 

identitet. Muchnick och Buirski (2016) vill med sin artikel förstå företeelsen med ett beroende 

av internet och sociala medier med fokus på jaget och upplevelsen av sig själv. Även Vogel 
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och Rose (2016) menar att ett fokus på jaget är betydande för att sociala medier ska leda till 

välbefinnande. I sin artikel presenterar de litteratur inom området och menar att 

självpresentation är det övergripande begreppet som är brukbart när olika aspekter av sociala 

medier ska förklaras med koppling till psykiskt välbefinnande. Vogel och Rose (2016) visar 

även på den psykiska påverkan sociala medier har vilken varierar beroende på om 

användarens aktiviteter är fokuserade på henne själv eller på andra. Studien visar att ett fokus 

på en själv och aktiviteter som framställer en själv positivt har positiva utfall medan att 

fokusera på andras idealiserade bilder leder till negativa utfall (Vogel & Rose, 2016). 

 

Med nära koppling till den ovan beskrivna forskningen om positiv självframställning 

presenteras nu tidigare forskning rörande intrycksstyrning. Vogel och Rose (2016) menar att 

Facebook-användare tenderar att presentera sig själv positivt på sociala medier. De berör även 

negativa aspekter av sociala medier där det visat sig att individens fokus på andras 

idealiserade bilder som publiceras på sociala medier leder till negativa utfall för 

välbefinnandet. Deras studie visar att när individen fokuserar på andras orealistiskt positiva 

“internetjag” påverkas välbefinnandet negativt (Vogel & Rose, 2012).  

 

Kopplat till identitetsskapande på sociala medier så skriver Cerná m.fl. (2012) att bloggar 

erbjuder en plats för reflektion och tankar rörande “vem är jag”. Därmed blir reflektioner och 

presentationen av sig själv synlig för omgivningen. De menar att reflektion och presentation 

av sig själv även blir synlig för individen själv vilket är betydande för identiteten (Cerná m.fl. 

2012). Muchnick och Buirski (2016) skriver att de sociala medierna innehar flera 

karaktäristiska drag som även upplevelsen av självet innehar. Detta gör sociala medier 

attraktivt för de som saknar en bild av sitt själv eller vill utveckla och förändra sitt själv. De 

visar i sin artikel hur upplevelsen av självet kan kopplas till sociala medier och menar att dem 

innehar många aspekter som gör att de är lockande för individer som önskar eller söker en 

möjlighet att skapa och/eller förändra sitt själv (Muchnick & Buirski, 2016). 

 

Muchnick och Buirski (2016) talar även om interaktionen mellan användare och plattform 

vilken de menar är unik för sociala medier och leder till att plattformen påverkar användaren. 

Deras studie visar att sociala medier fungerar utvecklande för upplevelsen av självet och blir 

en form av självupplevelse som kan organisera självet men som inte kan omvandla synen på 

självet (Muchnick & Buirski, 2016).  

 

Guo och Li (2016) behandlar i sin artikel det positiva förhållandet mellan individualism och 

social identitet på sociala medier och andra plattformar på nätet. De menar att den sociala 

identiteten kan uttryckas genom självkategorisering och social identifiering. Kopplat till dessa 

två begrepp menar de även att det individualiserade beteendet har en positiv koppling till 

social identifikation samt att självkategorisering har sin uppkomst i social identifiering. 

Studien resulterar i att en individ på grund av individualiseringen kan nå social identifikation 

och därmed hitta sin identitet samt att möjligheten till självkategorisering nås genom att hitta 

något att identifiera sig med på ett socialt plan (Guo & Li, 2016). 
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När sökordet ”identitet” plockades bort ur sökningen hittades majoriteten av ovanstående 

artiklar som trots det handlar om självet och utvecklandet av jaget och identiteten. När artiklar 

med ordet identitet söktes framkom en mängd artiklar dels med fokus på barn eller unga och 

deras initiala identitetsskapande och dels med fokus på sociala medier i organisationer, skolan 

och i yrkeslivet. Att många artiklar har fokus på identitet i en ung åldersgrupp kan bero på att 

individer formas och identiteten till stor del skapas under barndomen och tonåren. Dessa 

artiklar var förvisso intressanta men fokuserade i mitt tycke för mycket på barndomen och det 

initiala skapandet av identiteten. Att mycket fokus lagts på forskning kring detta i 

organisationen kan tänkas vara att sociala medier spelar stor roll i yrkeslivet såväl som under 

skolgången. I denna studie är utgångspunkten vuxna mellan 20 och 26 år och deras upplevelse 

av hur identiteten formas även efter barndomen och tonåren. Med ovanstående 

litteraturöversikt i åtanke har syfte och frågeställningar formulerats utifrån problemområdet. 

Uppsats har skrivits för att mer forskning behövs kring hur identiteten kan utvecklas och 

formas genom användandet av sociala medier hos vuxna. 

 

Teoretisk referensram 

I följande teoriavsnitt presenteras definitionen av identitetsbegreppet samt Giddens (2008) 

och Beck och Beck-Gernsheims (2001) teorier kopplat till området. Därefter presenteras 

Goffmans (1959) begrepp om standardagerande och intrycksstyrning. Den teoretiska 

referensramen kommer att tillämpas för att förstå och förklara empirimaterialet. 

 

Identitet och individualisering 

Identitet kan beskrivas som individens medvetenhet om sig själv som unik. Den egna 

identiteten är ett medvetande om jaget och varje individs möjlighet att bestämma över det 

egna handlandet. Identiteten handlar om att i grund och botten vara samma person trots 

förändringar under livet. Identitetsbegreppet brukar skiljas i två delar vilka är medvetandet om 

jaget samt individens medvetenhet om personligheten, att de erfarenheter som upplevts har 

format personligheten och identiteten (Nationalencyklopedin, identitet). 

 

Giddens (2008) skriver att självidentiteten innefattar individens reflexiva tolkning av självet 

och hur det uppfattas ställt mot hennes bakgrund. Reflexivitet är individens förmåga att iaktta 

sig själv i förhållande till omgivningen och därmed skapa sin egen identitet. Självidentiteten 

har blivit ett projekt av självreflexivitet vilket syftar till att individen är medveten om att 

flertalet identiteter finns tillgängliga och ett val ständigt måste göras gällande hur hon ska 

handla så det är förenligt med den tänkta identiteten (Giddens, 2008). I och med moderniteten 

ställs individen inför många val och erbjuds knapp hjälp i valet mellan dessa alternativ. 

Därmed måste varje individ hitta en livsstil och agera i enlighet med den. I och med 

självidentitetens reflexiva natur måste allting skapas och sedan bevaras för att upprätthållas, 

ingenting är givet (Giddens, 2008). Utvecklingen mot ett individualiserat samhälle definierar 

människan och därmed blir hon ställd inför en mängd val och möjligheter. Bland annat livet, 

kön, identitet och sociala anknytningar är i och med individualiseringen omvälvda av val som 

individen måste fatta (Beck & Beck-Gernsheim, 2001).  
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Individualism handlar om att se individens frihet och oberoende som det högsta värdet. Detta 

ses ofta sammanvävt med att samhället endast kan förklaras och förstås som en samling 

individer, och att deras handling och avsikter i direkt anslutning avgör hur samhället utvecklas 

(Nationalencyklopedin, individualism). Beck & Beck-Gernsheim (2001) skriver om 

människans förutsättningar och utmaningar i att skapa en identitet i ett individualiserat 

samhälle. Den generella uppfattningen om individualisering är enligt dem att individen 

prioriterar sig själv först. De menar dock att individens fokus på henne själv endast är en sida 

av en komplex situation. Individualiseringen får effekter även inom bland annat familj, 

relationer och sexualitet och kan bland annat anses bidra till en upplösning av sociala fack 

som klass, familj, geografisk tillhörighet och kön. Individualiseringen av samhället är ett 

socialt tillstånd och kan inte väljas bort av individen utan är påtvingad. Karaktäristiskt för 

individualiseringen är den “värdefulla friheten”, kärleken och vetenskapen är några aspekter 

ut livet som nu präglas av valmöjlighet och frihet. Det som tidigare var nödvändigt och 

självklart i livet exempelvis vilket arbete eller hemort en individ ska ha, har blivit ersatt med 

en sorts artisteri som Beck och Beck-Gernsheim (2001) beskriver som att varje individ 

ohjälpligt har blivit dansare högt upp i ett cirkustält därifrån många faller (Beck & Beck-

Gernsheim, 2001). 

 

Intryckstyrning och standardagerande 

Goffman (1959) myntar en del begrepp för att förklara individers handlande inför andra 

människor. ”Framträdande” innefattar allt handlande en individ utför under en specifik och 

återkommande period och framför en avgränsad grupp människor som har betydelse för och 

inflytande över den agerande personen. ”Fasad” benämns som ett sorts standardagerande 

vilket nyttjas av individen i störst utsträckning och är en del av individens framträdande. 

Standardagerande och fasad handlar om hur individen oftast agerar när hon handlar framför 

andra människor. Standardagerandet är det handlande som används mest frekvent av 

individen och kan vara både ett aktivt och icke-aktivt val (Goffman, 1959). För att förstå 

fasader måste även begreppet “roller” presenteras. När en individ spelar en roll blir hon en del 

i framträdandet. Roller är en förutsättning för att ett framträdande ska kunna genomföras och 

när en individ spelar en roll förväntar hon sig att omgivningen tar till sig intrycken som sänds 

ut. Det handlar alltid om att den agerande vill styra publikens uppfattning av henne själv. 

Genom att individen styr intryck känns rollen hon spelar äkta och därför är intrycksstyrning 

viktig för att rollerna ska kunna upprätthållas och framställas (Goffman, 1959). 

 

Goffman (1959) menar att människan aktivt framhäver vissa aspekter av sig och döljer andra. 

Han exemplifierar detta genom individens möjlighet att kontrollera vilka intryck som ges ut 

till omgivningen. När två eller fler individer har kontakt blir ett kontrollerande av information 

möjlig. Individens möjlighet att framhäva vissa aspekter och dölja andra handlar om att kunna 

kontrollera kontakten som skapas och därmed visa upp en icke verklig personlighet som blir 

legitim. Genom att begränsa och reglera vad som visas upp mellan en individ och dess 

omgivning kan därmed reglering och begränsning av kontakten utföras. Denna benämns 

intrycksstyrning (Goffman, 1959). 
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Goffman (1959) jämför människans vilja att göra intryck på omgivningen med en 

skådespelares agerande framför en publik. Det är i rollen en individ spelar som hennes 

omgivning känner igen henne och det är även så hon känner igen sig själv. Individen har en 

uppfattning av sig själv och hon agerar därefter (Goffman, 1959). Goffman (1959) menar 

även att individens uttrycksförmåga, det vill säga möjligheten att göra intryck, kan delas in i 

två områden. Individer i interaktion sänder ut budskap genom två metoder: sänder ut intryck 

(eng. give expression) och överför intryck (eng. give off expression). Det förstnämnda 

innefattar språkmässiga aspekter, kommunikation i traditionell och relativt begränsad form. 

Om detta utförs medvetet missvisande eller på ett felaktigt sätt talar Goffman (1959) om svek. 

Den andra metoden innefattar aktiviteter där det kan antas att de utförs av andra avsikter än de 

synbara. Om detta utförs medvetet missvisande eller på ett felaktigt sätt talar Goffman (1959) 

istället om hyckleri. Individer som handlar överför i vissa sammanhang missvisande eller 

medvetet felaktiga intryck via dessa bägge ovanstående metoder. När interaktion sker mellan 

två individer finns ofta skäl för den ena individen att agera på ett sätt som förmedlar ett visst 

intryck till den andra. Det intryck som överförs ligger i individens önskan att överföra 

(Goffman, 1959). 

 

Med den teoretiska referensramen presenterad följer nu ett metodkapitel där tillvägagångssätt 

presenteras och metodval motiveras. 
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Metodkapitel 
I följande kapitel kommer metoden för uppsatsen att argumenteras för. Tillvägagångssätt, 

etik, tillförlitlighet och urval kommer att presenteras. 

 

Val av metod 

En kvalitativ ansats med intervjuer som insamlingsmetod har använts i uppsatsen. En 

kvalitativ intervjustudie är lämplig då den erbjuder goda möjligheter till att få reda på hur 

individerna upplever en viss företeelse (Jacobsen, 1993). Fördelar med en kvalitativ ansats för 

denna studie grundas i att syftet är att undersöka och förstå hur intervjupersonerna upplever 

sig bli påverkade av användandet av sociala medier gällande att skapa en identitet och bli 

formad. Med utgångspunkt i det valda syftet upplevs en kvalitativ ansats vara tillämpbar. 

Studiens syfte och frågeställningar samt intervjuguiden har formulerats empiribaserat utifrån 

det aktuella problemområdet. 

 

Induktivt och deduktivt tillvägagångssätt är möjliga att förena på grund av att det ofta finns 

deduktiva tendenser i en induktiv metod och vice versa. Denna uppsatsprocess har utförts 

genom en växelverkan mellan empiridata och teori vilket ofta förekommer i vetenskapliga 

rapporter. Uppsatsarbete kan liknas vid ett cirkulärt arbetssätt då processen sällan är en rak 

linje, vilket gör att en sammansättning av det induktiva och deduktiva arbetssättet och därmed 

arbeta med både empiri och teori parallellt ofta är lämpligt (Bryman 2011). Det abduktiva 

arbetssättet erbjuder enligt Alvesson och Sköldberg (2008) att det empiriska materialet utökas 

successivt under arbetets gång parallellt med att teorikapitlet utvecklas. Denna studie utgår 

från en abduktiv ansats, som trots beståndsdelar från både deduktion och induktion inte kan 

ses som en enkel sammansättning av dem (Alvesson & Sköldberg, 2008). Till skillnad från 

det induktiva arbetssättet så är det abduktiva sättet inte lika bundet till empirimaterialet utan 

det är möjligt med en växelverkan mellan empiri och teori (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

Urval 

De sociala medier som används av intervjupersonerna är Facebook, Instagram, Snapchat, och 

Youtube. Intervjupersonerna var fria att uppge vilka sociala medier de använde och de fyra 

nämnda plattformarna används av samtliga intervjupersoner i varierande utsträckning och 

med något varierande användningsområden. Den aktuella urvalsgruppen för undersökningen 

är vuxna mellan 20 och 26 år bosatta i Norrbotten. Urvalet motiveras med att vuxna i den 

valda åldersgruppen uppfattas ha en medvetenhet om hur användandet av sociala medier kan 

forma en individ och bilda en identitet samt vara uppdaterad i medierapporteringen rörande 

illusionen om det perfekta livet. En yngre målgrupp hade kunnat väljas med motivering att 

identitetsskapande ofta sker i de yngre tonåren. Den åldersgruppen valdes bort dels för att en 

mängd forskning är bedriven, och delvis för att uppfattningen är att unga personer kan ha ett 

mindre utvecklat tänk kring hur aktiviteterna på sociala medier kan skapa en identitet. Den 

äldre målgruppen har även i många fall hunnit spendera mer tid på de aktuella sociala 

medierna samt möjligtvis ändrat sitt sätt att använda dem. Bryman (2011) menar att ett 

målinriktat urval ofta tillämpas i kvalitativa studier vilket innebär att ett fåtal individer väljs ut 

vilka är betydande för studiens frågeställningar. Intervjupersonerna som deltar i studien har 
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valts ut via ett snöbollsurval vilket innebär att forskaren använder sina befintliga kontakter till 

att hitta nya kontakter som kan tänkas medverka. När urval av denna typ tillämpas kan inte en 

generalisering till en större population nås (Bryman, 2011). Däremot nås en djup förståelse för 

de utvalda intervjupersonernas upplevelse. 

 

Intervjuer 

En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie valdes med intentionen att upptäcka olika 

egenskaper eller företeelser hos enskilda individer. Genom att välja kvalitativ intervju som 

datainsamlingsmetod kan forskaren i någon mening “upptäcka” det som sker istället för att på 

förhand ”bestämma” i vilken utsträckning något sker. Den kvalitativa intervjun erbjuder och 

förutsätter att forskaren anpassar frågorna efter intervjupersonen, ett så kallat icke-

standardiserad intervjuförfarande vilket möjliggör improviserade följdfrågor (Svensson & 

Starrin, 1996). Individens upplevelse är av intresse i denna uppsats. En kvalitativ studie med 

intervjuer som datainsamlingsmetod är ett bra tillvägagångssätt när individens upplevelse ska 

studeras.  

 

En semistrukturerad intervjuguide skapades med öppna frågor samt förslag till följdfrågor, 

vilken var planerad att ligga till grund för intervjuer på cirka 45 - 60 minuter. Öppna frågor 

tillämpas för att erhålla spontan information om attityder och företeelser. (Svensson & Starrin, 

1996). Totalt har åtta intervjuer genomförts och det beslutet togs när sex intervjuer var 

genomförda och en upplevelse av mättnad infann sig då många av svaren återkom i de olika 

intervjuerna. När känslan av informationsmättnad nåddes genomfördes ytterligare två 

intervjuer för att försäkra sig om det samt utöka materialet ytterligare. Därav blev slutligen 

åtta kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförda. 

 

Gällande intervjupersonerna är fem stycken av dem studerande på universitet eller 

motsvarande utbildning, och resterande tre arbetar. Sex stycken av intervjupersonerna är 

uppväxta i Norrbotten medan resterande två har flyttat hit för tre år sedan eller längre. Fem 

stycken av intervjupersonerna är kvinnor och resterande män. När empirimaterialet återges i 

form av citat kopplas de inte till ålder, kön eller sysselsättning. Detta val motiveras med att 

utgångspunkten för studien inte är jämförande och därmed anges exempelvis ej ålder eller kön 

i anknytning till citaten. Dessutom upplevs underlaget för litet för att se samband mellan 

exempelvis kön och användande av sociala medier. Av dessa anledningar används pronomen 

hen när citaten ska diskuteras.  

 

Reliabilitet och validitet 

Validitet är en ständigt komplex del i samhällsvetenskapliga arbeten byggda på empiri. Det 

komplexa kan vara att syftet och frågeställningarna kan upplevas syfta på den teoretiska delen 

medan undersökningarna genomförs på operationellt sätt. (Esaiasson m.fl., 2012). Validiteten 

presenteras i tre punkter: 1) Överensstämmer den teoretiska utgångspunkten med den 

operationella indikatorn? 2) Frånvaro av systematiska fel. 3) Mäter vi det vi påstår oss mäta? 

Den första och andra delen av validiteten kallas begreppsvaliditet och behandlar 

forskningsprocessen, det vill säga huruvida sambandet mellan teori och operationaliserad 
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metod överensstämmer. I denna studie som utgått från abduktivt tillvägagångssätt formades 

forskningsfrågorna empiriskt. Den tredje delen benämns som resultatvaliditet och behandlar 

likt namnet indikerar trovärdigheten av resultatet. Resultatvaliditeten kan således undersökas 

först efter att de empiriska studierna är genomförda. Genom att upprätthålla god 

begreppsvaliditet samt hög reliabilitet uppnås god resultatvaliditet och frånvaro av 

systematiska och osystematiska fel vilket i sin tur betyder att vi mäter det vi påstår oss mäta. 

(Esaiasson m.fl., 2012) 

 

Hög reliabilitet är synonymt med att forskningsprocessen har frånvaro från systematiska och 

osystematiska fel vilket tillsammans med god validitet resulterar i hög resultatvaliditet 

(Esaiasson m.fl., 2012). När ovanstående process resulterar i hög validitet och reliabilitet kan 

det leda till god intern validitet. Den interna validiteten handlar om materialet för just denna 

studie och innebär att analysen måste utföras på ett sätt som resulterar i relevanta jämförelser. 

Även den externa validiteten måste reflekteras över och den handlar om hur möjligheterna ser 

ut för att resultatet ska gå att generalisera till en större grupp (Esaiasson m.fl., 2012). Bryman 

(2011) menat att en kvalitativ studie med målinriktat urval av snöbollstyp inte möjlig att 

generalisera till en större population. Däremot är en djup förståelse för intervjupersonernas 

upplevelse och åsikter möjlig att nå. 

 

När studien inleddes fanns en del förförståelse hos mig då egna erfarenheter av sociala medier 

fanns. Den egna förförståelsen har jag dock försökt bortse från vilket inte upplevts 

ouppnåeligt. Studiens resultat baserar sig endast på intervjupersonernas uttalanden från 

intervjuerna och egna reflektioner baserat på förförståelse har lämnats utanför. 

 

Genomförandet av intervjuerna 

Intervjupersonerna tillfrågades om att delta i studien och fick då även information om längden 

av intervjun, önskan om att få ljudinspela samt vilka rättigheter intervjupersonerna har enligt 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer. Nästa steg i processen var att samla in 

empirin genom att utföra intervjuer under ljudinspelning. Den kvalitativa intervjun låter 

forskaren ta fram material som inte kan framställas av henne själv (Jacobsen, 1993). En 

intervju är användbar om en viss persons attityder, synpunkter och kunskaper önskas 

(Jacobsen, 1993). 

 

Intervjupersonerna fick själva välja plats för intervjun för att de skulle känna sig så bekväma 

som möjligt i situationen. Intervjupersonerna fick information om att allt skedde på deras 

villkor och att de när som helst fick avbryta sin medverkan. Platsen för intervjun varierade 

och de olika platserna som nyttjades var intervjupersonernas hem, mitt hem samt på offentlig 

plats i avskildhet. Under ljudinspelning genomfördes intervjuerna som i blev cirka 40 - 50 

minuter långa. Klimatet mellan mig och intervjupersonen uppleves öppet och tillåtande. En 

förutsättning för denna typ av intervju är att frågorna och klimatet är öppet av anledningen att 

spontana tankar och attityder vill kommas åt (Svensson & Starrin, 1996). En bit in varje 

intervju upplevdes intervjusvaren nå en djupare nivå med mer fokus på upplevelser och 

känslor. Under intervjun talades det dels faktamässigt kring sociala medier, dels tankar om 
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användandet och vilka känslor det framkallar. Intervjupersonerna reflekterade över hur sociala 

medier kan vara en del av skapandet av den egna identiteten och hur det de ser på sociala 

medier formar dem. I slutet av intervjun fick intervjupersonerna möjlighet att ställa frågor till 

mig samt delge sina avslutande tankar. Efter varje intervju transkriberades det inspelade 

materialet och under den processen startade den inledande analysen.  

 

Databearbetning och analysmetod 

Analysmetoden som används i uppsatsen är tematisk analys vilket är en kvalitativ 

analysmetod som har ett utbrett användande. Den tematiska analysen erbjuder en 

tillgänglighet och ett flexibelt tillvägagångssätt när koppling till teoretiska begrepp ska ske 

under analysen av kvalitativa data (Braun & Clarke, 2006). Den tematiska analysen erbjuder 

en frihet från teoretiska begrepp och är därmed ett flexibelt verktyg som kan användas för att 

utföra en detaljerad redovisning av empirimaterialet. Den tematiska analysen används för att 

identifiera, analysera och återge mönster eller teman som finns i empirimaterialet. Metoden 

erbjuder verktyg för att kunna organisera och beskriva materialet i detalj vilket är en 

förutsättning för att fler aspekter av materialet ska kunna tolkas. Den tematiska analysen 

beskrivs av Braun och Clarke (2006) i sex steg.  

 

Det första steget handlar om att bekanta sig med materialet. I denna uppsats är materialet 

insamlat av mig vilket innebär att analysstadiet föregås av vetskap om materialet samt tankar 

om analysen. För att bekanta sig med materialet är det brukligt att läsa igenom all data och ha 

tankarna på mönster och betydelser samt vilka kopplingar som kan ses. Det är även lämpligt 

att skriva ner idéer om koder och teman under detta steg vilket är genomfört. Det först steget 

innefattar även transkribering av intervjuer vilket genomfördes ord för ord. Processen med att 

transkribera materialet ledde till att både en översikt samt en djupare förståelse av materialet 

kunde nås (Braun & Clarke, 2006). Det andra steget innefattar skapandet av de inledande 

koderna. Detta steg handlar huvudsakligen om att organisera materialet i meningsfulla 

grupper. I och med att uppsatsens utgångspunkt är abduktiv så bygger temana både på det 

insamlade empirimaterialet samt på de aktuella teorierna. De koder som inledningsvis 

användes var inte styrda av någon teori eller några begrepp. I kodningen används ord som 

“jämförelse med andra”, “lägger bara det som är ‘intressant’”, “vardagen är tråkig”, “när 

läggs bilder upp”, ”vad läggs upp”, “viktigt med fint flöde”, “tillgänglighet”, “jämförelse” 

med flera. Dessa koder användes för att gruppera och kategorisera empirimaterialet då 

mönster kring detta uppmärksammades i intervjuerna (Braun & Clarke, 2006). 

 

Det tredje steget inleds när materialet är ihopsamlat och kodat. Detta steg består av att söka 

teman, vilket genomförs genom att ordna koderna i grupper och benämna dem med lämpliga 

teman (Braun & Clarke, 2006). Ur de använda koderna hittades inledningsvis följande teman; 

“intrycksstyrning”, “press och stress”, “identitet”, “användande - hur, vad och varför” samt 

“jämförelse med andra”.  

 

Steg fyra innebär att granska de skapade temana, se om vissa teman har för litet underlag eller 

att en del teman går ihop i varandra (Braun & Clarke, 2006). I detta steg har även en grundlig 
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kategorisering av empirimaterialet genomförts där de ordnats under de valda temana. Dessa 

teman arbetades fram genom att samtliga koder plockades ut från materialet och 

sammanfördes i nya grupper. Detta steg innefattar även att undersöka om vissa teman har för 

litet underlag eller kan sammanfogas med ett annat tema. Under processen med att sortera 

koderna i grupper som skulle komma att bli teman upplevdes en viss svårighet att skilja på 

“stress och press” och “jämförelse med andra”. I och med denna upptäckt sammanfogades de 

nämnda två temana till ett då jämförelse med andra kan antas skapa en viss stress och press. 

De teman som fortfarande var aktuella i detta steg var “identitet”, “styrande av intryck” samt 

“krav”. Under ”identitet” och ”krav” strukturerades citaten med tillhörande analys under 

några subteman för att tydliggöra strukturen. 

 

Det femte steget innefattar att definiera varje tema som ska presenteras i analysen och att 

analysera materialet i relation till temat. Inledningsvis i denna process definierades varje tema 

som presenteras i resultatavsnittet. I detta steg är det av vikt att presentera resultatet genom att 

poängtera vad som är intressant och varför (Braun & Clarke, 2006). Detta har 

operationaliserats genom att varje citat presenteras i ett sammanhang. Inget empirimaterial 

presenteras utan att vara processad och analyserad och därmed kopplad till den teoretiska 

referensramen. 

 

Det sjätte och avslutande steget i den tematiska analysen handlar om att skriva ner en text 

kring materialet som förmedlar validiteten i analysen. Viktigt i detta steg är att återgivningen 

av materialet ger en kortfattad, sammanhängande och logisk bild utan upprepningar. Även 

viktigt att texten är intressant och handlar både om analysen inom temana samt över tema-

gränser (Braun & Clarke, 2006). Detta presenteras i uppsatsen under rubriken “Analys och 

resultat” samt i sammanfattad form under ”Diskussion och slutsatser”. 

 

Etik 

I studien har Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer tillämpats. Till grund för 

Vetenskapsrådets utformande av de forskningsetiska principerna ligger forskningskravet och 

individskyddskravet. Forskningskravet innebär att samhället och dess medlemmar har kravet 

att forskningen som bedrivs behandlar aktuella och viktiga frågor samt håller god kvalitet. För 

att väga upp forskningskravet har samhällets medlemmar ett individskyddskrav som innefattar 

ett skydd mot eventuell insyn i livsförhållanden. Individer ska inte heller utstå fysiska eller 

psykiska skador och inte heller kränkning eller förödmjukelse. I utformandet av de 

forskningsetiska principerna ligget individskyddskravet till grund. Vetenskapsrådet (2002) har 

utformat forskningsetiska riktlinjer vilka kan refereras till ifall konflikt uppstår mellan 

forskare och intervjuperson. 

 

Informationskravet innebär att forskaren har skyldighet att informera alla intervjupersoner i 

studien om undersökningens syfte. Forskaren ska även informera om vilka villkor som gäller 

för deltagande samt att intervjupersonen när som helst och utan vidare förklaring kan avbryta 

sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har deltagarna i studien blivit informerade om 

innan intervjuerna genomfördes. 
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Samtyckeskravet innebär att intervjupersonen har rätt att bestämma över sin medverkan vilket 

innebär att samtycke ska finnas från den som deltar. De som deltar har även möjligheten att 

bestämma hur länge och på vilka villkor de vill medverka. Om de vill avbryta medverkan ska 

detta kunna genomföras utan negativa följder på personerna (Vetenskapsrådet, 2002). Det har 

innan intervjuerna lagts stor vikt vid att intervjupersonerna får avbryta sin medverkan när som 

helst och utan förklaring om så önskas. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att samtliga uppgifter som innehas av forskaren rörande 

intervjupersonerna ska gå under hög konfidentialitet vilket innebär att personuppgifter ska 

förvaras så obehöriga ej kan ta del av dem. Dessutom ska uppgifter som exempelvis 

intervjuutskrifter inte vara möjliga att koppla till intervjupersonerna (Vetenskapsrådet, 2002). 

Detta har uppfyllts i denna forskningsprocess då de transkriberade och utskrivna intervjuerna 

inte gått att koppla till någon person. De inspelade intervjuerna har raderats så snart de blivit 

transkriberade. 

 

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna från deltagarna endast får användas för 

forskningsändamål och materialet får inte användas till kommersiellt bruk eller övriga syften 

som är icke-vetenskapliga (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjupersonerna har informerats om att 

materialet från intervjuerna endast kommer att används denna uppsats.  

 

Utöver dessa fyra krav finns vetenskapsrådets vidare rekommendationer: Intervjupersonerna 

ska få ta del av eventuella etiskt känsliga avsnitt eller kontroversiella tolkningar före 

rapportens publicering. Dessutom bör deltagarna få erbjudandet att ta del av 

forskningsresultaten om intresse finnes (Vetenskapsrådet, 2002). Etiskt känsliga avsnitt eller 

kontroversiella tolkningar upplevs inte finnas i uppsatsen. När uppsatsen är publicerad finns 

möjlighet för deltagarna att ta del av forskningsresultaten. 
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Analys och resultat 
I följande kapitel kommer det analyserade och bearbetade empirimaterialet att presenteras och 

kopplas till den teoretiska referensramen innehållande begrepp kring identitet och 

intrycksstyrning. Detta med syfte att försöka förstå och förklara företeelsen med 

identitetsskapande genom användande av sociala medier. Resultatet kommer att ha följande 

struktur: Inledande information presenteras rörande intervjupersonernas användande av 

sociala medier vilket presenteras utanför temana med syftet att bidra till förståelse för de 

övriga resultaten. Sedan kommer temana “Identitet”, ”Att styra intryck” och ”Krav” att 

kopplas till Beck- och Beck-Gernsheims (2001) teori om identitet i ett individualiserat 

samhälle samt Giddens (2008) tankar om identitet och självets reflexivitet. Även Goffmans 

(1959) begrepp om intrycksstyrning, fasad och standardagerande kommer att tillämpas för att 

förstå intervjupersonernas användande av sociala medier och hur de kan vara en del i ett 

identitetsskapande. Temat ”identitet” och ”krav” kommer att innehålla subteman för att kunna 

presentera innehållet tydligt. Resultaten kommer även att kopplas till den tidigare forskningen 

som återfinns i litteraturöversikten. 

 

Grundläggande information från intervjuerna 

Denna information presenteras för att ge de tre temana ett djup och ge läsaren förståelse för 

intervjupersonerna tankar om och användande av sociala medier. Inledningsvis under 

intervjun berättade intervjupersonerna kort om sin bakgrund och sitt användande av sociala 

medier. De uppgav att de regelbundet använder Facebook, Instagram, Snapchat och YouTube. 

På Facebook var användningsområdena för deltagarna att se humoristiska klipp, hålla kontakt 

med familj och vänner, uppdatera sig om vad andra gör samt praktiska funktioner relaterar till 

jobb och studier. Instagram användes för att publicera bilder, se vad vänner och familj gör, 

följa människor de ser upp till samt bli inspirerad inom olika områden som träning och 

matlagning. Intervjupersonerna menar att Snapchat inte går inom samma ramar som övriga 

sociala medier, då bilderna där endast syns i 24 timmar och därmed inte bygger upp något 

flöde vilket enligt intervjupersonerna inte är lika kravfyllt. Plattformen Youtube användes för 

att se videoklipp publicerade av personer som inspirerar och/eller är roande eller givande att 

följa i videoform. Intervjupersonerna uppger att olika plattformar erbjudit liknande tjänster 

under uppväxten och menar därmed att platsen för aktiviteterna förändras över tid men att 

funktionerna består. Detta kan indikera att platsen för de aktiviteter sociala medier erbjuder är 

föränderlig. 

 

När det gäller användandet av sociala medier i form av att dela och publicera text och bild 

uppgav samtliga intervjupersoner att de endast använder Instagram och Snapchat för att själva 

publicera i dagsläget. Deltagarna berättar att bilderna de själva publicerar är en blandning av 

bilder på dem själva, dem tillsammans med vänner, matbilder samt natur- och 

omgivningsbilder. De uppger även att de regelbundet men i varierande utsträckning besöker 

samtliga sociala medier aktuella i denna studie för att ta del av det andra publicerat. 

Intervjupersonerna poängterar många positiva aspekter av sociala medier som exempelvis 

upprätthållande av kontakter. Intervjupersonerna använder i första hand sociala medier i 

mobiltelefonen och uppger att anledningen är tillgängligheten. Mobiltelefonen finns ofta i 
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närheten och kan användas i de flesta situationer. Följaktligen blir användandet av sociala 

medier lätt att genomföra och intervjupersonerna uppger att de på grund av att de är så 

tillgängligt konsumerar den mängd sociala medier de gör. Likt Skolverket (2015) skriver så är 

vår ständiga uppkoppling till sociala medier delvis en produkt av tillgängligheten som erbjuds 

i och med mobiltelefonerna. Det är också på grund av människors ständiga närvaro på de 

sociala medierna som de tar upp en så stor del tidsmässigt av deltagarnas liv. 

 

Fortsättningsvis i analysen kommer fokus ligga på hur sociala medier har en inverkan på 

intervjupersonernas liv gällande andra aspekter än den tidsmässiga konsumtionen. 

Intervjupersonerna menar att användandet av sociala medier i mobilen har blivit en vana och 

ett tidsfördriv. De sociala medierna konsumeras ibland utan att fokus läggs på innehållet och 

huvudsakligen för att ha en sysselsättning. Intervjupersonerna upplever stundtals en bristande 

koncentrationsförmåga och menar att de behöver stimulans från flera saker för att inte bli 

uttråkade. Här citeras en intervjuperson som talar om detta: 

 

För att man är uttråkad först och främst […] och behöver något att sysselsätta 

sig med och stimulera hjärnan med […] det handlar nog om att det är ganska 

simpelt, jag kan sitta och scrolla på Instagram medan jag kollar på film bara för 

att det är ganska enkelt. - Intervju 4 

 

Ovanstående citat visar hur de sociala medierna är ett närvarande element i 

intervjupersonernas vardag och utförs av vana. Det kan även läsas i citatet att hen i och med 

tillgängligheten och enkelheten med sociala medier i mobiltelefonen låter dem vara 

närvarande i andra element i vardagen. Majoriteten av intervjupersonerna uppger att de likt 

citatet ovan gärna gör något annat och samtidigt konsumerar sociala medier för att stimulera 

hjärnan på flera sätt. Med bakgrunden till intervjupersonernas användande av sociala medier 

presenterats fortsättningsvis de tre temana identitet, intrycksstyrning och krav. 

 

Identitet  

Temat har skapats utifrån intervjupersonernas upplevelse av hur användandet av sociala 

medier genom att publicera och dela text eller bild samt att observera det andra har publicerat 

kan forma och utveckla identiteten. Till detta tema hör intervjupersonernas uppfattning av 

skillnader mellan den egna identiteten på sociala medier respektive utanför sociala medier. 

Intervjupersonernas möjlighet att själva välja vilka intryck de får respektive ger ut kommer att 

behandlas, samt tankar om att sociala medier kan vara en uttrycksmöjlighet. Temat ”identitet” 

kommer att presenteras under fyra subteman.  

Bli formad av sociala medier 

Nedan presenteras ett citat som handlar om hur sociala medier kan vara en del i att hitta och 

utveckla sin identitet: 

Det är verkligen sant att sociala medier kan hjälpa en att hitta sin identitet. Man 

stöter ju på andra människor som man blir inspirerad av eller som man tycker 

säger bra saker. Bara att se att det finns likasinnade tror jag gör mycket i att 
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man kan hitta en identitet som man trivs i. Och sociala medier kan vara en 

jättestor del i det. - Intervju 3 

 

Här presenteras en intervjupersons tankar om hur sociala medier kan vara en hjälp i sökandet 

och formandet av sin identitet tack vare att kontakter kan skapas likasinnade emellan samt att 

inspiration kan hittas genom att följa andra människor som hen ser upp till. Fortsatt berättar 

en annan intervjuperson hur sociala medier kan vara en del i det egna identitetsskapandet: 

 

Så absolut att jag använder sociala medier till att uttrycka mig, eller alltså att 

jag säger vad jag håller på med eller vad jag tycker om någonting. - Intervju 3 

 

Citatet ovan och citatet nedan behandlar samma sak gällande att bli formad av sociala medier. 

 

Jag vet att sociala medier har stort inflytande på folk och på en själv. Och jag 

gillar sociala medier. Jag vet om att sociala medier kan hjälpa en att bli den 

man är.  - Intervju 4 

De ovanstående citaten kan kopplas till identitetsbegreppet som brukar beskrivas som 

individens medvetenhet om att hon är unik och kan bestämma över sitt handlande 

(Nationalencyklopedin, identitet). Identiteten handlar om individens medvetenhet om att de 

erfarenheter och upplevelser som erfarits tillsammans skapar och formar personligheten 

(Giddens, 2008). Detta finns beskrivet i citaten ovan där intervjupersonerna uppger att 

konsumtionen av sociala medier, vilket är en del av de upplevelser som en person får till sig, 

har inflytande på dem och påverkar personligheten och identiteten. Även Muchnick och 

Buirski (2016) menar att sociala medier innehar flera drag vilka även upplevelsen av självet 

har. De menar att individer som önskar skapa eller forma sitt själv kan ta sociala medier till 

hjälp i den processen. 

Intervjupersonerna uppger att de sociala medierna används både som ett uttryckssätt samt är 

en källa att bli influerad av. Vidare talar de om hur plattformarna ger en möjlighet att visa upp 

vem man är och vad som intresserar en. Flertalet av intervjupersonerna menar att möjligheten 

att minnas tillbaka med stöd av det egna flödet är ett nöje. I samband med detta nämns även 

ett urval som görs gällande vad som visas upp. Detta urval utförs enligt intervjupersonerna 

både för omgivningen och även för dem själv vilket presenteras i citatet nedan: 

 

Jag tror att man såklart väljer de ögonblicken eller bilderna som man tycker 

speglar något positivt, både för sin omgivning men också för sig själv. För då 

kan man gå tillbaka i flödet och tänka ”Åh vad roligt det där var”. - Intervju 3 

 

Möjligheten att se tillbaka i det egna flödet och minnas händelser upplevs givande. Att 

använda de sociala medierna till att minnas tillbaka och reflektera över sina tidigare aktiviteter 

och sitt tidigare handlande kan även forma identiteten då självreflexivitet är en betydande del 

i utvecklandet av identiteten (Giddens, 2008). Detta kan kopplas till tidigare forskning som 

presenterats i litteraturöversikten där även Cerná m.fl. (2016) och Vogel och Rose (2016) 
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kommit fram till att ett fokus på jaget i användandet av sociala medier är positivt och 

utvecklande för identiteten. Vogel och Rose (2016) menar även att den självpresentation som 

pågår på sociala medier är viktig och betydande för individens välbefinnande och utveckling 

av identiteten. 

 

I de ovanstående citaten beskriver intervjupersonerna hur interaktion med andra personer 

genom sociala medier kan vara en del av att den egna identiteten skapas i och med att de blir 

influerade av andra personer. Precis som Cerná m.fl. (2012) menar så kan sociala medier 

erbjuda en plattform för individer där kontakt mellan människor sker vilket kan leda till en 

känsla av samhörighet. Citaten ovan handlar även om möjligheten att visa upp valda delar av 

sitt liv och därigenom uppnå en form av självreflektion när eftertanke och återblickar sker. 

Även Cerná m.fl. (2012) menar att sociala medier erbjuder en möjlighet till reflektion kring 

den egna identiteten. Detta kopplas även till Giddens (2008) tankar om självets reflexivitet 

vilket syftar till individens förmåga att se sig själv i förhållande till omgivningen.  

 

Eget urval kring vilken information man vill ge ut respektive ta del av 

Intervjupersonerna fick reflektera över vad de skulle kunna lägga upp respektive vad som inte 

läggs upp på sociala medier och de uppger att en del händelser får stanna utanför de sociala 

medierna. Anledningen varierar något mellan intervjupersonerna men många menar att flödet 

måste vara fint och att bilderna måste vara estetiskt tilltalande med exempelvis fina färger 

eller genom att följa ett visst tema. Utöver dessa aspekter uppger de även att vissa saker är 

privata och inte har en plats på sociala medier. I citatet nedan presenteras en intervjupersons 

tankar om valmöjligheten kring vad som läggs ut:  

 

Du får ju själv välja vad du vill lägga ut. Det är väl lite av poängen med att ha 

ett eget konto och ett eget flöde - Intervju 8 

 

Intressant är att intervjupersonerna uppger att en stor del i användandet av sociala medier är 

att varje individ kan välja vad hen vill lägga ut. Detta presenteras även ur en annan synvinkel 

men med samma grundtanke, att individen själv kan välja vem hen vill följa vilket visas i 

nästa citat: 

 

Du väljer ju själv vem du vill följa, alltså vilken information du vill ha och vilken 

sorts bilder du vill se. - Intervju 2 

 

Intervjupersonen menar att det personliga urvalet som sker leder till att varje individ kan välja 

vad hen får till sig för information eller intryck, bortsett från en viss information som alltid 

når ut på sociala medier oberoende på vem man valt att följa. Identiteten handlar om 

medvetenheten att de erfarenheter som en individ innehar formar personligheten (Giddens, 

2008). Kopplingar från denna definition dras till ovanstående citat som innefattar tankar om 

att en del av syftet med sociala medier är just valmöjligheten gällande vad som ska läggas ut. 

I och med den stora valmöjligheten rörande vad som ska publiceras är det möjligt att den 

personlighet som syns på sociala medier inte överensstämmer med den utanför sociala medier. 

Detta talar även Goffman (1959) om gällande att en orealistisk personlighet kan visas upp och 
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bli legitim.  Dessutom kan individen i och med valmöjligheten rörande vem hon vill följa och 

vilken information hon vill ta del av själv styra vilka intryck hon får till sig. Giddens (2008) 

tankar om valet som en central del i moderniteten och Beck och Beck-Gernsheims (2001) 

tankar om det centrala valet i ett individualiserat samhälle kopplas till ovanstående resultat. 

Då intrycken och upplevelserna formar individen kan denna valmöjlighet ses som en del i att 

aktivt forma identiteten genom sociala medier.  

 

Skillnader mellan identiteten utanför respektive inom sociala medier 

Intervjupersonerna fick berätta hur de tänkte kring den egna identiteten utanför sociala medier 

respektive i användandet av dem. En intervjuperson säger följande: 

 

“Det blir ju nästan lite som en teater. Man gör ju som en egen karaktär även 

fast det är en väldigt liten ändring som att man är lite gladare eller lite mer 

högljudd, såna enkla saker. Så det blir nästan en karaktär man spelar.”- 

Intervju 3 

 

Detta ger en bild av hur intervjupersonerna tänker kring det egna agerandet på sociala medier. 

Citatet kan även kopplas till att flera identiteter finns tillgängliga och att individen måste 

agera i enlighet med den identitet som individen upplever sig ha (Giddens, 2008). Detta 

möjliggör även att individen kan alternera mellan olika typer av handlande på sociala medier 

respektive utanför dem, så länge handlandet går i enlighet med den tänkta identiteten. Vidare 

beskrivs av flera hur sociala medier inte innehåller så mycket av personligheten utan mer är 

ett skal med fokus på yta. I citatet nedan uppger en intervjuperson hur det egna flödet inte 

speglar hela personligheten: 

 

Jag skulle inte säga att det finns så mycket av MIG på sociala medier - Intervju 5 

Citatet ovan kan kopplas till Goffmans (1959) begrepp om standardagerandet. Ett 

standardagerande och en fasad är det handlande en individ oftast agerar enligt inför en viss 

grupp människor eller på en viss arena. På ett vis upplevs ett gemensamt standardagerande 

som innefattar många användares handlande på sociala medier där endast en viss typ av 

händelser platsar. Ett visst handlande är accepterat och det som publiceras ska ligga inom en 

viss ram. 

 

Uttrycksmöjligheter 

Det upplevs finnas kluvna känslor hos intervjupersonerna gällande tanken på tiden som 

dagligen spenderas på sociala medier. Deltagarna upplever en viss stress över den tid som 

spenderas på konsumtionen men talar även positivt om sociala medier som kan vara en källa 

till glädje, inspiration och motivation. Följande två citat från olika intervjupersoner talar om 

detta: 

 

Jag tänker ibland att jag borde använda sociala medier lite mindre, men 

samtidigt är det så kul att kolla flödet. - Intervju 7 
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Här uppger en intervjuperson att sociala medier är ett nöje och en underhållning. Nästa citat 

visar på de kluvna känslorna som många av intervjupersonerna upplever. 

 

Jag lägger ner mycket tid, mycket mer än jag borde. Men samtidigt så är det ju 

något jag tycker om att göra. Och då är det ju inte slöseri med tid. - Intervju 3 

 

Den kluvna inställningen och osäkerheten kring positiva och negativa aspekter av sociala 

medier finns i många av intervjusvaren. Ovan motiveras användandet av sociala medier som 

en kul sysselsättning som är betydelsefull för individen. Flera deltagare uppger att sociala 

medier används för nöjes skull. Som Vogel och Rose (2016) kommit fram till så har sociala 

medier positiv inverkan på individen genom att de sociala medierna erbjuder självreflektion 

och ett fokus på jaget. Att utveckla och utöka sitt eget personliga flöde på sociala medier kan 

ha positiva effekter på individen (Vogel & Rose, 2016).  

 

De två sista citaten i temat behandlar intervjupersonernas tankar gällande att sociala medier 

kan användas till något mer än bara nöje: 

 

Dela och sånt på Facebook gör jag, när det handlar om saker jag främst tycker 

att folk i min närhet ska veta om. Saker som rör samhället, miljö och feminism 

främst. - Intervju 5 

 

Ovan beskrivs hur kunskap kan spridas via de sociala medierna. En annan intervjuperson talar 

om hur de sociala medierna skulle kunna användas till något mer utöver nöje: 

 

Sen så önskar jag att jag använde sociala medier till någonting MER. Jag följer 

många fantastiska människor som använder sina sociala medier till att nästan 

sprida budskap. Pratar om saker de tycker är viktiga, eller lär ut saker. - 

Intervju 3 

 

Citaten ovan visar hur intervjupersonerna ser på att sociala medier kan användas till att sprida 

kunskap och öka medvetenheten om saker som de tycker är viktiga. Detta kan kopplas till 

identitet och till att individen har en uppfattning av sig själv och agerar därefter (Goffman, 

1959, sid. 25). Detsamma menar Giddens (2008) att individen agerar i enlighet med den 

identitet hon upplever sig ha. Koppling sker till ovanstående två citat där intervjupersonerna 

reflekterar över att publicera saker som de tycker är intressanta och viktiga. Den information 

intervjupersonerna vill sprida går i enlighet med vad de finner intressant. Även Giddens 

(2008) och Goffman (1959) menar att individen agerar i enlighet med den identitet hon 

upplever sig ha. Dessutom kan Lenemarks (2013) forskning om hur sociala medier erbjuder 

nya förutsättningar för självframställning kopplas till citaten ovan där intervjupersonen talar 

om möjligheten att publicera valda saker ur livet för att framställa sig själv på ett visst sätt. 

 

Det ovan beskriva temat har redogjort för intervjupersonernas upplevelse av hur de agerar på 

sociala medier respektive utanför dem. Det upplever att grundpelarna i personligheten är 

detsamma både inom och utanför sociala medier, medan vissa omständigheter förändras som 
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exempelvis fysiskt eller psykiskt mående vilket inte syns i flödet. Detta kommer att 

presenteras med ytterligare citat under nästa tema, vilket leder vidare till styrande av intryck 

på sociala medier.  

 

Att styra intryck 

Ur föregående tema rörande identitet faller det sig i analysen naturligt att intrycksstyrning 

behandlas i nära relation till det. Intervjupersonerna upplever en skillnad i hur de agerar på 

sociala medier respektive utanför dessa bland annat gällande vad de väljer att visa upp och 

vad de helst inte publicerar. Temat innefattar intervjupersonernas tankar om varför de 

publicerar de bilder och texter de gör samt vad det kan förmedla till andra. Dessutom 

behandlas intervjupersonernas tankar om varför de väljer att inte publicera vissa aspekter av 

livet, och hur deras liv och personlighet kan uppfattas av omgivningen i och med att vissa 

saker lämnas utanför sociala medier. 

 

En intervjuperson menar att fysiskt och psykiskt mående kan vara en av skillnaderna mellan 

vad som syns på sociala medier och vad som inte syns. Med fokus på att styra intryck finns 

tankar hos intervjupersonerna om att sociala medier endast uppdateras när måendet är bra. 

 

Om jag var jätteledsen en dag skulle jag inte visa upp det på sociala medier, då 

skulle jag hellre visa upp mig när jag känner mig stark och snygg och har 

mycket energi. - Intervju 1 

 

Dessa tankar finns även hos de andra och vidare citeras en intervjuperson som beskriver att 

skillnaden mellan det som syns på sociala medier respektive det som händer utanför sociala 

medier är måendet.  

 

Om jag har en kass dag så kommer jag inte fota mig själv och lägga ut ”så här 

mår jag idag”. Det är ju inget omvärlden behöver veta. Andra kan få se mig när 

jag mår bra typ. Så det är skillnaden, grunden är densamma men mående och 

såna saker är olika. - Intervju 2 

 

Ytterligare en intervjuperson uttrycker detta på följande sätt och tar beskrivningen ett steg 

längre genom att även reflektera över vad företeelsen med att sociala medier endast 

uppdateras när hen är glad kan leda till. 

 

Ja glad måste jag ju vara ändå. För är man inte glad orkar man ju inte lägga 

upp något […] för att när jag inte är glad känns ju livet dåligt och du har jag 

ingen lust att visa upp något […] för när du inte mår så bra så visar du inte upp 

det och därför blir det ju egentligen bara glada saker man lägger upp vilket 

leder till en felaktig bild av verkligheten. - Intervju 4 

 

I ovanstående tre citat delger intervjupersonerna sina tankar om att de endast publicerar bilder 

på sociala medier när humöret är bra. Tankarna som presenteras i de tre ovanstående citaten 
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finns hos samtliga intervjupersoner men i varierande formuleringar. De menar att sociala 

medier i huvudsak uppdateras när humöret är bra och när de vill delge sin omgivning 

någonting positivt från det egna livet. Intervjupersonerna reflekterar även över att detta kan 

leda till att en felaktig bild av verkligheten sänds ut sett ur ett större perspektiv.  

 

De tre ovanstående citaten kan kopplas Goffmans (1959) tankar om olika sätt att uttrycka sig. 

Det första handlar om hur en individ rent språkmässigt uttrycker sig och om hon säger något 

medvetet missvisande. Det andra som upplevs mer relevant i detta sammanhang är att 

medvetet göra något missvisande genom att utföra handlingar med andra syften än de 

synbara. Syftet med dessa metoder är överföra intryck vilka kan vara felaktiga om individen 

så önskar (Goffman, 1959). Detta är intressant att koppla till ovanstående citat som handlar 

om att en dålig dag inte visas upp på sociala medier medan en bra dag syns i flödet. I en 

situation som denna när individen väljer att endast visa upp det positiva kan en missvisande 

bild av individens liv uppstå. Viktigt att poängtera är dock att intervjupersonerna inte alltid 

medvetet vill sända ut en missvisande bild, men att resultatet sett ur ett övergripande 

perspektiv blir detsamma gällande vilket intryck omgivning får av personens liv.  

 

Fortsättningsvis presenteras fler citat som kopplas till intrycksstyrning. Flera av 

intervjupersonerna använder ordet fasad, bland annat i följande citat som beskriver hur det 

perfekta livet ofta försöker visas upp på sociala medier. 

 

När man ser alla som lägger upp sina perfekta liv […] och så kanske jag inte 

känner att jag har ett sånt perfekt liv. Men det kanske bara är en fasad och 

bakom den finns den annat. Jag vet inte men det är lätt att tro på allt man ser på 

internet - Intervju 1 

 

I citatet visas hur deltagaren får uppfattningen av att andra har ett perfekt liv baserat på vad 

som syns på sociala medier och även tankar om att det egentligen kan finns en annan sida 

bakom det som syns. Likt Goffmans (1959) teori så kan ett “agerande bakom kulisserna” 

skina igenom trots att flera strategier med intrycksstyrning genomförts av individen. Om 

intrycksstyrningen brister på något vis kan den andra sidan synas, en sida som tidigare varit 

gömd bakom fasaden och framträdandet. Fasad och standardagerande är det begrepp som 

beskriver människans framträdande framför andra och det handlande hon oftast utför. Även 

här kan hans begrepp om standardagerande användas för att förklara hur förfarandet ofta ser 

ut på sociala medier rörande att endast en viss typ av händelser syns (Goffman, 1959). Dessa 

tankar kan tillämpas för att förklara företeelsen med att en viss fasad syns på sociala medier. 

Ett gemensam standardagerande verkar finnas vilket innebär att många användare agerar 

enligt samma ram på sociala medier där det perfekta livet ska visas upp, vilket ofta är just en 

fasad. 

 

Följande citat från en annan intervjuperson behandlar liknande tankar som ovanstående: 
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Jag tänker att jag inte är så lycklig som dom jag ser på sociala medier, där är 

det liksom inga bekymmer och man är lycklig var dag. Medan jag kanske inte är 

det. - Intervju 7 

 

Citatet ovan behandlar hur mestadels positiva ting syns på sociala medier och att ett perfekt 

liv ofta visas upp. Liknelsen som Beck och Beck-Gernsheim (2001) skriver om gällande att 

varje individ har förutsättningar som en dansare högt upp i ett cirkustält varifrån många faller 

kan kopplas till ovanstående citat. Eftersom att det i och med individualiseringen har 

utvecklats ett levnadssätt där det nödvändiga och självklara i livet har blivit ersatt med ett 

sorts artisteri skapar varje individ ett flöde på sociala medier där de bästa sidorna visas upp. 

Användare trissar upp varandra till att visa upp exempelvis ännu finare hem, vilket kan liknas 

med Beck och Beck-Gernsheims (2001) tankar om att varje individ ohjälpligt blivit dansare 

på hög höjd. På sociala medier kan en illusion av det perfekta livet relativt enkelt byggas upp 

och upprätthållas, men kan även relativt lätt falla. Som Goffman (1959) skulle ha uttryck det, 

ett agerande bakom kulisserna kan skina igenom. 

 

Det individualiserade samhället formas genom att individerna utför handlingar vilka i direkt 

anslutning avgör hur samhället utvecklas (Nationalencyklopedin, Individualism). Detta kan 

kopplas till sociala medier och den intrycksstyrning som utförs där. Ett visst sorts handlande 

upplevs utbrett på sociala medier vilket kan benämnas som ett standardagerande (Goffman, 

1959) och det påverkar hur de sociala medierna utvecklas på samma sätt som att individers 

handlande påverkar samhällets utveckling. Ett visst förfarande pågår på sociala medier där 

styrning av intryck är använt vilket leder till att detta handlande fortsatt utförs på 

plattformarna av användarna. Resultatet av studien indikerar på att individers handlande på 

sociala medier i direkt anslutning leder till hur sociala medier utvecklas.  

 

En del tankar dyker upp hos intervjupersoner gällande möjligheten att styra intryck och ge en 

bild av sig själv genom sociala medier respektive utanför sociala medier. Nedan berörs en 

intressant aspekt gällande det: 

 

Men samtidigt så vet man ju inte om en person visar alla delar av livet i 

verkligheten heller. Jag vet inte hur man ska se om något bara är en fasad. Det 

är väl ganska lätt egentligen att ge ett intryck av sig själv. Kanske ännu enklare 

på sociala medier än i verkligheten. - Intervju 1 

 

Flera av intervjupersonerna berättade om liknande tankar. Goffman (1959) menar att 

intrycksstyrning handlar om att utföra en sorts kontroll över informationen som ges till andra. 

Individens möjlighet att framhäva respektive dölja vissa aspekter ses som ett kontrollerande 

av kontakten och följaktligen kan en orealistisk bild visas upp och bli legitim. (Goffman, 

1959, sid. 64). Det är intressant att koppla hans begrepp om intrycksstyrning som 

ursprungligen handlar om interaktion mellan individer i samhället, till möjligheten att styra 

intryck på sociala medier. Extra intressant blir denna koppling för att flera av 

intervjupersonerna nämnt just detta, att styrandet av intryck är möjligt både på sociala medier 

men även utanför dessa i viss utsträckning. 
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Krav 

Temat handlar om intervjupersonernas upplevelse av negativa känslor av stress och press som 

uppkommer i användandet av sociala medier och delvis har ursprung i jämförelse med andra. 

Övergripande talar intervjupersonerna om en viss ram som finns på sociala medier gällande 

vad som kan läggas ut och vad som är accepterat och tillräckligt intressant på plattormarna. 

 

Den ram gällande vad som platsar på sociala medier 

Intervjupersonerna upplever att det finns en del krav som en bild eller ett inlägg måste 

uppfylla för att hamna på sociala medier. 

 

Och om man ska lägga ut en bild så blir det väl alltid att man tänker ”ska jag 

lägga upp den här” eller ”är den tillräckligt fin för de sociala medierna”? - 

Intervju 4 

 

Ovan citeras en av intervjupersonernas tankar om den ram som upplevs finnas för att en bild 

eller text ska platsa på sociala medier. Flera av intervjupersonerna delger tankar om vilken typ 

av bilder som platsar på sociala medier samt vad som skapat dessa krav för att en händelse ska 

bli accepterad och för att omgivningen ska finna det intressant.  

 

Goffman (1959) menar att så fort interaktion sker mellan två eller fler individer förmedlas ett 

visst intryck från den ena till den andra och vice versa. De intryck som överförs ligger alltid i 

individens önskan att överföra (Goffman, 1959). I koppling till ovanstående citat kan därmed 

sägas att i valet kring vad som ska läggas upp på sociala medier sker ett val gällande vilket 

uttryck som ska sändas ut. En kombination mellan att ramen och kraven på sociala medier är 

höga samt att klimatet stundtals är hårt så är även valen kring vad som läggs ut ett sätt att 

aktivt styra intrycken individen sänder ut om sig själv. Valet är som nämnt centralt för 

identiteten idag vilket både Giddens (2008) och Beck och Beck-Gernsheim (2001) 

konstaterar. I ovanstående citat kan även ses hur identiteten skapas på sociala medier genom 

att ett urval ständigt sker gällande vad som ska visas upp. 

 

Sociala medier används som inspiration till bland annat matlagning, träning, smink och 

inredning. Inspiration upplevs av intervjupersonerna som positivt och en bidragande faktor till 

att användandet är så stort. En intervjuperson påtalar hur inspiration kring till exempel 

inredning kan ha stor påverkan på den egna uppfattningen inom området: 

 

Nu ska jag flytta […] och bara det här med att kolla inspiration på Instagram, 

man blir ganska påverkad av hur det ska se ut. Man vet inte hur man själv skulle 

tycka utan att ha sett bilder på sociala medier, man har bara sett alla andra gör 

[…] Man gör bara som alla andra. - Intervju 6 

 

Intervjupersonen menar att inspirationsbilder som florerar på sociala medier får så stort 

inflytande att de egna åsikterna blir svagare. Fasaden eller standardagerandet som Goffman 
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(1959) talar om kan kopplas till ovanstående citat. Denna uppsats visar att det finns ett 

standardagerande på sociala medier som många av användarna på handlar enligt. Detta 

kopplas till ovanstående citat om hur det som ständigt syns på sociala medier påverkar 

intervjupersonen tills hen inte vet vad hen tyckte om innan. Därmed handlar 

intervjupersonerna enligt det standardagerande som är legitimt för de sociala medierna, ett 

agerande som många användare upprätthåller.  

 

Jämförelse 

Citatet nedan ger en bild av den press som upplevs på sociala medier med inriktning på 

jämförelse. Stressen som kommer i och med jämförandet kan i viss mån kan grunda sig i att 

intrycksstyrning utförs där: 

 

Att man kan känna sig dålig för att man tror att alla andra har det så bra […] 

så man kan bli påverkad och tro att man är sämre än alla andra […] ja men det 

blir en sån press liksom, man kan inte bara VARA. - Intervju 6 

 

Det blir en press att lägga upp händelser med lika ”hög status” som andra gör, att uppleva 

saker och att uppfylla sina drömmar. Även följande citat visar på samma sak: 

 

Och när man ser att folk gör så mycket hela tiden, dom kanske uppfyller sina 

drömmar och då kan man ju få en negativ inställning till det hela för att man 

själv vill det men inte gör det. - Intervju 4  

 

En liknande typ av stress presenteras även i citatet nedan med koppling till jämförelse med 

andra: 

 

Och att alla lägger ut på Snapchat vad dom gör, det blir också en stress om jag 

inte gör så mycket. Jag kanske inte umgås med så många hela tiden, och så är 

det vissa som varje dag är ute på nya äventyr. Så man kan bli påverkad av det 

också tänker jag. - Intervju 6  

 

De tre ovanstående citaten kan kopplas till Vogel och Rose (2016) som menar att ett stort 

fokus på andras flöden möjligen genererar stress då andras “internetjag” ofta är överdrivet 

optimistiska. Citaten kan också kopplas till Beck och Beck-Gernsheims (2001) tankar om hur 

individualiseringen av samhället har lett till att val ständigt ska göras och att en frihet är 

möjlig gällande bland annat sociala fack. Då människan i det individualiserade samhället har 

möjlighet att exempelvis uppfylla sina drömmar kan en stress upplevas om individen inte har 

känslan att hon uppfyller sin dröm (Beck & Beck-Gernsheim, 2001).  

 

Flera intervjupersoner uppger att något av det viktigaste med de publicerade bilderna på 

sociala medier är att de tillsammans skapar ett fint flöde. En intervjuperson har 

uppmärksammat att vissa personer sätter teman på sina konton på sociala medier och måste 

följa dem för att bli nöjda med sitt flöde: 
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Alltså förr kunde man lägga ut lite vad som helst. Typ inte så ”fancy” bilder om 

man säger så. Men i nyare bilder är det lite mer krav på vad man ska lägga upp. 

Man påverkas väl av det, och av vad andra lägger upp. - Intervju 6 

 

I anslutning till detta citat kan även ses att vissa användare sätter teman på sina flöden, och 

anpassar alla bilder till vissa kriterier för att upprätthålla det tema som bestämts. Oavsett om 

en person har satt ett medvetet tema eller inte finns ändå strikta ramar kring vad 

intervjupersonerna upplever att de kan lägga ut. De händelser intervjupersonerna väljer att 

publicera måste uppfylla många kriterier för att platsa på de sociala medierna. 

Sammankopplat med detta uppger även intervjupersonerna att anledningen att vissa bilder inte 

hamnar på de sociala medierna är för att de inte passar in i flödet eller inte är estetiskt fina. De 

menar som nämnt att ett fint flöde är det allra viktigaste. Tanken finns att det viktiga kanske 

inte endast är att flödet ska vara estetiskt fint utan även för att det finns en ram och krav för 

vad som anses platsa på sociala medier. Intervjupersonernas tankar om att det viktigaste är att 

flödet är fint upplevs vara en av orsakerna till att visa saker framhävs och andra förminskas 

men att det inte är endast för deras egen skull utan även för att anpassa sig till de krav som är 

etablerade när det gäller vad som platsar på sociala medier. 

 

Vad anses intressant på sociala medier? 

En iakttagelse som görs i intervjusituationerna är att samtliga intervjupersoner blir mer eller 

mindre förlägna av att berätta vad de publicerar på sociala medier. Under intervjuernas gång 

reflekterar intervjupersonerna över varför vissa saker publiceras på sociala medier medan 

andra händelser inte gör det och menar att endast intressanta saker läggs upp. Vad som anses 

intressant varierar mellan intervjupersonerna då flera av dem publicerar matbilder, medan 

andra tycker att det hör till vardagen och inte är nog intressant för de sociala medierna. De 

råder krav på bilder eller händelser för att de ska platsa på sociala medier. Två citat rörande 

detta presenteras nedan: 

 

Alltså när jag gör något intressant. Jag skulle inte lägga ut när jag bara är 

hemma. Men om jag gör något kul med vänner eller är ute och reser kan jag 

lägga upp ganska mycket. - Intervju 5 

 

Den typ av bilder som nämns som intressanta för individen och för omgivningen anses i vissa 

fall inte intressanta utanför sociala medier. Upplevelsen är att det finns en nivåskillnad på för 

vad som är intressant på sociala medier respektive utanför dem vilket beskrivs av en 

intervjuperson nedan: 

 

Sen kanske inte allt jag ser på sociala medier är intressant för andra men det är 

ju intressant för en själv. Speciellt grejer som man själv håller på med, hobbys 

och sånt. - Intervju 3 

 

Detta citat handlar om att upplevelsen av vad som är intressant respektive ointressant är 

subjektivt, men trots det verkar en generell ram för vad som anses tillräckligt intressant 

finnas. Det vardagliga kan anses intressant utanför sociala medier och utgöra ett samtalsämne 
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vänner emellan, men när det gäller sociala medier avgör ramen huruvida en händelse är 

intressant nog för att hamna i flödet. Intervjupersonerna talar inte gärna om sina matbilder 

eller bilder på sig själva under intervjun, vilket tolkas som att det som publiceras på sociala 

medier sällan kommer på tal i detalj utanför sociala medier. Denna typ av bilder florerar dock 

ständigt på sociala medier men är inget människor direkt talar om utanför dem. Kopplingar 

dras till att det standardagerande (Goffman, 1959) många individer använder sig av på sociala 

medier genom att publicera en viss typ av bilder. 

 

Samtliga intervjupersoner nämner orden stress, press och krav. Sociala medier är en plattform 

där innehållet skapas av användarna och därmed är det individer som skapar den ram inom 

vilken bilder och texter ska hamna inom. På samma sätt som samhället är uppbyggt av 

individer i interaktion så är sociala medier uppbyggt av individer i interaktion. Det är 

människor som upprätthåller normer och värderingar genom interaktion (Beck & Beck-

Gernsheim, 2001). En press uppmärksammas i intervjupersonernas berättande kring hur det 

som läggs på sociala medier ska vara inom en viss ram. Som nämnt i problemformuleringen 

intervjuas Sahlin (2015) om ”illusionen om det perfekta livet”. Intervjupersonernas strävan att 

upprätthålla den bilden leder till känslor av stress, press och krav. Många aspekter av sociala 

medier kan leda till känslor av stress och press hos intervjupersonerna. Många av de krav som 

ställs kring vilka händelser som platsar kan leda till att intervjupersonerna jämför sitt liv med 

andras liv. Med intrycksstyrning i åtanke utför intervjupersonerna jämförelse mellan sitt eget 

liv och några få delar av andras liv vilka de valt att visa upp. Jämförelsen sker därmed med en 

fasad av någon annans liv vilket ofta är en överdrivet positiv och perfekt bild av livet.  

 

Summering av analys och resultat 

Ovan är temana ”identitet”, ”intrycksstyrning” och ”krav” presenterade. Intressant är att 

intervjupersonerna har medvetenhet kring att text och bild på sociala medier inte speglar 

verkligheten. Vetskapen finns att människor försöker visa upp den bästa sidan av sig själv och 

trots detta blir intervjupersonerna påverkade av andras flöden. Detta kan leda till att dem 

antingen medvetet eller omedvetet försöker efterlikna andras flöden för att visa upp ett lika 

perfekt liv. De teman som framkommit under analysprocessen är alla sammankopplade med 

varandra. Resultatet visar att intervjupersonernas identitet formas av det de ser och gör på 

sociala medier. Det intervjupersonerna möts av på sociala medier är ofta formade av 

intrycksstyrning och ett gemensamt standardagerande. Detta kopplas även till den ram och de 

krav som finns gällande vad som platsar på sociala medier och den stress och jämförelse som 

kan bli följden. Temana har vävts samman på ett sätt som både gör resultatet intressant men 

även komplicerat att redovisa. Av den anledningen kommer resultaten att presenteras ordnade 

under frågeställningarna i diskussionen som följer.  
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Diskussion och slutsatser 
I följande avsnitt kommer texten att återkoppla till syftet och frågeställningarna samt att valet 

av teorier kommer att reflekteras över. Studiens resultat kommer även att kritiskt granskas i 

relation till viss tidigare forskning. Avslutningsvis i detta kapitel finns uppslag till nya 

frågeställningar vilka framkommit under arbetet och kan inspirera till fortsatt forskning. 

Samtliga teman vävs in i varandra vilket komplicerar den ovanstående analysen som är 

uppdelad i teman. I diskussionsdelen kommer resultaten därför att presenteras ordnade under 

frågeställningarna. 

 

De valda teorierna som använts är Goffmans (1959) begrepp intrycksstyrning, fasad och 

standardagerande vilka upplevs varit till hjälp för att nå förståelse för intervjupersonernas 

identitetsskapande i användandet av sociala medier. Även Beck och Beck-Gernsheim (2001) 

teorier om identitet i ett individualiserat samhälle har bidragit till att förståelse nåtts. Giddens 

(2008) tankar om självets reflexivitet har också varit till hjälp när sociala mediers del i 

identitetsskapandet skulle förstås. Dessutom har den tidigare forskningen som presenterats i 

litteraturöversikten varit till hjälp i presentationen av resultatet. 

 

Hur upplever intervjupersonerna den egna identiteten på sociala medier?  

 

Intervjupersonerna upplever att sociala medier påverkar hur de handlar och upplever vissa 

saker. Studien visar att sociala medier är en vana hos intervjupersonerna och tidsmässigt 

närvarande i en stor del av livet. De sociala medierna leder till att intervjupersonerna får till 

sig intryck och det är genom intryck och upplevelser som personligheten och identiteten 

skapas och formas. De upplever både positiva och negativa aspekter av sociala medier som i 

vissa fall påverkar dem till att handla eller uttrycka sig själv på ett visst sätt. 

Intervjupersonerna uppger även att sociala medier har stort inflytande över många delar av 

livet, bland annat inredning och träning, och de blir i vissa fall så influerade att de egna 

åsikterna blir svagare. De menar att de blir påverkade av vad de ser på sociala medier på flera 

sätt och upplever stundtals att det de tycker och tänker påverkas av vad de ser på sociala 

medier. Dessutom påverkas intervjupersonerna genom att följa personer de ser upp till. De 

menar att sociala medier är en hjälp att hitta den egna identiteten bland annat genom att 

kontakt kan knytas mellan likasinnade personer.  

 

Sociala medier fungerar om en uttrycksmöjlighet för intervjupersonerna. I kapitlet om tidigare 

forskning presenteras Muchnick och Buirski (2016) vilka menar att sociala medier endast 

erbjuder utveckling för individen, men inte har så stort inflytande att de lyckas omvandla 

individens syn på självet. Intervjupersonerna i denna studie menar dock att deras identitet 

formas och utvecklats genom användandet av sociala medier i och med inflytandet de har på 

dem. Sociala medier används som ett uttryckssätt för flera av intervjupersonerna och kan 

därmed ses som ett sätt för individen att uttrycka och forma sin identitet. Slutsatsen blir att 

sociala medier kan ses som en del i skapandet av sig själv och identiteten. 

Intervjupersonerna talar om vissa krav som måste uppfyllas för att en händelse ska platsa på 

sociala medier. Den ram som verkar existera på sociala medier där det perfekta livet ska visas 
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upp är skapat och format av användarna över tid och det är så kraven skapas och upprätthålls. 

Dessutom upplevs en skillnad gällande synen på vad som är intressant på sociala medier och 

utanför dem, vilket också kopplas till att kraven är höga på de sociala medierna. Med 

koppling till detta uppger intervjupersonerna att stort fokus ligger på att uppfylla sina 

drömmar och ta tillvara på möjligheterna som finns i och med individualiseringen. Även det 

kan leda till stress, både jämförelsen med andra samt i de krav som är närvarande på sociala 

medier. 

Samtliga intervjupersoner berättar om typiska bilder de publicerar. De verkar publicera 

liknande typer av bilder vilket kan ses som ett gemensamt standardagerande som många 

användare på sociala medier handlar enligt. Handlandet på sociala medier sker enligt ett visst 

förfarande och inom en viss ram. Intervjupersonerna väljer själva ut vilka händelser de vill 

dela med sig av, och även i viss mån vilken typ av information de vill få till sig. Detta 

påverkar och formar identiteten och har även koppling till individualiseringen och det centrala 

valet som ständigt är närvarande.  

 

Hur formas självbilden i och med användandet av sociala medier? 

Intervjupersonerna uppger att de vet att en perfekt fasad oftast visas upp på sociala medier, 

samt att illusionen om det perfekta livet är just en illusion. Trots det så påverkas deras syn på 

jaget och det egna livet genom de krav som finns på sociala medier samt den jämförelse de 

utför mellan sitt eget liv och andras flöden. Intervjupersonerna upplever att en del krav finns 

gällande hur ens flöde ska se ut på sociala medier och vilken typ av händelser som kan 

publiceras. 

Hos intervjupersonerna finns en medvetenhet att andras flöden ger en orealistisk bild av hur 

livet ser ut. Ändå framkallar användandet jämförande tankar och intervjupersonerna upplever 

stundtals en stress av att se andras flöden. Följaktligen försöker intervjupersonerna visa upp 

det perfekta livet vilket i sin tur gör att illusionen upprätthålls. De menar alla att de egna 

bilderna inte speglar hela livet och uppger att avsikten inte är att återspegla livet på ett 

fullständigt sätt, utan bara att dela med sig av det de vill. De vill publicera fina bilder när 

humöret är bra och med tanken att flödet ska vara fint. Att endast visa upp positiva händelser 

leder till att illusionen upprätthålls. Syftet är inte att visa upp en fullständig bild av livet och 

inte heller att medvetet visa upp en felaktig bild och ge sken av att allt är perfekt. Trots att 

intentionerna inte är att sända ut felaktiga intryck så leder handlandet till att omgivningen får 

en felaktig bild.  

Intervjupersonerna jämför sitt eget liv med ett flöde där en orealistiskt positiv bild av någon 

annans liv visas upp. Denna jämförelse kan enligt dem leda till känslor av stress och press. I 

och med att intervjupersonerna upplever sig bli påverkade och formade av det de ser på 

sociala medier och att det som syns på sociala medier är präglat av intrycksstyrning så kan det 

leda till stress över det egna livet. 

Hur upplever intervjupersonerna sin identitet utanför sociala medier respektive på 

sociala medier? 
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Intervjupersonerna uppger att de gärna visar upp en positiv bild av sig själva och av sitt liv. 

Någon nämner ord som ”socialamedier-jag” och ”vanliga jag” där skillnaden kan vara 

exempelvis energinivåer och mående. Endast en liten del av personligheten syns på sociala 

medier och det är främst ett skal och en yta. I vissa fall är agerandet på sociala medier en typ 

av karaktär, där de glada och positiva sidorna lyfts fram och förstärks. De menar att 

grundpelarna kring vem de är finns både i användandet av de sociala medierna och utanför 

dem, men att det egna flödet inte speglar det verkliga måendet eller livet. De uppger alltså att 

bilden de förmedlar av sig själva på sociala medier inte överensstämmer med vem de är 

utanför sociala medier och ser själva skillnader mellan jaget på sociala medier och jaget i 

vardagen utanför dem.  

Individer skapar samhället och upprätthåller de normer och värderingar som finns där. Samma 

sker på sociala medier, kanske i ännu större utsträckning då det egna flödet ska visa upp det 

perfekta livet. Ju fler personer som följer detta mönster och endast publicerar händelser inom 

de ramar som är accepterade på sociala medier, desto mer byggs denna föreställning upp. 

Under empiriinsamlingen och skrivprocessen har det uppkommit tankar om vad ett handlande 

med fokus att efterlikna andras flöden kan leda till. När alla flöden liknar varandra målas 

bilden av det perfekta livet upp och föreställningen att andra har ett perfekt liv blir starkare. 

Och den bilden upprätthålls genom att allt fler efterliknar den idealiska återgivelsen av det 

perfekta livet. Studien resulterar i att samtliga intervjupersoner uppger att de i vissa aspekter 

agerar annorlunda på sociala medier respektive utanför dem och inte visar upp alla sidor av 

livet. 

 

Slutsats 

Studien har resulterat i att förståelse har nåtts gällande hur intervjupersonernas användande av 

sociala medier kan forma identiteten. Dessutom har den ram som finns på sociala medier 

gällande vad som kan publicerats belysts. Jämförelser som pågår hos intervjupersonerna 

kopplas till individualiseringen och individens möjlighet att uppfylla sina drömmar. Det kan 

leda till stress över det egna livet och eventuellt i förlängningen få ytterligare konsekvenser. 

En slutsats kan dras rörande att fasaden som är möjlig att ha på sociala medier kan vara ännu 

större än vad fasaden utanför sociala medier är. Intervjupersonerna menar att kraven som 

finns kring vad som kan läggas upp på sociala medier och hur livet helst ska avspeglas inte 

stannar på webben, utan följer med in i livet utanför sociala medier. En följd av detta kan vara 

att när kraven når det verkliga livet påverkar de intervjupersonerna på fler sätt. Att efterlikna 

ett flöde kan vara utmanande, men att efterlikna någons liv baserat på den personens flöde är 

än mer komplext i och med den intrycksstyrning som pågår där. 

Gällande självpresentation och intrycksstyrning visar studien att intervjupersonerna aktivt 

väljer ut händelser som speglar dem själva eller livet positivt. De menar att detta görs 

medvetet, men inte med intentionen att ge ett felaktigt intryck utan delvis har sin förklaring i 

att de sociala medierna oftast uppdateras när humöret är bra eller något positivt hänt. 
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Fortsatt forskning  

Om mer tid hade funnits för vidare forskning hade en intressant utgångspunkt varit att 

undersöka det faktiska handlandet på sociala medier efter överenskommelse och sedan 

undersöka de specifika personernas upplevelse av sitt handlande. Även unga människors 

första kontakt med sociala medier under de år som identiteten initialt formas skulle kunna 

utgöra en intressant fokuspunkt. En studie om hur aktiviteter och upplevelser på sociala 

medier följer med individen i det övriga livet och om en flöjd av det kan vara psykisk ohälsa 

skulle också vara intressant att undersöka i fortsatta studier. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Vill du börja med att berätta om dig själv? 

 

Vilka sociala medier använder du dig av idag? 

• Finns det någon sociala media du använt förut men slutat använda eller nu använder i 

ett annat syfte? 

 

Vilken teknik använder du främst till sociala medier?  

• Vad tror du det beror på att du använder just den tekniken till sociala medier? 

 

Var befinner du dig när du använder dina sociala medier? 

• Vad tror du det beror på att du använder dina sociala medier just på dessa platser? 

 

Vilka användningsområden ser du för dina sociala medier? 

 

Är du själv aktiv på sociala medier genom att publicera eller dela text och/eller bild? 

 

Hur mycket tid tror du att du lägger på sociala medier per dag? 

• Hur tänker du om det? Lite, mycket, lagom? Varför tänker du så? 

 

Kan du tänka dig att återberätta hur ett typiskt inlägg skulle kunna se ut som du gör 

eller skulle kunna göra i nutid? 

• Vilka typer av bilder eller text, på vilket sätt vill du visa upp ditt liv? 

• Vilken typ av bilder skulle du helst inte lägga upp? Varför? 

 

Finns det några positiva och negativa användningsområden för och aspekter av sociala 

medier tycker du? Berätta! 

 

I den här studien kommer jag att utgå från att användandet av sociala medier kan vara 

en del i skapandet av identiteten. Är det något du har funderat på eller kan säga några 

ord om nu? 

 

Kan du sätta ord på vilka känslor du känner i användandet av sociala medier? 

• Varför tror du att du får de här känslorna av användandet? 

 

Hur känner du dig efter att du spenderat en stund på sociala medier?  

• Varför tror du att dessa tankar väcks efter att du använt någon social media? 

 

Upplever du att du delar alla aspekter av livet genom sociala medier?  

• På vilket sätt gör/gör du inte det?  

• Kan du tänka dig att något framhävs och annat förminskas? 
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Upplever du att din omgivning delar alla aspekter av livet genom sociala medier? 

• Vilka delar av sitt liv tror du att andra väljer att visa upp? Varför? Hur sker ett 

eventuellt urval av vad som publiceras? 

 

Ser du dina vänner på samma sätt genom sociala medier som i verkligheten?  

• Upplever du några likheter och/eller skillnader? 

 

Tror du att man kan lära känna någon genom att följa hen på sociala medier? 

• På vilket sätt kan du tänka dig att det går/inte går? 

 

Hur ser du på din identitet på sociala medier jämfört med i det dagliga livet utanför 

internet? 

• Upplever du att agerar på samma sätt och visar samma sidor? 

 

Hade du funderat över ämnet innan jag kontaktade dig för en intervju? 

• Hur sociala medier kan vara en del i att skapa en identitet. 

 

Vilka tankar har intervjun väckt hos dig?  

• Tankar kring att sociala medier kan vara en del i att skapa en identitet och forma oss? 

 

Har du några avslutande frågor till mig?  

Annars tackar jag för din tid och din medverkan! 


