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Sammanfattning 

Sociala medier som datorförmedlad kommunikationsform online har 83 procent av den svenska 

befolkningen tagit sig an. Denna kommunikationsform har förändrat sättet som individer inte-

ragerar med varandra samt hur de väljer att presentera sig själva. Att visa ”vem man är” har 

blivit en central del i människors liv då de inte lägre föds in i en gemenskap eller klass. I och 

med att vara uppkopplad på sociala medier och ständigt presentera sig själv genom inlägg i 

form av text eller bild kan individer förkroppsliga självet, som i sin tur gör att personer kan hitta 

gemenskaper med likasinnade presentationer. Med dessa gemenskaper och grupperingar som 

skapas på dessa plattformar följer både positivitet och negativitet genom exempelvis att ständigt 

jämföra sig själv med övriga ”gruppmedlemmar” och på så sätt möjligen känna att vem man är 

eller det man gör inte duger till eller måste ändrats på.  Denna uppsats har för avsikt att påvisa 

hur sociala medier skapar möjligheter till ett identitetsskapande och varför är det viktigt för 

många av dagens yngre människor att presentera sig själva på ett tillrättalagt sätt genom dessa 

plattformar. 

För att ta reda på detta användes ett kvalitativt angreppssätt med fyra respondenter, två tjejer 

respektive två killar. Gemensamt för alla respondenter var att de studerade på Luleå Tekniska 

Universitet samt att personerna var mellan åldrarna 20 – 30 år.  Ur intervjuerna tematiserades 

jämförelse, kommunikation, kultur, fasad och grupptryck fram, dessa har i sin tur fungerat som 

övergripande teman som vidare beskrivs och fördjupas i resultatet. Trots att fenomenet är en 

individuell tolkning visade resultatet och analysen att det finns en rödtråd i hur personerna valde 

att konstruera deras online-identitet genom att vara noggrann med iscensättningen av inläggens 

struktur. Det vill säga att texten eller bilderna var väl planerade hur de skulle utformas för att 

förmedla rätt mening som i sin tur ska reflektera tillbaka på individen själv. Samt genom att 

presentera sig själv med sociala medier som verktyg och på detta sätt kunde individer mäta sin 

egen relevans när de befann sig inom en grupp, vilket visades vara oerhört viktigt för alla re-

spondenter – att vara relevant som individ i dagens samhälle. Vad detta grundar sig i och hur 

detta tolkas av mig som författare presenteras i den slutgiltiga diskussionen. 

 

Nyckelord: Sociala medier, relevans, fasad, grupptillhörighet, presentation av självet samt 

press.  



 
 

Abstract 

Social media as a computerized form of communication online is used by 83 percent of the 

Swedish population in their daily life. This form of communication has changed the way in 

individuals interact with each other and how they choses to emphasize themselves. Showing 

your community "who you are" has become a central part of people's lives, when they today no 

longer are born into a community or class. Being connected to social media gives people a 

chance to emphasizes their self through updates in shapes of words or pictures. When posting 

these updates individuals can embody their identities, which allows people to find communities 

with like-minded people that gives them a sense of belonging. Within these communities and 

groups created on social media both positivity and negativity occur through the way individuals 

compare themselves with others. This study aims to show how social media creates opportuni-

ties for creating an identity and why it is so important to emphasize oneself on social media. 

In order to do this, a qualitative approach was used, four interviews were made, two girls and 

two boys. Common to all the respondents were that they studied at Luleå University of Tech-

nology and that was between the ages of 20 – 30 years old. From the transliteration themes was 

developed and resulted in comparing, communication, culture, personas and peer pressure. 

These themes have been further described in the result chapter of this essay. Although the phe-

nomenon plays out as an individual interpretation the result and analysis showed that it occurs 

a lot of similarities in how the people chose to construct their online identity by carefully stage 

the updates structure. The words and images that were posted seemed to be planned in detail 

how they would be designed to convey the right meaning, in what would later reflect on the 

characters themselves. As well as emphasizing oneself with using social media as a tool, indi-

viduals could measure their own feeling of relevance once being connected to a group or com-

munity, which proved to be very important for all respondents – to be a relevant individual in 

the modern day. What this is based on and how this is being interpreted by me as an author is 

addressed in the final discussion. 
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1. Inledning  

Användande av sociala medier är en stor del av många människors vardag eftersom 83 procent 

av de svenska internetanvändarna använder dessa. Användningen av Facebook utgör 76 pro-

cent, Instagram 60 procent och Snapchat kommer på en tredje plats med 38 procent utav inter-

netanvändarna1 (Svenskarna och internet, 2018). Det finns många olika plattformar som indi-

vider kan ansluta sig till som Facebook, Instagram, Twitter och Snapchat. Sociala medier eller 

så kallade plattformar är ett samlingsnamn för olika kommunikationskanaler som möjliggör för 

individer att kommunicera direkt med varandra genom bild eller text (Nationalencyklopedin, 

u.å.-a). Den stora skillnaden mellan massmedier och sociala medier är att användaren själv be-

stämmer vad för innehåll som ska läggas ut och innehållet byggs endast på detta. Massmedia 

bygger på att det är en viss grupp av individer som förmedlar information till större grupper av 

individer, en ”massa” (Nationalencyklopedin, u.å.-b). Sociala medier kan också ses som social 

interaktion vid en specifik plats för en mellanmänsklig handling av kommunikation i olika for-

mer där vissa individer eller användare är mer offentliga än andra (Olsson, 2017). På dessa 

plattformar sker inte bara interaktionen mellan olika ”jag” utan även ting kommuniceras och i 

sin tur får sin mening i den kontext som den behandlas i (ibid) som exempelvis bilder eller 

video samt vad som bilden innehåller och vad användaren vill att bilden ska förmedla.  

Sociala medier har öppnat möjligheten för en global kommunikation direkt ”ansikte mot an-

sikte”. Med denna direkta kontakt med omvärlden kan reflektionen kring sina egna inlägg2 som 

text och bilder inte bara jämföras med sin närmaste krets utan även på ett mer globalt plan. 

Yang, Holden och Carter (2018) menar att användare nyttjar sociala medier som en plats för 

jämförelser för att ge ny dimension på objektifieringen av självet. I samma stund som sociala 

medier presenterar individers egen konstruktion av ett jag, eller i detta fall ett själv, använder 

individer ett utifrånperspektiv för att ständigt kunna omdana självet till vad som passar inom de 

ramar som sätts i de sociala mediers normer och trender (Olsson, 2017). Förhållningsregler av 

dessa ramar ligger i jämförandet av åsikten som sker mellan sig själv och andra, exempelvis 

”vad är lämpligt att lägga ut?” (Yang et al., 2018). Med andra ord fungerar självidentitet som 

ett reflexivt projekt var individer strukturerar sig själva med stöd av interaktionen mellan 

                                                           
1 Andelen individer som använder sociala medier har ökat de senaste tre åren där Instagram växer mest med 
en ökning på 7 procentenheter (Svenskarna och internet, 2018). 2016 använde 77 procent av Sveriges befolk-
ning sociala medier, 2017 ökade detta till 81 procent samt 2018 till 83 procent. En daglig användning på 63 pro-
cent av personer som är mellan 16-25år. Detta visar på att ”den digitala klyftan går inte längre mellan de som 
använder internet och de som inte gör det alls utan mellan storanvändare och sällananvändare” (ibid). 
2 Publikationer av olika slag gjort av en användare på sociala medier. 
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medmänniskor (Olsson, 2017).  I och med möjligheterna till ett oändligt nätverk och möjlighet-

erna till att ständigt jämföra sig själv och sitt innehåll som läggs ut på sociala medier kan krav 

och press framstå för användarna att hänga med i olika trender (ibid). Pressen eller det upplevda 

behovet av att behöva vara rätt i förhållande till de sammanhang man är i på sociala medier 

består bland annat av att visa upp sig i en bättre dager eller att visa en tillrättalagd bild av sig 

själv. Erving Goffman (2017) menar på att det ligger en bakomliggande drivkraft till varför ”vi 

alla agerar bättre än vi själva vet om” (Goffman, 2017:70) för att det ligger ett behov hos indi-

vider att kunna styra andras intryck av en själv.  

Kulturen på många sociala medier handlar om att visa upp sig själva på bästa möjliga sätt och 

gärna försköna sin vardag. Symboliken med kommunikationen genom bilder och text ska gärna 

indikera på att individen ”lever ett så bra liv som möjligt”. Personen ska exempelvis alltid äta 

estetisk- och aptitligt tilltalande mat, bo på ett trendigt och påkostat sätt, hålla sig vältränad, ha 

en bra karriär, berikande fritid osv (Dahlgren, 2014). Direkta självpresentationer på sociala me-

dier kan vara form av en personlig profil, hur användare väljer att initialt presentera sig själva 

när någon annan exempelvis besöker deras profil och indirekta självpresentationer redovisas 

med användarens valda inlägg som bilder, kommentarer och uppdateringar (Olsson, 2017).   

Eftersom många presenterar sig själv och sitt liv på ett redigerat och inte sällan ett ”förskönat” 

sätt i sina inlägg så upplever användare att de själva måste presentera sitt liv på ett motsvarande 

sätt för att hänga med i vad man uppfattar är de rådande normerna och trenderna. Gör man inte 

det kan stress uppstå och en ångestfylld känsla av att ha det sämre ställt än andra eller att inte 

leva ett lika bra liv (Person, 2018). Det som ofta förbises är att sociala medier i sig även är en 

sorts redigerad föreställning när individer presenterar sig själva genom olika fasader som inte 

alltid stämmer överens med verkligheten. Dessa fasader konstrueras genom att enbart lägga upp 

material som är från individers ”finare eller bättre” dagar till att använda sig utav redigerings-

program eller ”filter” för att framstå som en person har ett eftersträvansvärt liv för sitt breddade 

nätverk och kanske även för personer man inte är medveten om vilka de är (Socialbakers, 2019). 

I och med att sociala medier är ett forum där andra användare hela tiden kan se individers egna 

inlägg, som läggs upp på dessa plattformar, sker en ständig övervakning som alla användare är 

medvetna om. Trots att alla följare kanske inte interagerar direkt med varandra finns ändå en 

känsla av att fler kan vara indirekt insatta i vad som händer, detta i sin tur kan leda till att varje 

användare formar om sina inlägg genom att publicera saker som stämmer överens med den egna 

självbilden. Detta för att upprätthålla sin gestaltade image för en publik som de möjligtvis inte 

ser men ändå har kännedom att de kan vara där, likt Michael Foucaults teori om övervakning 
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och straff (Foucault, 2003). Foucault tar upp övervakning genom teorin om panoptikon som 

handlar om en rådande makt via disciplin och en ständig känsla av övervakning. Här betonas 

känslan som panoptikon vilar på, individen har ständigt känslan av att denne kan vara överva-

kad, denna känsla innebär att individen altererar sitt beteende till vad denna tror är de önsk-

värda. Användaren disciplinerar och styr sina inlägg för hur de tror att de kommer uppfattas av 

andra även om det inte sker en direkt kommunikation mellan användarna. Detta går även i linje 

med vad Yang et al. (2018) menar på att det ofta finns en, ibland omedveten, process om vad 

användare väljer att publicera på sociala medier för att hålla sig inom ramen om vad som är 

acceptabelt enligt normer och för att bibehålla det jag som individen byggt upp. Åldersgruppen 

som studien riktar in sig på kallas även för generation Y (Nationalencyklopedin, u.å. -c). Som 

menar på att det är individer som växt upp med internet som en central normkälla. Detta indi-

kerar på att individerna har lättare att framhäva sig själva eller hitta nya trender med den in-

formation som finns på internet och senare även sociala medier, därför är åldersspannet mellan 

20-30 år intressant för denna studie.  

1.1 Syfte 

Mot denna bakgrund är syftet med föreliggande arbete att ta reda på hur sociala medier skapar 

möjligheter till ett identitetsskapande och varför det är viktigt för många av dagens yngre män-

niskor att presentera sig själva på ett tillrättalagt sätt genom dessa plattformar. 

 

1.2 Frågeställningar  

På vilket sätt är sociala medier en viktig del av unga människors identitetsskapande? 

Hur skiljer användandet av sociala medier sig åt mellan män och kvinnor? 

Hur presenterar individer sig själva på sociala medier?  
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2. Tidigare forskning – Självet, självpresentation och jämförelse 

Vid valet av den tidigare forskningen som ska beskriva fenomenets betydelse och mening har 

jag utgått från mitt syfte och forskningsfrågor. Den tidigare forskningen har jag valt att katego-

risera utifrån begreppen social jämförelse, identitetsskapande, mediepåverkan och interaktion. 

Begreppen täcker tillsammans aspekter av hur individer eller användare jämför sig själva med 

de rådande normerna och med andra användare på olika sätt. Eftersom sociala medier handlar 

om direkt eller indirekt kommunikation mellan olika konstruerade profiler framgår av tidigare 

forskning hur interaktionen fungerar och som i sin tur kan komma att påverka individens pre-

sentation av sig själ och det innehåll som denne lägger upp på sociala media. 

 

2.1 Social jämförelse 

Yang, Holden och Carter (2018) undersöker hur individer använder två typer av ”social jämfö-

relse” vid användning av sociala medier och hur användningen påverkar deras självbild och 

självkänsla samt vad det kan betyda för deras identitetsutveckling och psyko-emotionella sta-

bilitet. Den första typen av jämförelse är social jämförelse av förmåga som innebär att individer 

jämför sig själva genom sina prestationer och förmågor därigenom skapas mått på hur bra man 

är och presterar i förhållande till andra inom olika livsområden exempelvis hur väl personen 

utför sin träning, eller liknande livsområden som anses vara viktiga inom den sociala klassen 

eller gruppen individen upplever sig att tillhöra. Den andra typen av jämförelse är social jäm-

förelse av åsikter som utgår ifrån att det ständigt finns en jämförelse mellan värderingar, attity-

der och tankar som formar individers innehåll på sociala medier. Individer skapar egen ”kon-

kurrens” för att värdera sitt eget innehåll och här skapas dessa sociala normer och reglering av 

individens beteende då användare utgår ifrån ”vad skulle andra göra i min situation?” eller ”vad 

är ett lämpligt innehåll?”. Sociala medier som Facebook och Instagram gör det enkelt för indi-

vider att tillämpa dessa två sociala jämförelser eftersom det är enkelt att komma åt andra an-

vändares innehåll med dagliga uppdateringar. 

Yang et al. (2018) menar på att det finns lite forskning kring hur sociala medier påverkar ung-

domars identitetsutveckling trots att dessa nu mera är en viktig del för unga vuxnas utveckling 

och identitetsprocess genom att det ständigt kan jämföra sin egen relevans, det vill säga vilket 

intresse och hur betydelsefull en individ är enligt andra, genom den sociala jämförelsen. Hur 

sociala jämförelser direkt påverkar individerna går inte att fastställa på grund av ett flertal olika 

dimensioner som kan komma att influera individer. Exempelvis kan en individ jämföra sig på 
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olika sätt beroende på vad personen själv har för värdegrunder, där utseende kan vara en viktig 

aspekt hos en individ, därför jämför sig personen inom dessa aspekter mer än att jämföra sig 

kring hälsoaspekter som träning.  Utifrån studien Yang et al. (2018) gjort pekar resultatet mot 

att det finns en inverkan på individer från sociala jämförelser. För att fastslå detta gjordes det 

en tidsbegränsad longitudinell studie på collegestudenter som förenar sociala medier med soci-

ala jämförelser. Trots de olika rådande dimensionerna som finns till beaktande kan individer 

uppleva stress och ångest över sin egen självbild och den sociala jämförelsen kan vara skadligt 

för personers välbefinnande (ibid). Specifikt att jämföra sig med andra på sociala medier som 

ett sätt att bedöma vem som gjorde en bättre insats, exempelvis inom områden som utseende, 

hälsa och prestation, kan bida till en sämre självbild hos individer. Andra konsekvenser av 

social jämförelse visade sig inte vara bidragande till en hämmande identitetsutveckling. Med 

tanke på hur mycket tid individer lägger ner på sociala medier och hur mycket information som 

finns tillgängligt på dessa plattformar, är social jämförelse ett centralt begrepp för att kunna 

belysa online-identiteters konsekvenser och i sin tur kunna förstå ungdomars identitetsutveckl-

ing i denna digitala ålder. Yang et al. (2018) studie kan klargöra konsekvenserna för individers 

användning av sociala medier genom social jämförelse i samband med identitetsutveckling 

(ibid). 

  

2.2 Kändiskulturen och online-identiteter 

Kändisindustrin menar Marshall (2010) har förändrat kulturen och sättet individer hanterar upp-

visandet självet på sociala medier. Nu finns möjligheten att presentera sig själv och visa sin 

individualitet utan att behöva exponera det privata jaget genom att tillämpa ”presentationsme-

dia”, som är en blandning mellan det personliga, mediala och det interpersonella självet, alltså 

hur individer får sina personliga egenskaper genom ett socialt samspel som sker genom växel-

verkan (Psykologiguiden u.å.). Detta blir ett sätt att presentera sig själv utan att behöva visa 

vem man egentligen är genom att blanda och balansera verklighet och fasad. Kändisindustrin 

har blivit förkroppsligade representanter av denna offentliga diskurs hur individer bör presen-

tera sig själva online. Marshall (2010) betonar hur stort inflytande kändiskulturen har på stora 

delar av världen, i synnerhet på sociala medier och att kändisindustrin flyter mellan två kulturer 

av representativ och presentativ (Marshall, 2010). Representativ kultur står för att etablera de 

sociala normerna och agerar som förebilder för ”gemene man” samt presentativ kultur som 

handlar om framträdandet för hur dessa normer sätts och hur individer bör presentera sig själva.  
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”Presentationsmediat” blir ett nytt ”offentligt jag” där individen måste vara konsekvent i sin 

presentation för att bibehålla sin legitimitet och självbild. Här kan press av omvärlden lätt 

skapas för både kändisindustrin och för allmänheten, i och med att allt presenteras i en offentlig 

miljö sker en ständig övervakning. Marshall beskriver Erving Goffmans (2017) presentation av 

självet och menar på att rekvisitan översätts till individers bilder och meddelanden och scenen 

blir nu användarens profil på exempelvis, Facebook-sidan och individens konstruerade själv 

eller ”presentationsmediet” är en form av mask som varje individ skapar och bär för att passa 

in i de sociala mediers fält – vardagen som presenteras blir ett skådespel.  

 

2.3 Mätandet av relevans på sociala medier  

Att sociala medier har en betydelse för individers självkänsla och uppfattningen de har om sig 

själv börjar visa sig mer och mer genom olika typer av observationer som utförts menar Bradley, 

S., Roberts och Bradley, P (2019). Det finns en grundläggande önskan hos oss människor att 

anknyta sig till andra, att känna sig tillhörande till något, som en grupp eller en viss identitet, 

detta är en viktig motivation som sociala medier använder sig av. Forskarna framhåller att vår 

traditionella sociala anknytning har utvecklats genom användandet av sociala medier där kom-

munikationen och kontakten människor emellan utvidgas, vilket medför att känslan av tillhö-

righet förblir central hos individer. I samband med att kommunikationen sker på en relativt 

offentlig arena kommer det alltid att finnas användare som observerar detta och tolkar publice-

rade bilder och ord som ledtrådar för meningen bakom inlägget och personerna bakom. Detta 

för att själv skapa en presentation av det selektiva jaget baserat på tidigare egenskaper och 

normer och dras från den ständiga observationen. Sociala medier möjliggör en intrycksstyrning 

av sig själv genom att selektivt göra urval för vad man presenterar och hur på sociala medier. 

Trots detta menar författarna att användaren inte kan gardera mot att deras mening och budskap 

med inläggen tolkas av observatörerna på det sätt som önskas. En rutinerad användare har nog 

med erfarenhet och observationstid bakom sig för att kunna styra mottagaren till att uppfatta 

jaget på ett positivt sätt och i samma anda glömma sina negativa eller mindre önskade egen-

skaper i denna positiva fasad som framställs. 

Att framställas som sympatisk eller tilltalande blir därav en viktig del i det sociala utbytet för 

att anses vara relevant i den sociala mediesfären. Även fast det finns olika dimensioner på att 

förkroppsliga en tilltalande prägel tillämpar Bradley et al. (2019) en teori om ”tilltalandefak-

torer” som innebär hur individers egenskaper som vänlighet, empati och relevans gör att 
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personen anses vara tilltalande för andra. Exempel på detta kan vara individers kapacitet att 

anknyta sig till andras behov, intressen resulterar till att denne uppfattas som relevant. Nyckeln 

här att innefatta en ”äkthet” hos mottagare som bygger på ”förhandlade” signaler och regler 

funna på sociala regler som inläggens- och kommunikationens kvalité (exempelvis grammatik) 

och antal publicerade inlägg samt antalet följare eller vänner en profil har ger en direkt påverkan 

för om användaren i sig anses vara ”äkta” eller inte. Om ett inlägg får mycket respons höjs 

rankningen av relevans för användaren själv. Bradley et al. (2019) fann även att män i större 

utsträckning värderade attraktivitet högt när de bedömde hur tilltalande en profil var, kvinnor 

däremot värderade profilers nivå av tilltalande eller äkthet genom antalet följare 3och likes4 en 

profil får. Forskarna menade på att kvinnor därför är mer uppmärksamma samt att de erhåller 

en annan medvetenhet gällande de oskrivna reglerna för att uppfattas som relevanta som knyts 

an till denna grundläggande önskan om att vara tillhörande något större och hur detta uppnås 

genom sociala medier (Bradley et al., 2019).  

En datorförmedlad kommunikation via text är ett begränsat förbindelsesätt för mellanmänsklig 

interaktion jämfört med interaktion mellan ansikte och ansikte förtydligar Carpenter et al. 

(2018). Detta är för att signaler som ansiktsuttryck, kroppsspråk och tonfall inte går att förmedla 

vilket kan resultera i missförstånd och missuppfattningar av motparten. Det kan även vara svårt 

att veta vem personen verkligen är genom datorn, det går inte längre att köpa den bild som 

presenteras utan att vara källkritisk, exempelvis kan ett konto på sociala medier säga sig att vara 

en viss person, men där den i själva verket är någon annan. Forskarna menar på att användare 

har börjat använda sig av andra sätt för att skapa ”rättvisande” intryck av andra användare on-

line. Användare fokuserar mer på en ”grundläggande informationsbasis” det vill säga vad indi-

vider lägger upp på sociala medier och hur ofta som bygger en bild kring vem personen är och 

vad den vill förmedla på sociala medier som blir en grundläggande bas för hur individen ska 

tolkas. Genom tolkningen av vad användare publicerar på sociala meder som endast framkom-

mer från en datorförmedlad information så är bilden som de presenterar på sociala meder vik-

tigare än vem dem är utanför internet-bubblan. Forskarna påpekar även att användare utgår ifrån 

tidigare erfarenheter och värderingar för att bedöma ”giltigheten” av andras inlägg, profiler 

samt utskilja falska nyheter från sanna, likt Bradley et al. (2019) tanke om en äkthet i använda-

res profiler.    

                                                           
3 Användare som har valt att se en annan användares inlägg på sociala medier. 
4 Like är ”ett lätt sätt att förmedla att du tycker innehållet är intressant utan att kommentera det” (Valentinex-
perience, 2017) 
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För att sammanfatta denna tidigare forskning som presenterats ovan måste varje användare 

skapa en ”mask” eller ett nytt jag som i sin tur bör leva upp till andra normer och värderingar 

som kännetecknar den ”virtuella” världen som sociala medier representerar men som inte är 

lika framträdande i det verkliga samhället. Samspelet som äger rum på dessa plattformar är 

centralt i och med att individer på detta sätt kan presentera sig själv, utan det breda nätverket 

som sociala medier skapar fallerar de satta reglerna och individers nya jag tappar sin mening 

och grund. Gränsen mellan en individs privata jag och det sociala jaget ska vara suddig för att 

motverka transparensen profiler emellan. Värdegrunden ett ”presentationsmedie” (Marshall, 

2010) har ligger i förmågan att få andra användare att endast uppfatta den fasad eller mask som 

individen byggt upp så användaren bedöms så relevant och normriktig som möjligt av den of-

fentliga publiken. Att kommunicera via sociala medier har gjort oss anpassningsbara för hur vi 

kommer runt svårigheten i att tolka varandra samt att individer nu på nya sätt har lärt sig att 

sålla bland vad som är äkta och inte. 
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3. Teoretiska utgångspunkter – självbild, symboler, tolkning och intrycks-

styrning 

Det teoretiska perspektiv som skall tillämpas i den föreliggande analysen utgår från hur indivi-

der ser på sig själva genom att vi nu mera har en större frihet än tidigare att välja vem man vill 

vara genom självpresentation på sociala medier. Perspektivet utgår också från hur symboler 

tolkas och får en mening i de sammanhang som sociala medier utgör. En tredje utgångspunkt 

är hur individer framställer sig själva genom genus och iscensätter de publikationer som de 

lägger upp på sociala medier och hur dessa upprätthåller individernas skapade image.  

 

3.1 Modernitet och självidentitet 

I och med att människor blir mer och mer självständiga, från att vara beroende av en samhörig-

het på ett mer ”livsavgörande” sätt till att nu önska att tillhöra en gemenskap för självets skull. 

Idag när individualiseringen är något mer omfattande i samhället blir betoningen på individen 

starkare än förr (Bauman, 2002). Individualiseringen innebär att exempelvis klasstillhörighet 

inte längre innebär att individer är ”ödesbestämda” att dela den kultur, normer och värderingar 

som kännetecknande den klassposition man har. Istället kan individen välja att gestalta sig 

själva i den klass eller samhörighet de vill tillhöra, människan har nu friheten att skapa sig själv 

(ibid). Trots detta är individer inte helt befriade från att tillhöra en samhörighet, människor 

behöver ändock varandra i ett samhälle, men hur individer behöver denna samhörighet eller en 

gemenskap har på många plan ändrats.  I och med att inte på samma sätt tillhöra en samhörighet 

samtidigt som gemenskap har en tyngre mening i dagens samhälle gör att individer har en annan 

frihet att bli vem de vill vara. Det vill säga att självet och hur individer framställer sig själva i 

samhället genom andra har tagit en större plats i hur människor värderar gemenskaper men på 

ett annat sätt än förr (Giddens, 2008). Trots att individer inte är beroende av detta på samma 

sätt som så är det väldigt viktigt för människor att hitta en gemenskap då det inte längre är något 

man nödvändigtvis föds in inom. En gemenskap kan exempelvis innebära vänner, jobb, grupper 

som man anser bestå av likasinnade personer som en själv eller har liknande intressen eller 

hobbys. Samhället måste alltså förändras i takt med individernas önskan som kan handla om 

till exempel vilka värdegrunder som är av vikt och inte i hos individer. Giddens (2008) menar 

att själv-reflexivitet handlar om att beskriva sig själv i förhållande till vad individen omges av, 

exempelvis sammanhang, yrke eller klass. Beroende på vad självet omges av skapas människors 

identitet genom de förhållningssätt som omvärlden tillåter, eftersom samhället hela tiden 
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förändras med människorna och individerna själva omdanas ständigt med tiden är identitets-

känslan i en konstant pågående process. Individen har ett ständigt behov att reflektera över sig 

själv för att uppnå sina mål och vad vi väljer att göra för att uppnå personens självprojekt (Gid-

dens, 2008).  

Genom att hela tiden ha ett bestämt självprojekt kan vi förverkliga oss själva, vi är det vi gör 

oss till. Vi tenderar att visa upp och prata om det vi brinner för och det vi anser representerar 

oss och att belysa individens självbild. Idag ser man detta genom självberättelser som tar form 

genom exempelvis sociala medier där individer visar upp sin livsstil genom olika inlägg för sin 

omgivning. Individer skapar konton på olika sociala nätverk där de interagerar med varandra 

genom självberättelser. Vad de gör, hur de mår eller vilka ståndpunkter de har om olika ämnen. 

I och med dessa inlägg sker en ständig jämförelse med andra och det är i denna jämförelse som 

trender och normer sätts, som i sin tur styr individers självreflektion och självberättelser (ibid).  

I samhället växer det fram en så kallad livspolitik som handlar om ett ”samlat medvetande” i 

samhället, alltså ett sätt att leva, samt vilka riktlinjer individen väljer för att styra sitt liv mot ett 

livsprojekt dessa riktlinjer kan framträda som övergripande trender i ett samhälle, exempelvis 

fokus på samhällelig- och materiell status eller hälsa. Denna livspolitik kan även yttra sig på 

sociala medier där normerna som är etablerade där blir användares riktlinjer för hur de ska 

presentera sig själva. Trots de olika riktlinjerna som individer väljer att följa betyder det inte att 

valen i livet och hur man bör framställa sig själv blir självklart. Existentiell ångest innebär att 

man ständigt ifrågasätter existensen av sig själv och omvärlden. Detta kan även kopplas ihop 

med självreflexivitet, i och med att man ifrågasätter ”vem man är” för att få svar på detta krävs 

en reflexivitet över självet (ibid). Här krävs ett accepterande av bland annat tingens mening som 

i sin tur ger parametrar i individers handlande. Exempelvis om en individ väljer att klä sig på 

ett visst sätt eller associera sig med vissa saker medför det en tillskrivning av vem individen 

försöker framställa sig själv att vara. Allt kopplas tillbaka till jämförelse och förståelse av andra 

och ting (ibid).    

 

3.2 Symbolisk interaktion 

En grundpelare samhället handlar om kommunikation, människor som sociala varelser behöver 

en ständig växelverkan mellan varandra för att fungera i ett samhälle (Blumer, 2008). Sociolo-

gen Herbert Blumer (2008) menade på att det finns en symbolisk interaktion som integreras i 

samhället, en tolkningsprocess som utgår ifrån att två parter läser av varandra och i sin tur 
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förstår vad den ena vill förmedla till den andra genom exempelvis en gest. Utifrån denna gest 

tolkar parternas handling som sedan tillskrivs en mening (ibid). Det centrala i detta är förståel-

sen som bör infinnas hos båda parter. Om detta fallerar finns ingen interaktion, det handlar inte 

bara om att reagera till någon annans handling eller agerande utan att även tolka och förstå vad 

gesten eller handlingen har för betydelse i sin kontext. För att få en lyckad symbolisk interaktion 

beskriver Blumer (2008) tre grundpremisser. Den första premissen handlar om hur individen 

uppfattar symbolen som tas emot. Här är det av vikt att symbolen registreras på samma sätt som 

”utsändarens” avsikt av mottagarens trots dennes egen tolkning. Här kan det handla om männi-

skors sociala roll eller klass samt vilka värdegrunder denne innehar. Den andra premissen in-

nebär att förståelsen av symbolen ligger i växelverkan som två individer delar, interaktionen tar 

sin mening här. Den tredje premissen innebär att symbolen får sin slutliga mening när den han-

teras genom modifieringar och tolkningar individer emellan (ibid). När dessa premisser är upp-

fyllda ger det människor chansen att ”skilja agnarna från vetet” alltså möjligheten att förstå vad 

just denna symbol har för bakomliggande mening. 

Symboler kan vara allt ifrån objekt, vardagliga situationer, ting eller andra individer - allt som 

fångar människors uppmärksamhet. Etiketten som fastslås handlar mycket om kontexten, själv-

klart kan saker som social klass färga denna betydelse som symbolen blir tillskriven men behö-

ver inte vara avgörande. När tingen kommer till liv vid någon form av kommunikation och 

ämnar få sin egen mening till sammanhanget sker vad Blumer (2008) kallar för symbolisk in-

teraktion. I linje med Blumer (2008) sker en evig tolkning av symboler, dessa kan vara i skep-

nader av bilder, kommentarer eller dylikt på sociala medier. Här kommer dessa ting till liv när 

mottagarna tolkar och utläser dem från de sammanhang som användaren önskas att den ska 

anmanas. Lika som kommunikationen som är en grundpelare i samhället är sociala medier inte 

ett undantag till detta. Dessa plattformar är beroende av kommunikation i en möjligen större 

utsträckning än samhället som stort eftersom kommunikation är stor del av sociala mediers 

syfte. Dock förkroppsligar sociala medier detta på ett helt nytt sätt genom symboler och tolk-

ningen kring dessa.  

 

3.3 Genus och att framställa sig själv 

”Vem är jag” har blivit en stor debatt i dagens samhälle om inte minst med avseende på genus. 

Det kan omfatta allt ifrån personlighet till kroppstyp som avspeglas i kategoriseringarna ras, 

klass och könsroller, detta blir dock ofta kritiserat med att ”alla har samma själ” som menar på 
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att genusskillnader är svåra att bara utgå ifrån exempelvis kroppstyp (Connell, 2009). Det som 

kan argumenteras kring är känslan hur det är att vara kvinna eller man och hur det utspelar dig 

hos varje individ samt att det kan finnas liknande känslor i de två binära grupperna. Dessa 

delade känslor blir i sin tur till normer om vad som är feminint respektive maskulint, önskar en 

individ att tillhöra en grupp eller ett visst kön finns vissa förhållningssätt i samhället som indi-

vider bör gå efter. Connell (2009) menar, trots att vi skapar vårat eget genus är vi inte fria att 

skapa det hur vi vill, då det alltid finns förhållningsregler och strukturer i samhället som kon-

trollerar hur förkroppsligandet ska gå till på. Inom sociala medier finns även där, som i resten 

av samhället, normer och ”regler” för vad som är socialt acceptabelt för en kvinna att lägga upp 

och lika så för män, exempelvis att kvinnor är mer socialt accepterade att bära eller visa smink 

på en bild som läggs upp på sociala medier än män. 

Connell (2009) går in på hur den moderna vetenskapen började sortera och kategorisera in in-

divider och hur detta i sin tur skall komma att disciplinera kropparna. ”Effekterna är materiella; 

kroppar är ”fogliga” och biologin böjer sig för den sociala disciplinens orkan” (Connell, 

2009:80), här menar de poststrukturalistiska feministerna enligt Connell (2009) att man betrak-

tar ”genusdefinierade kroppar”, alltså det sociala könet hur personer identifierar sig själv bort-

sett från ens biologiska kön, som produkter av ”disciplinerade praktiker” (ibid). Dock är inte 

kropparna endast fogliga utan individen är även aktiv och använder egen kontroll och vilja vid 

utformningen av kroppen. Men hur kroppen visas upp genom press av normer och värderingar 

från samhället blir till individens egen disciplin och dagliga praktik som är utformat av sam-

hället för att tillverka genusstrukturerade kroppar, samt hur starkt individers könsroll kan 

komma att påverka disciplinens mening och innebörd. Män kan disciplinera kroppen genom 

bodybuilding eller dressera kroppen med manliga attribut som kostym och kvinnor i stilett-

klackar och korsetter eller så kan båda könen ta till med stora åtgärder som plastikkirurgi för 

att passa in i en överdriven könsroll. ”Synen på kroppen som en målarduk på vilken kulturen 

målar bilder av kvinnlighet och manlighet står i bjärt konstrast till tanken om kroppen som 

maskin” (Connell, 2009:79). Genom sociala medier kan användare måla upp, precis som citatet 

menar, en bild av vem man är genom inlägg och faktiska bilder som symboliserar kvinnliga- 

eller manliga attribut.  
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3.4 Intrycksstyrning och social interaktion 

Erving Goffman (2017) analyserade individers vardagliga interaktion ansikte mot ansikte mel-

lan varandra för att förklara hur det sociala livet kan förstås och studeras genom ett sociologiskt 

synsätt. Han beskriver vardagsinteraktionen som ett framträdande där ett samspel mellan indi-

vider, likt skådespelare, uppträder på en scen framför en publik av olika slag. Genom att ge en 

respons på en annan människas handlingar försöker motparten att styra interaktionen utifrån 

vad som anses vara en lämplig och önskad respons med hänsyn till situationen båda parterna 

befinner sig i, liknade ett manus i ett framträdande. När individer utför detta framträdande in-

kluderar detta fasader som en del av aktiviteten och är platsbunden med en så kallad inramning. 

Detta involverar ting som bakgrundsinslag, dekor, möbler med mera. Dock menar Goffman att 

denna plats inte behöver vara begränsad inom tid och rum den är mer avgränsad av perceptions 

– och varseblivningsbarriärer, alltså en plats som individer skapar där det sker något slags av 

interaktion. För denna uppsats kan denna plats innebära sociala medier som stort men också 

interaktionen som sker vid ett inlägg eller varför inte ett gruppforum på en plattform.   

En fasad behöver inte bara gälla omgivningen eller rekvisitan, det finns även en personlig fasad 

som individer förhåller sig till. Det är de detaljer som vi förknippar aktören med som även 

förväntas höra samman med framträdandet, som gester, kläder, aktörens sociala status, ålder, 

utseende samt kön med mera. Viktigt här är att det finns ett sammanhang mellan den personliga 

fasaden och inramningen för att framträdandet ska uppfattas legitim av mottagaren. Vidare är 

det av stor vikt att aktörerna håller sig inom de föreställningarna som finns kring interaktionen 

och aktörerna själva för att kunna hålla sig inom normen. Faller aktören ur sin roll eller om 

dessa två inte överensstämmer med varandra faller trovärdigheten hos aktören genom att denne 

ofrivilligt läcker information som är diskrepant med det rollframträdande som denne gör.  

Platserna eller avskärmningarna till var interaktionen kan brytas upp sker i två regioner. I den 

främre-regionen menar Goffman är där uppvisandet av interaktionen äger rum samt där fram-

trädandet spelas ut och där fasaderna och rekvisitan bör läggas upp efter schemat, det vill säga 

där alla komponenter för interaktionen och normerna förkroppsligas samt hur aktören gör detta, 

exempelvis genom att iscensätta en publicerad bild för att passa in i sammanhanget individen 

försöker skapa. Dekorum handlar om att när individer är i den främre regionen men inte är i det 

huvudsakliga fokuset för stunden är det ändå väsentligt att aktören håller sig till vad som för-

väntas av dem som om fokuset skulle ligga på dem. Upprätthålls inte detta fallerar hela aktörens 

trovärdighet och roll, till exempel vid interaktionen på sociala medier bör användaren kontinu-

erligt hålla sig till sin image, lägga upp inlägg som är passande för rollen eller kommentera 
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andras inlägg som andra har en förväntad för hur användaren bör göra. Annars ifrågasätts denna 

image och tids nog anses inte imagen vara trovärdig och framträdandet misslyckas och aktörens 

status misskrediteras. Aktören kan bryta imagen utan att det ger konsekvenser i den bakre reg-

ionen (ibid). Detta är ingen bunden plats utan det är där interaktionen förbereds av aktören, 

utformas och illusioner konstrueras. Instagram som ett exempel, i den bakre regionen kan bilder 

tas, redigeras, texter skrivas och finslipas på, i detta stadie är det ännu ingen som ser den image 

som byggs upp, aktören är bakom kulisserna. Här kan alltså individen helt gå ur sin roll och 

göra precis vad den vill utan konsekvenser, det blir den motsatta änden av den främre regionen 

trots att de avgränsar till varandra genom en tunn skiljevägg. Problem som kan uppstå här är 

om någon annan än aktören själv går till gång till dennes bakre region. Finns vetskapen ute 

kring publiken eller mottagarna om illusionen som skapas kommer aktören och interaktionen 

inte vara trovärdig i den främre regionen när jobbet från den bakre regionen framträds inför 

mottagarna och allt jobb kan gå förgäves (ibid).  

Utsidan är där framträdandet kan ses ifrån utan att åskådarna är i fokus, publiken är i närområde. 

Utsidan kan i detta fall att jämföras med användare som ser interaktioner på olika plattformar 

men inte interagerar själv eller inte heller gör sig synlig av att den iakttar interaktionen som kan 

vara i from av kommentarer eller dylikt. Trots att åskådarna inte gör ifrån sig något väsen bör 

interaktions-parterna vara medvetna om dessa och kan resultera att de styr sitt val av rollfram-

trädande. Detta kan tas sig form i att möjligen vara försiktig med vissa åsikter eller uttalanden 

utifrån känslan av att det finns andra åskådare som övervakar interaktionen som kan döma både 

framträdande och individers image (Goffman, 2017).  

 

Sammanfattningsvis kan det teoretiska perspektiv som beskrivits ovan och som skall tillämpas 

i den kommande analysen utgå med Giddens teori om självidentitet om att försöka förklara 

individers synsätt på hur jaget passar i din den stora massan, och hur vi behandlar detta jag. 

Symbolisk interaktion ämnar belysa varför och hur inlägg kan tolkas av mottagare. Connell 

illustreras i resultatdelen för att urskilja skillnader och likheter mellan de två könen och vad 

som kan vara en bakomliggande faktor till detta. Slutligen ska Goffmans teori behandla hur 

tankegången går när användare lägger upp inlägg på sociala medier, exempelvis i de bakre-

regionerna finslipas och planeras ”framträdandena” som tillslut visas upp i den främre regionen, 

detta kan omvandlas till att den bakre regionen är där inläggen på sociala medier planeras och 

iscensätts som i sin tur ska skina igenom när självet presenteras och inläggen läggs upp på 

plattformen i den främre regionen.   
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 4. Metod  

I detta kapitel diskuteras de metodologiska utgångspunkterna avseende den föreliggande ana-

lysen. Metodval och genomförande av datainsamling samt efterföljande analys utgår från stu-

diens problemställning som handlar om en djupare förståelse av hur unga människor använder 

sociala medier.  

4.1 Val av metod - Djupintervjuer 

En kvalitativ metod innebär i denna studie att data samlas in genom intervjuer. Den insamlade 

datan analyseras genom den teori och de viktiga begrepp som diskuterats ovan för att kunna 

besvara studiens frågeställningar. Kvalitativa studier handlar om att få en djupare förståelse 

utifrån olika individers perspektiv, kring fenomenet som i detta fall är sociala medier. Denna 

uppsats handlar om individers identitetsskapande och presentation av självet så det var av stor 

vikt att individerna fick själva beskriva hur deras egen situation ser ut (Bryman, 2011). Utifrån 

detta är innefattar studien en abduktiv ansats som menar på att studiens resultat grundar på att 

det är ”sannolikt att det är på ett visst sätt” utifrån från både teorin och empirins mening, det 

vill säga en kombination av en deduktiv och en induktiv ansats (ibid).  

4.2 Urval 

För att åstadkomma djupgående analyser består empirin av individuella intervjuer med både 

tjejer och killar mellan 20 – 30 år som studerar på Luleå Tekniska Universitet. Detta betyder 

att intervjupersonerna valdes utifrån ett målstyrt urval som hänvisar till att välja ut den högskola 

och studenter som är passande för uppsatsen (Bryman, 2011). För studenter som börjar på ett 

universitet kan detta innebära en större omställning eller flytt från tidigare ort, därför är studen-

ter intressanta respondenter för denna uppsats där att valet att skapa eller omdana nya identiteter 

förekommer frekvent. Detta är dock inget som särskiljer studenter från övriga unga individer 

men intervjupersonerna fungerar som ett bra urval för att exemplifiera en viss åldersgrupp.  

Trots att alla intervjupersoner använder någon plattform dagligen har en person valt att distan-

sera sig från de mest populära sociala medierna som Facebook, Instagram och Snapchat (Svens-

karna och internet, 2018). Denna person kommer inta gestalten som ett avvikande exempel från 

de andra intervjupersonerna som överensstämmer med statistiken av den dagliga användningen 

av de populäraste plattformarna som nämns tidigare. I denna stadiga trend av en kontinuerlig 

men framför allt daglig användning av sociala medier anser jag att de är av vikt för denna upp-

sats, om än så liten del, att även belysa de som gjort ett aktivt val att drastiskt dra ner på använ-

dandet. 
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4.3 Intervjuguide och utförande 

Vid intervjutillfällena har jag utgått ifrån en semistrukturerad intervjuguide för att intervjun ska 

passa in till varje intervjuperson samt ge personen utrymme att brodera ut frågorna som de 

själva tycker så är detta ett passande angreppssätt (Bryman, 2011). När intervjuguiden utfor-

mades utgick jag från tidigare intervjuguider som behandlade liknande ämnen som inspiration 

som var passande för syftet och frågeställningarna. Intervjuguiden utgick även från kategorise-

ringarna som gjordes i samband med den tidigare forskningen, orden var jämförelse, identitets-

skapande, mediepåverkan och interaktion och utifrån dessa skapades ytterligare intervjufrågor. 

Vid utförandet av intervjuerna används guiden som riktlinjer eller ämnen som frågorna skulle 

handla om för att kunna besvara uppsatsens syfte.  

Intervjuerna hölls individuella för att intervjupersonen skulle känna sig så bekväm som möjligt 

för att i sin tur kunna svara så sanningsenligt som möjligt så inte svaren skulle styras efter vad 

de trodde var ”accepterat” av de övriga intervjupersonerna om jag till exempel hade gjort en 

fokusgruppsintervju. Fyra personer, två killar och två tjejer, intervjuades där den kortaste inter-

vjun var på 1 timme och 13 minuter och den längsta på 1 timme och 45 minuter. Anledningen 

varför jag har en jämn fördelning mellan de två könen var för att i resultatet kunna ställa de två 

grupperna i mot varandra för att hitta liknelser samt skillnader som kan komma att bli intres-

santa för om sociala mediers ses och används på olika sätt mellan könen. Intervjuerna har utförts 

på campus för att underlätta för både intervjupersoner och jag som intervjuare eftersom alla 

parter studerar på Luleå Tekniska Universitet.  

 

4.4 Kodning och analys 

Alla intervjuer spelades in för att alla svar skulle kommas ihåg korrekt för att sedan bli tran-

skriberade. Allt intervjumaterial transkriberades för att användas vid resultatet efter materialet 

analyserats (Bryman, 2011). Vid analyseringen kodades det färdiga materialet och ur detta te-

matiserades transkriberingen vilket resulterades fem olika teman som motsvarade olika 

aspekterna i hur man använder sociala medier. För att kunna systematisera svaren efter ämne 

och innehåll samt ge transkriberingarna tillfälle att bli övergripliga och utskilja begrepp mot 

värdefullt innehåll i texten. De teman som togs ut från transkriberingarna var liknande den ti-

digare forsknings kategoriseringen men baserades på de teoretiska utgångpunkterna och bestod 

av; jämförelse, kommunikation, kultur, fasad och grupptryck.  
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Efter första intervjun tillkom ett tillägg i fråga 27 som behandlade respondentens egna upple-

velser kring press, inte bara hur de tror att andra kan uppleva frågan, därför kändes tillägget 

relevant för alla intervjuer framåt.  

För att analysera den insamlade empirin utgick jag från ett fenomenologiskt angreppsätt som 

innebär att utgå från intervjupersonernas egen uppfattning om sociala medier (Larsson, 1986). 

Detta angreppssätt passar bra ihop med den kvalitativa metoden som används i denna studie 

eftersom allt handlar om individens egna synsätt, inte det generella eller samhälleliga sättet att 

se på sociala medier. Det begränsade antalet intervjuer uppvägdes av den bredden och djupet i 

respektive intervju vilket gav rikliga data och ligger därför i linje med en fenomenologiskansats 

(Bryman, 2011). Denna analysmetod gav även en bättre utförbarhet att kunna ställa de olika 

könsgrupperna mot varandra då förståelsen av den individuella individens uppfattning förhöjs. 

Här beskrivs alltså inte fenomenet utifrån ”hur det är” utan hur var och en uppfattar att det är 

(Larsson, 1986), eftersom fenomenets mening sitter hos användarna i hur de tolkar sociala me-

dier därav har inte fenomenet en bestämd definiering, fenomenet är åsiktsbaserat - det blir vad 

man gör det till.  

 

4.5 Metodproblem 

Vid systematisering av den insamlade empirin finns det en risk att kontexten går förlorad i 

resultatet då uttal från intervjupersonerna tas ut från sammanhanget, detta är något som bör tas 

hänsyn till vid framställningen av empirin samt vid sortering av kodning och teman. Dock blir 

det svårt att undkomma detta helt när inte hela intervjuer kan presenteras i resultatet. Valet av 

att hålla intervjuerna enskilt kan möjligtvis påverka respondenternas svar i och med att inter-

vjupersonerna inte får input från någon annan. Trots detta menar jag på att detta intervjusätt var 

det mest gynnsamma för denna studie, med detta sagt kan ett annat djup eller tankesätt formas 

vid val att i stället utföra fokusgruppsintervjuer. Vid ett sådant val av intervjuangreppsätt hade 

intervjupersonerna kunnat dra ämnen och uppfattningar från varandra och intressanta samtal-

sämnen kunde komma upp som inte gjordes när intervjupersonerna intervjuades själva. Att in-

tervjupersoner väljer att svara på frågorna som ställdes på ett sätt som de tror att intervjuaren 

vill ha är alltid en risk som måste räknas med (Bryman, 2011). Vid en fokusgrupp finns fler 

individer att förhålla sig till gällande de uttalanden man gör vilket kan bidra till att svaren blir 

ännu mer valda och kanske inte representerar intervjupersonernas riktiga uppfattning vilket blir 

att problem för validiteten.  
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Ämnet sociala medier och mer hur intervjupersonerna uppfattar deras egen image och hur den 

byggs upp kan vara ett känsligt ämne eftersom detta är en pågående process, risken här är att 

svaren inte riktigt blir helt sanningsenliga då frågorna närmar ett så pass personligt plan. Här 

var det väsentligt att intervjufrågorna och intervjuaren utformar en så bekväm sfär som möjligt 

för att kunna erhålla så ärliga svar som möjligt.  

Vid informationsbrevet uppskattades intervjuerna att bli ca 45 - 60 minuter långa, dock förläng-

des tiden på varje intervju, ibland mer än dubbla planerade tiden. I och med detta kan koncent-

rationen vid slutet av intervjun försämras och samma gällande svar intervjupersonerna gav. 

Dock ville inte jag avbryta intervjupersonernas uttalanden för att inte omintetgöra rikligheten i 

svaren. I och med att de första fyra intervjuerna blev så pass långa som de blev minskades 

antalet intervjuer. Detta berodde på att en informationsmättnad i viss mån uppstod efter den 

tredje intervjun och den fjärde intervjun inte gav någon annan information eller avtäckte någon 

ny aspekt som inte framkommit i de tidigare intervjuerna.  

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Det är viktigt för den insamlade datan att det har en stor trovärdighet, för att detta ska upprätt-

hållas önskas en hög validitet (Bryman, 2011). Vid säkerställning av detta krävs att alla inter-

vjupersoner vet vad intervjun kommer att handla om samt att respondenterna förstår frågorna 

som de besvarar. Vid förfrågan om de fyra intervjupersonerna ville vara med och medverka i 

denna studie skickades ett informantbrev ut för att så tydligt som möjligt beskriva vad intervjun 

skulle innebära och hur den skulle komma att gå till. Intervjufrågorna var även väl genomarbe-

tade för att se till att frågorna handlar om fenomenet och syftet som studien behandlar. Det vill 

säga att man mäter det man avser att mäta, hur individer presenterar sig själva på sociala medier 

(ibid), i och med dessa aspekter finns en hög begreppsvaliditet. En yttre validitet handlar om i 

hur hög grad man kan dra allmänna slutsatser från den empiri som är insamlat. Går intervjuper-

sonernas uppfattningar och uppsatsens resultat att generalisera till en större population, då finns 

en hög yttre validitet. I denna studie med fyra respondenter har det i och med antalet varit svårt 

att generalisera på en större massa, dock var intervjupersonernas respons så pass likartade att 

det verkade finnas ett ”samlat medvetande” eller värdegrunder som gjorde att det fanns en yttre 

validitet.  

Uppsatsen anses ha en hög reliabilitet eftersom datan var transkriberad och kodad efter ljudin-

spelningen, hur framställningen gjordes resulterar i en tillförlitlig data. Dock om dessa 
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intervjuer skulle göras igen garanterar detta inte att intervjuerna blir dem samma i och med att 

respondenterna kan vid ett senare tillfälle ändrat uppfattning om ämnet i samband med den 

ständiga omdaningen som individer går igenom när det kommer till sociala medier. Trots detta 

bör respondenternas svar vara likstämmiga vid användning av samma intervjuguide (ibid).  

 

4.7 Etiska principer  

Det finns fyra etiska principer som all svensk forskning bör regleras efter för att skydda inter-

vjupersoner mot att icke tillbehöriga får insyn i respondenternas medverkan samt att se till att 

de medverkande behandlas och bemöts på ett humant och säkert sätt (Bryman, 2011). Som 

tidigare nämnts blev alla intervjupersoner upplysta i informantbrevet om total anonymitet samt 

att det endast är jag som intervjuare som får ta del av intervjufiler och transkriberingen som 

helhet. När intervjupersonerna fick ta del av studiens- och intervjuns syfte blev dem även in-

formerande om att deras deltagande var frivilligt samt att personerna när som helst kunde av-

bryta eller inte svara på någon fråga. Denna information är en del av informationskravet och 

samtyckeskravet och alla intervjupersoner fick samma upplysning precis innan intervjuerna 

startade igång. Nyttjandekravet handlar om att den insamlade datan endast får användas till 

studiens syfte och inte sparas för att användas vid andra studier, så intervjupersonerna är säkra 

på att deras uttalanden hamnar i rätt kontext. I och med nyttjandekravet är det viktigt att den 

insamlade datan förvaras utom räckhåll för utomstående så att kraven kan upprätthållas, detta 

kallas för konfidentialskravet. All transkribering och lagring har följt regleringarna för att 

skydda materialet och i sin tur intervjupersonerna (ibid).   
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5. Resultat och analys 

Här presenteras ett resultat med en genomgående analys utifrån de teoretiska utgångpunkterna 

och tidigare forskningen samt den insamlade empirin. Analysen har baserats intervjupersonerna 

tankar som de har uttrycks i intervjuerna och illustreras via citat som är utdragna från intervju-

transkriberingen som speglar intervjupersonerna tankar och åsikter. Citaten tolkas mot den teori 

som presenterats ovan för att besvara studiens syfte. Analysen utgår från fyra huvudteman, 

självidentitet, symbolisk interaktion, genus och intrycksstyrning. 

 

5.1 Självidentitet 

Inom detta kapitel redogörs hur individen väljer att presentera sig själv genom ”fasader” för att 

visa upp sig själv på ett förskönat sätt samt vad det grundar sig i. Även hur en gemenskap kan 

gynna individer men också hur den kan tillföra en jämförelse som kan vara negativ vid skapan-

det av självet exempelvis genom att känna att man inte duger i förhållande till andra användare.  

5.1.1 Att vara själv i en gemenskap 

Sociala medier är oförnekligen något som har förändrat hur många människor i dagens samhälle 

kommunicerar med varandra och hur vi ser på relationer samt hur dessa relationer byggs upp. I 

och med att detta har blivit så vanligt beskriver många att de började med dessa plattformar i 

samband med att deras vänner och bekanta hade anslutit sig till sociala medier. 

För att alla andra hade sociala medier, för om ingen av mina kompisar hade skaffat det 

så hade jag inte gjort det. Då hade jag ju kunnat skapa en egen blogg i stället. 

- Intervjuperson 3, Man. 

 

För att alla andra gjorde det och var där så då ville jag också vara där. 

- Intervjuperson 2, Man. 

 

Trots att vi inte längre är i samma behov som förr av en samhörighet är det tydligt att individer 

drar sig till den större massan, som sociala medier, för att hitta en gemenskap (Bauman, 2010). 

Det är även här i den större massan som individer kan presentera sig själva och förmedla detta 

till andra som i sin tur bekräftar vem du är (Giddens, 2008). Intervjupersonen beskrev att om 

det inte vore på grund av vänner och bekantas tillströmning till plattformarna hade inte personen 
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själv hade anslutit sig till sociala medier. Här drogs slutsatsen att följa strömmen och på sådant 

sätt inte känna sig utanför sin gemenskap samt att få en personlig vinning nu när sociala medier 

öppnar upp till ett nytt sätt förmedla och förstärka vem man är eller kanske främst vill vara. 

Sociala medier ger individer en möjlighet att grundligt skapa sig själva och vara fria att bli vem 

de önskar (Bradley et al., 2019).   

Sociala medier har även bidragit med att ge samhället en chans att förändras i den takt individer 

behöver (ibid). Giddens (2008) belyste termen livspolitik som fungerar som riktlinjer för indi-

vider till hur de ska följa normer men även kunna framställa sig själva och sticka ut genom 

dessa riktlinjer, sociala medier blir ett förkroppsligande av denna livspolitik som erhåller pre-

sentationer av trender och normer som individerna själva men i ett ”samlat medvetande” har 

skapat (ibid). En intervjuperson beskrev hur självet och i sin tur inläggen som visar på presen-

tationen av sig själv blir selektivt i denna gemenskap så kallad sociala medier (Bradley et al., 

2019)  

 

[…]ge en viss integritet och legitimitet för sig själv att man inte kastar upp vilka bilder 

eller inlägg som helst för att man också vet om att det är så lätt att döma för andra när 

de bara ser inlägg så "fyrkantigt. 

- Intervjuperson 2, Man.  

Att användare vet att de ständigt är bevakade och att det är viktigt att på ett eller annat sätt passa 

in i de rådande normerna gör att de noggrant väljer ut vad se publicerar och hur detta kan tolkas 

(ibid). Trots ordspråket att en bild säger mer än tusen ord vet användare på sociala medier, 

precis som Intervjuperson 2 menar på ovan, att det ändå finns mer än en tolkning på vad som 

presenteras och hur lätt det är att döma, och kanske framförallt döma en fel. Riktlinjerna som 

livspolitiken, eller sociala medier, presenterar som hälsa eller att ha en samhälleligstatus blir 

ytterst viktigt för individen då allt bottnar sig i hur det blir dömda av och uppfattade av andra 

(Giddens, 2008).  

 

 […] när det är Instagram-vänligt. Det är när det är en fin bild eller en video som är 

noggrann planerad, alltså menar jag att jag inte skulle lägga upp en bild på en halväten 

palt men jag skulle kunna lägga upp en fin bild på en räksallad med jordgubbar - även 

om palten är godare så väljer jag att lägga upp på salladen för att då ser det ut som att 

jag är mer hälsosam, och har ett lite lyxigare liv så att säga. 
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- Intervjuperson 4, 

Kvinna. 

Citatet ovan belyser vikten av andras uppfattning och på vilket sätt individer styr hur dem väljer 

att presentera sig själva, inte utifrån vad de själv tycker utan hur andra kopplar vissa ting till en 

person. I detta fall vid valet av vilken mat som publiceras vilket inte har inte med individens 

personliga tycka eller önskan att göra, det har med vad som är trendigt och normriktigt utifrån 

gemenskapens samlade önskan(ibid).   

5.1.2 Fasad 

Självreflexivitet beskriver Giddens (2008) som ett sätt för individer att beskriva sig själva från 

deras omgivning och medmänniskor för att kunna uppnå deras egna mål, ”vi är det vi gör oss 

till” (ibid). Med detta sagt betyder det inte att användare alltid presenterar den verkliga bilden 

av dem själva vilket resulterar i att på en arena som sociala medier är det lätt att bygga upp en 

image eller en fasad.  

Ett sätt att förmedla vem man är men bland också vem man inte är. det är väl ett sätt att 

dela med sig av sitt liv för andra, men ibland också förmedla ngt som man vill bara fast 

man inte är det. […] Instagram är influerat av influenser och där ska man framstå 

många gånger lite bättre än vad man själv är, det handlar mycket om att försöka bygga 

en fasad. Där får jag nog lite hålla med om att jag har hamnat i den fällan jag också. 

- Intervjuperson 2, Man. 

I och med att de flesta användare förstår hur lätt det är att tolka inlägg relativt fritt och att det 

baseras på hur de dömer personen ifråga har individer tagit detta i beaktande för att kunna vrida 

perceptionen av vem själva och verkligen kunna vara fri att bli ”vem vi vill” (Bradley et al., 

2019). Detta möjliggör en intrycksstyrning för mottagarna att uppfatta individen på ett mer 

önskvärt sätt, även om det inte stämmer överens med verkligheten, när urvalet görs av använ-

daren. Genom denna fasad kan individer framställa sig själva som mer sympatiska eller tillta-

lande vilket är ett önskvärt och trendigt beteende som är ett krav från andra användare och det 

”samlade medvetandet” sociala medier understryker och i synliggör (ibid). Eftersom sociala 

medier innefattar att varje individ kan ”gömma sig” bakom sin skärm ger det en chans för dem 

att bibehålla sin fasad.  

Jo men nog är det nog representativt för mig, men det är väl en annan bild av mig. 

- Intervjuperson 1, 

Kvinna.  
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Idag använder vi oss utav självberättelser som Giddens (2008) menar på är ett sätt för oss att 

visa vem vi är, detta kan lätt ta form på sociala medier där det är enkelt att dela med sig av en 

representativ bild av vad man gör och därför vem man är. Dock följden av att vinkla dessa 

självberättelser genom att bara publicera inlägg som betonar det positiva och en förskönad bild 

av sig själv gör att användare känner att de delar en ”korrekt” bild, eftersom denna fasad inte är 

en fiktiv person utan vem dem är, om så än ibland.  

Självklart är jag ju rädd att när någon ser eller träffar mig i verkligheten att det inte ska 

klaffa med mitt virtuella-jag och mitt verkliga-jag. Men det får vara så, tror det är 

ganska accepterat också nuförtiden att det inte alltid stämmer. 

- Intervjuperson 4, 

Kvinna. 

Marshalls (2010) tanke om att individer erhåller ett ”presentationsmedia” som är en individs 

kryphål för att kunna presentera sig själva på sociala medier utan att det alltid behöver överens-

stämma med användares verkliga jag. Det har nu blivit accepterat att vinkla verkligheten för att 

passa in i normerna och förväntningarna som finns på dessa plattformar. Individers självprojekt 

kan förkroppsligas på ett nytt sätt på sociala medier då inläggen, oavsett hur vinklade de än är, 

beskriver vad vi gör och brinner för på en daglig basis (Giddens, 2008). Därav kan individer 

ständigt ge omgivningen nya uppgifter av vem vi är som i sin tur legitimerar självet som skap-

ats.     

 

5.1.3 Jämförelse – att spegla sig själv i andra 

Samtidigt som sociala medier är en viktig del för många av den svenska befolkningens vardag 

när hela 83 procent (Svenskarna och internet, 2018) använder dessa plattformar blir det oerhört 

enkelt och mer lättillgängligt att jämföra sig med varandra. Detta, på gott och ont, att ständigt 

kunna se vad andra gör kan ge inspiration och motivation för andra då användare är tillgängliga 

samt att kunna mäta sig själv till hur man presterar, men det kan också medföra en press eller 

ångest som grundas i att vem personen är eller vad personen har att komma med inte duger då 

det hela tiden finns någon annan runt hörnet som är bättre.    

Det är dubbelt med inlägg på exempelvis snygga människor. Både inspirerande och 

stressigt för att man kan själv få tips om trender, men sen kan det ju slå över till att det 

är så du måste se ut. 
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- Intervjuperson 4, 

Kvinna.  

Att jämföra sig själv genom vad Yang et al. (2018) benämner som social jämförelse av förmåga 

kan individer mäta och värdera deras egen prestationsförmåga i hur bra deras insats är som 

påvisar hur bra de själva är jämfört med andra. Konsekvenserna av denna jämförelse kan inne-

bära att individer känner att de inte är bra nog då det hela tiden presenteras förbättringsmöjlig-

heter genom att observera andra användare på sociala medier. Denna exponering av andra an-

vändare i hur de visar upp sig själva och deras självberättelser kan signalera ut något som re-

sulterar i en press att ifrågasätta självet som gör att individer ideligen att utvecklas till vad de 

tror att andra vill se (Giddens, 2008), liknande till vad Intervjuperson 4 ovan förmedlar.    

Sociala medier fungerar mer och mer som ett sätt att sälja in sig själv, för eventuella 

nya jobb men även för vissa vänskapsrelationer. 

- Intervjuperson 2, Man. 

 

Yang et al. (2018) fortsätter och menar på att genom den sociala jämförelsen av åsikten skapar 

individer en egen slags konkurrens för att kunna värdesätta sig själv och sitt eget inlägg. Denna 

typ av jämförelse går in på värderingar och åsikter samt hur de formar hur användare ser sig 

själva. Detta ger även individer möjlighet till reglering i hur de bör agera i olika situationer, 

”vad skulle andra göra i min situation och vad är lämpligt?” (ibid). Citatet ovan menar på att 

sociala medier innefattar ett visst ändamål i att sälja in individen utifrån det, i regel, bästa per-

spektivet i förhållande till sig själv och andra detta eftersom parametrarna inte längre förhålls 

inom en lokalnivå utan med sociala medier kan jämförandet även ske på en globalnivå i och 

med att användare kan komma åt andra användare i hela världen.   

[…] man började jämföra sig med vad andra gjorde, man vet ju att det är ju ett luftslott 

[…] men sen när man liksom börjar jämföra sig med kompisar också då är det ju inte 

riktigt där man ska vara. Man är ju inte kompis med någon för att sitta och jämföra sig, 

hoppas jag. Sociala medier är tidskrävande och det blir att jämföra sig på ett sätt jag inte 

tror är hälsosamt, sen om man någon gång kommer till det stadiet att man inte jämför 

sig och att man kan hantera det på ett bättre sätt, ja men då kör jag kanske igång igen. 

- Intervjuperson 1, 

Kvinna.  
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Giddens (2008) beskriver att det alltid finns något hos individer som gör att vi ifrågasätter ”vem 

man är”, en så kallad existentiell ångest. Här vilar en känsla av att ständigt ifrågasätta sig själv 

och sin omvärld med och utan relation med varandra. Med allt vad personer gör och uttrycker 

sig med tillskrivs en mening till detta som direkt är kopplat till vem man är som person. Baksi-

dan av myntet av individer egna självreflexivitet är när identiteten ständigt granskas och sam-

tidigt skapas denna ångest om vad som är rätt och hur duger jag i förhållande till det? (ibid). 

Intervjuperson 1 hade innan denna uppsats valt att göra ett uppehåll från de populäraste sociala 

medierna i sex månader på grund av vad denne beskriver ovan. Att den existentiella ångesten 

råder hos oss alla är möjligen något som vi på någon nivå har lärt oss att behärska. Men vid en 

daglig påminnelse om begäran att kunna följa vissa normer och trender, som sociala medier 

ställer på sin spets, kan bli orimligt för användaren att upprätthålla och följden blir att avböja 

från, dessa nyskapande kommunikationssätt, sociala medier.  

Intervjupersonen skildrar hur den känner att det finns en tänkbarhet att återvända till ”gemen-

skapen” när det hittats ett sätt att hantera denna jämförelse och existentiella ångest som sociala 

medier bidrar till. I samma anda som intervjupersonen menar Yang et al. (2018) att konsekven-

serna av jämförelse kan komma att påverka identiteten och synen kring denna.  

 

5.2 Symbolisk interaktion (Interaktion) 

På sociala medier fungerar bilder och text som en symbol av vad användare vill förmedla om 

sig själva eller vad de gör. Nu när dessa plattformar är insprängda i dagens samhälle måste 

individer hitta ett nytt sätt att förstå symbolens underliggande mening och användarens syfte 

med inlägget. Detta kommer att förklaras med Blumers (2008) symboliska interaktion och Car-

penter et al. (2019) samt Marshall (2010) om hur dessa symboler tolkas och varför genom tre 

olika infallsvinklar; kontakter, kommunikation och kultur.  

5.2.1 Kontakter 

Sociala medier har tillfört ett datorförmedlat förbindelsesätt individer emellan och har under-

lättat kontakten mellan gamla och nya relationer (Carpenter et al., 2018). Detta är en interaktion 

som sträcker sig förbi kontakten mellan ansikte mot ansikte och kommer med gott och ont 

(ibid). Blumer (2008) syftade på att samhället är interagerat med en symbolisk interaktion där 

en tolkningsprocess sker mellan parter som läser av varandra genom ting som i detta fall inlägg. 

På sociala medier funkar det på samma sätt men när kontakten har blivit förhindrat med att inte 

längre kunna tolka signaler som ansiktsuttryck så har användare lärt sig att tolka in inlägg i text 
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och bilder och koppla detta till personen och vad den vill förmedla (Carpenter et al., 2018). 

Dessa plattformar ger möjligheten för individer att göra denna tolkningsprocess av andra på 

distans och på så sätt hålla kontakt med deras bekantskapskrets på ett nytt sätt.   

Se vad andra pysslar med, kul att följa kändisar och se vad de håller på med. Följa upp 

bekantskap som är på distansnivå att på det sätter hålla kontakten, ett lättare sätt att 

hålla kontakten utan att man håller kontakt genom att prata med varandra. Först ser man 

vad varandra gör på sociala medier och sen kanske man skickar ett sms […].  

- Intervjuperson 2, Man. 

Att först kunna uttyda vad olika parter gör och var den befinner sig innan den första kontakten 

sker är något som sociala medier har öppnat upp till. I och med detta kan användare närma sig 

personer med en helt annan kontext och meningen med interaktionen kan få en helt annan grund 

om användare redan har en förståelse av vem denna person visar sig att vara (Blumer, 2008). 

Citatet belyser även hur lätt det är genom sociala medier att nå fler personer och på detta sätt 

kunna bredda sitt kontaktnät som är centralt i dagens samhälle när människor har blivit indivi-

dualiserade.  

[…] följt denna person på sociala medier i två år då blir det ju som om jag omedvetet 

känner att jag känner ju typ henne för jag har ju sett vad hon har ju gjort i två år. Den 

känslan tror jag att många känner i och med att man vet vad folk har gjort dagligen utan 

någon direkt kommunikation. 

- Intervjuperson 2, Man. 

Den första grundpremissen i en symbolisk interaktion handlar om att individer uppfattar sym-

bolen som tas emot, alltså hur inlägg som bilder uppfattas av andra och vad de förmedlar (Blu-

mer, 2008). Det centrala här är att hitta den grundliga avsikten som användaren vill uttrycka 

med publiceringen av bilden. För att göra detta krävs det att motparten har en förståelse om 

användarens värdegrunder och sociala roll i samhället vilket kan uppnås med en kontinuerlig 

uppdatering från användaren, i linje med vad citatet ovan beskriver. Mottagaren använder sig 

utav en grundläggande informationsbasis som bygger på kontexten av symbolen eller tinget 

som presenteras, det vill säga hur användarna väljer att presentera sig själva är grunden till 

denna tolkningsprocess som individer måste göra för att kunna skapa en kontakt mellan 

varandra (Bradley et al., 2019).  

Det blir ju konstant att man måste vara tillgänglig och då kände jag men gud vad job-

bigt att behöva ha en app som plingar och så ska man förväntas svara direkt […]. 
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- Intervjuperson 1, 

Kvinna. 

Baksidan av dessa snabba kontaktvägar är att det krävs att man ska kunna vara kontaktbar mer 

regelbundet än om det sker i det offentliga rummet. Resultat från att individer inte behöver ge 

sig ut och visa sig i offentligheten för att skapa kontakter så finns en förutsättning att användare 

ska finnas till hands omedelbart. Detta grundar sig även i uppfattningen som samhället innefat-

tar att en individ har sin mobiltelefon eller dator i beredskap i och med den stora utsträckningen 

sociala medier har i samhället och hur normerna ser ut idag. 

5.2.2 Kommunikation 

Med detta nya datorförmedlande kommunikationssätt (Carpenter et al., 2018) via sociala me-

dier har användare ett nytt sätt att inte bara skapa nya kontakter men även ett nytt sätt att kom-

municera med varandra. Det sker genom interaktion av ett inlägg i form av text eller bild som 

ska fylla meningen av vad en användare vill förmedla om sig själv eller med vad den gör. Den 

direkta kontakten mellan två eller flera parter har blivit sekundärt och den centrala biten i kom-

munikationen sker på en mer offentlig arena där olika användare publicerar för andra olika 

symboler som öppnar upp för en kommunikation, ett indirekt tillvägagångssätt (ibid).   

Jag lägger upp bara upp ”bra” bilder eller bilder som symboliserar ngt roligt eller hän-

delserikt. Jag tycker inte att det är så kul egentligen att lägga upp bilder, men jag tror att 

det är lite den här pressen att alla andra gör det, men hade jag fått välja själv så tror jag 

att jag aldrig hade lagt ut något. 

- Intervjuperson 3, Man. 

Citatet belyser hur viktigt och normriktigt det har blivit att lägga upp inlägg om vem man är 

och vad man gör, liknande den andra premissen i den symboliska interaktionen (Blumer, 2008). 

Den handlar om att det är i förståelsen av symbolen som interaktionen ligger, det vill säga för 

att användare ska kunna kommunicera med varandra krävs symboler, eller i detta fall inlägg, 

som tolkas och interageras med andra användare som skapar en växelverkan (ibid). Meningen 

av symbolerna som skickas ut får sin mening i sin kontext, precis som kontakten användare 

emellan.  

Med inlägg på sociala medier ville man visa att man hade saker att göra, alltså att man 

var omtyckt.  

- Intervjuperson 1, 

Kvinna. 
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Blumer (2008) fortsätter och menar på att individer endast har möjligheten att förstå vad just 

denna symbol har för bakomliggande mening när premisserna är uppfyllda och tingen kommer 

till liv i en kommunikation. Men återigen är det viktigt för motparten att känna till användarens 

egna värdegrunder (ibid) trots att det är försvårat genom sociala medier, Carpenter et al. (2018) 

menar också på att det inte längre går att kolla på en bild utan att vara källkritisk och förstå att 

en bild kan ha flera meningar, nu gäller det för användare att utgå ifrån tidigare erfarenheter för 

att kunna bedöma andras inlägg för att kunna urskilja vad som betyder vad. Intervjuperson 1 

menar ovan på att om personen publicerar vissa typer av inlägg kommer det ge följd till att 

mottagare tolkar användaren på ett önskat sätt.   

5.2.3 Kultur  

Olika typer av sociala medier kommer med en egen tillskrivning och kultur för hur användarna 

bör framställa sig själva och nyttja plattformen. Detta ger även individer chans att visa upp olika 

sidor av dem själva för att bredda förståelsen för andra om vem de är eller vill framstå som. Här 

sker även olika typer av interaktion i avseende till vilka typer av inlägg som är socialt accepte-

rade och inte.   

På LinkedIn har jag kavaj för att se presentabel ut, där ska det vara formellt […] folk 

vet ju att man har ett privatliv så då förmedlar jag ju mer den sidan på Facebook. Ar-

betsgivare gillar ju att man har andra sidor också för att få en bättre bild av en. 

- Intervjuperson 3, Man. 

För att lättare förstå vad en användare vill förmedla med sina inlägg ger plattformen i sig egna 

ledtrådar om vad symbolerna vill förmedla. Precis som ovanstående citat är LinkedIn en affärs- 

och sysselsättningsinriktad tjänst som används främst för professionellt nätverk där användare 

kan kommunicera och skaffa kontakter som är mer jobbrelaterade. Därför bör inläggen som 

läggs ut på denna plattform symbolisera ett mer seriöst intryck och förmedla en sida av en själv 

som främjar personens goda intentioner till jobbmöjligheter. Medan sociala medier som Fa-

cebook har en anda av att kunna framstå som mer personlig och privatvinklat och inläggen lika 

så.    

På Instagram kan jag skapa en intressant bild av sig själv för att framstå som en god 

person, på LinkedIn är det att hålla sig på en professionellnivå, så där är det ännu mer 

eftertänksamhet, vad lägger jag upp för inlägg, noga med exempelvis grammatik, alltså 

då blir det verkligen i detalj. 

- Intervjuperson 2, Man. 
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En och samma individ kan alltså presentera och vinkla sig själv på olika sätt som gynnar situ-

ationen eller plattformen de befinner sig på, likt Goffmans skildring av att individer bär olika 

”masker” för att passa in i situationen och kontexten som förväntas av en (Marshall, 2010). För 

att kunna tillskriva rätt intryck av sig själva kan det handla om små detaljer vilket citatet be-

skriver som en mer noggrann grammatisk form eller att användare på bilder av sig själva bär en 

proffsigare utstyrsel. Trots att individen är fri att presentera sig själv som de anser är passande 

finns ändock ramar och regler att förhålla sig till för att upprätthålla den samhörighet och legi-

timitet för den gruppen individer önskar att tillhöra. Olika plattformar kan hjälpa användare att 

lättare styra in mottagarna att uppfatta dem på ett visst sätt i och med att de flesta känner till 

och förhåller sig till sociala mediers egna kulturer, påminnande livspolitiken i samhället (Gid-

dens, 2008), detta såklart på gott och ont – mer riktlinjer kan resultera i att användare enklare 

vet hur de kan framställa sig men det blir på bekostnad av individens egen frihet att bli och vara 

vem de vill.  

5.3 Genus 

Här presenteras respondenternas uppfattning kring om det finns någon skillnad eller likheter 

bland tjejer och killar samt vad det tror att det grundar sig i. Detta motiveras genom Connell 

(2009) teorier samt tidigare forskning av Bradley et al. (2019) och Yang et al. (2018).  

5.3.1 Maskulint och Feminint 

Connell (2009) beskriver hur debatterat genus är och samtidigt hur svårt det är att säga att det 

är på ett visst sätt. Genus blir ofta kritiserat med att vi ”alla har samma själ” (ibid) men att 

känslan av att vara maskulin eller feminin och hur det utspelar sig skiljer oss åt som individer. 

Trots detta finns det oskrivna regler för hur dessa känslor ska presenteras och om individer 

önskar att benämnas inom en viss könsroll bör det på ett eller annat sätt förhålla sig till dessa 

regler och ramar (ibid).  

Tjejer kanske visar mer känslor och för killarna ska det hållas uppe en fasad i att inte 

visa så mkt känslor, generellt är det nog så. Även fast saker ändras så kommer det alltid 

finnas något segment som vi är olika på även fast vi blir mer jämlika och jämställa i 

vårt tankesätt, så vi kommer aldrig vara helt lika. Det kan vi vara bland saker som är 

viktiga men det kommer alltid att finnas saker som vi kommer vara lite olika på gene-

rellt. Men det tycker jag inte är viktigt heller att tjejer och killar är lika på det sättet, 

bara vi har lika förutsättningar. 

- Intervjuperson 3, Man. 
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Citatet kan summeras med hur Connell (2009) beskriver förhållandet mellan en individs biolo-

giska kön och de sociala normer som råder inte minst på sociala medier, att våra ”kroppar är 

”fogliga” och biologin böjer sig för den sociala disciplinens orkan” (Connell, 2009:80). De 

menar att det biologiska förutsättningarna inte endast är det som styr vem vi är, normer i sam-

hället tar minst lika stor plats. Som Intervjuperson 3 återger ovan är normerna till vad som är 

maskulint och feminint lika till vad det finns för förväntningar av individers biologiska-kön 

gällande hur detta presenteras. Här är det av vikt att dessa två föreställningar och även hur detta 

förkroppsligas överensstämmer med varandra (ibid). Frågan landar i varför det är viktigt att 

skilja tjejer och killar åt.   

Är man inte maskulin så får man försöka vara det ändå på något plan, men den pressen 

kommer nog mer från killarna till andra killar i stället för från tjejerna. Är man inte 

maskulin så tycker jag att det mottas bättre av tjejer än killar. Hoppar man utanför ra-

men av maskulinitet så möts man av mer negativitet av killar än av tjejer. 

- Intervjuperson 2, Man. 

Att följa normer innebär en känsla av samhörighet och gemenskap men kan även innebära re-

striktivitet hos könen just för att passa in. För att bli accepterad i en gemenskap handlar det ofta 

om att få ”godkännande” av liksinnande personer, i citatet ovan beskrivs pressen att tillhöra 

men att pressen kommer från en motsvarande grupp inte från den motsatta gruppen. De flesta 

utav intervjupersonerna beskrev liknade som ovanstående citat att det finns skillnader mellan 

hur de ska presentera sig på sociala medier men att pressen kommer från samma binära köns-

kategori samt att de känner att det finns en vikt att presentera sig själva som antigen feminina 

eller maskulina.   

5.3.2 Seglivade könsnormer 

Vad är det då som gör att dessa oskrivna regler kring könsnormer fortfarande lever kvar trots 

att samhället på många andra plan utvecklas och jämställs, intervjupersonerna pekar många 

gånger på att det är så för att det alltid har varit på ett sätt eller att det är det som individerna 

har lärt sig från uppväxten. Detta kan resultera i att användare tror och på så sätt upplever en 

press att förhålla sig på ett visst sätt även om denna press egentligen inte kommer från en individ 

utan från en delad upplevelse om att andra troligtvis förväntar sig att dessa regler upprätthålls 

och fortsätter finnas kvar i samhället.  

Det tror jag att det ena könet tror att det finns en press kommande från det andra könet 

men det har ju alltid varit så och det har man ju lärt sig från barn att de som är coola och 
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mer maskulina får ju snyggare tjejer, […] så det följer ju med i en viss grad i vuxenål-

der. 

- Intervjuperson 3, Man. 

Bradley et al. (2019) redogör att kvinnor på sociala medier erhåller en annan medvetenhet gäl-

lande oskrivna regler som de förväntar användare att följa, och på så sätt kunna tillhöra något 

större även på sociala medier. Detta kan knytas an med Yang et al. (2018) mening om att för-

hålla sig till en rådande norm ger känslan av validitet av självet.  

[…] så pressen kommer mer från män, för är du inte den typiska mannen så får du di-

rekt stämpeln som bög och jag har aldrig upplevt att tjejer är lika snabba på den ankla-

gelsen.  […] jag har ett större behov att bli accepterad som man av mina killpolare än 

mina tjejpolare, utan tvekan. 

- Intervjuperson 2, Man.  

Att passa in i den gemenskap eller tillhörighet som förväntas men kanske också eftersträvas av 

individer är inte alltid det enklaste åtagandet. Om användare när de presenterar självet inte be-

tonar attribut som är karakteristisk för könsrollen blir de snabbt ifrågasatta om vem de är, precis 

som citatet beskriver. Kvinnor och män kan disciplinera kroppen för att övertyga personens 

omgivning att personen är på ett visst sätt (Connell, 2009). I samband med att sociala medier 

ger användare verktyg att utrycka vem de själva är kan användare även styra observatörers 

tolkningsprocess i hur de uppfattar andra individers egenskaper (ibid).  

 

5.4 Intrycksstyrning 

Att individer idag framställer sig själva på sociala medier har blivit något utav en norm och 

självklarhet, men hur detta går till framför och bakom kulisserna förmedlas genom Goffmans 

teori om intryckstyrning och artiklar skrivna av Marshall (2010) och Bradley et al. (2019) som 

menar på att det finns sätt att förstärka självet med dess attribut med sociala mediers påverkan 

i hur detta framkommer genom förebilder som kändisindustrin som har anpassat sig till att vara 

transparenta men samtidigt privata när bilden av vem de är presenteras.  

5.4.1 Mediepåverkan 

Marshall (2010) menar på att kändisindustrin har förändrat sättet individer behandlar och skapar 

självet på sociala medier genom att tillämpa en hybrid av individens personliga och offentliga 

själv. Detta kan sammankopplas med föreställningen om hur individer, likt skådespelare, 
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uppträder enligt en önskad roll som ska vara tillräckligt transparent i framträdandet för att bli 

betrodd men samtidigt selektivt visa dem sidor av rollen eller individen som krävs (Goffman, 

2017). Nyckeln är att presentera sig själv utan att visa hela sanningen med en balans mellan 

fasad och verklighet (Marshall, 2010). 

På Instagram så kan man ju bygga upp en fasad, hur man vill framställa sig likt influen-

sers. […] En förfinad bild, inte på typ plugg eller jobb för det är ganska tråkigt och oin-

tressant. 

- Intervjuperson 3, Man. 

Kändisar eller influensers som dem kallas på sociala medier har blivit förebilder av hur använ-

dare ska framställa sig själva online, ge ger upphov till normer till vad som är accepterat age-

rande och inte (Marshall, 2010). Genom att använda sig utav denna ”presentationsmedia” på 

sociala medier ger det inte bara friheten till att kunna presentera sig själv till den man vill vara, 

det kan även ge en känsla av att personens verkliga jag inte lägre ”duger” och tillslut blir det 

svårt för individer att skilja mellan verklighet och den virtuella fasaden (ibid).   

[…] jag tänkte lägga upp si och så här mkt i veckan, men det blev inte så att jag full-

följde det men det är klart att jag har känt att man skulle vilja ha det som en Instagram-

kändis men så blev det aldrig. 

- Intervjuperson 1, 

Kvinna. 

Att upprätthålla detta med sådana stora förebilder kan också ingiva en press hos användarna att 

det måste lägga upp ett x antal inlägg och visa sig bättre än vad de kanske är för att belysa en 

”äkthet” (Bradley, 2019), citatet ovan beskriver att det finns en vilja hos användare att sköta 

sina sociala medier konton på ett visst sätt men att det inte alltid är hållbart, citatet som kommer 

från denna intervjuperson har valt att distansera sig själv från sociala medier och detta kan vara 

en utav orsakerna att det blir ett övermäktigt jobb att inte bara presentera sig själv utan att det 

även finns krav på hur detta ska gå till för att självet ska blir bekräftat.  

5.4.2 Iscensättning 

För att göra en intrycksstyrning i hur andra tolkar de inlägg som användare lägger upp på sociala 

medier krävs en noggrann förberedelse och planläggning till hur dessa inlägg ska utformas. 

Goffman (2017) beskriver vår vardagsinteraktion som ett framträdande där individer förhåller 

sig till en viss roll som förväntas av situationen de befinner sig inom. Framträdandet inkluderar 

fasader som inramning och en personlig fasad, inramningen handlar om bakgrundsinslag eller 
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olika typer av rekvisita, vid publicerande av ett inlägg kan detta innebära det som är omkring 

fokuset på en bild, alltså en omgivning.  

Man vill förtydliga det som inte är så tydligt på bilden, en utsikt behöver man ju som 

inte förtydliga på samma sätt. Där behöver man inte skriva ”jag har det glassigt” utan 

man ser det. 

- Intervjuperson 3, Man. 

Den personliga fasaden förhåller sig till detaljer som förknippas med individen och vad som 

förväntas utav framträdandet. Det kan vara allt från kläder, ålder, utseende till användarens 

sociala status, citatet påvisar att en bild av en utsikt säger sig självt när observatörer redan kän-

ner till användarens värdegrunder, utsikten symboliserar en viss status som användaren hoppas 

ska reflektera tillbaka på denne som person. Det är alltså viktigt för användaren att lägga ut 

inlägg som kopplar samman med vem denne vill framställa sig som och till vad som förväntas 

av användarens rollinnehavande.  

Det måste vara fina bilder och det måste vara ett fint flöde, alltså noga planerade bilder 

och videos med fina färger och ett färgglatt flöde. Det behöver inte vara sammanhäng-

ande inlägg utan jag lägger upp lite det jag känner för men bilden måste vara fin och se 

inbjudande ut. 

- Intervjuperson 4, 

Kvinna. 

Goffman (2017) menar på att om användaren som gör sitt framträdande faller ur sin roll eller 

om det inte överensstämmer med den redan etablerade image användaren byggt upp faller äkt-

heten och trovärdigheten hos både framträdandet och personen i fråga. Att kunna utläsa om en 

användare har en ”äkthet” eller inte är nyckeln hos observatörer på sociala medier menar Brad-

ley et al. (2019). Detta bygger bland annat på inläggens kvalité, hur många följare och inlägg 

användaren har. Korrelationen mellan hur individen väljer att framställa sig själv och med vad 

ligger stor vikt i om omgivningen köper framträdandet eller inte.  

Hela samhällsutvecklingen går mot att mäta visa saker och hur de ska mätas. Det gör 

man av statistik och det blir en mer stelare samhällsbild för att man tittar bara på ytan 

och inte närmare. Nackdelen är att man inte tittar på vad för relationer man skapar utan 

man tittar på hur många är det jag har i mitt nätverk men hur relationen ser ut spelar 

inte lika stor roll. Nu går det mycket lättare att mäta exempelvis hur många följare man 

har som ska ge utslag för personens relevans. 
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- Intervjuperson 2, Man. 

Genom att kunna överlista och slutligen mäta en användares relevans sker en planering i hur 

detta ska ske i vad Goffman (2017) kallar för den bakre regionen, här förbereds interaktionen 

och inläggen och konstrueras för att passa in i framträdandet användaren försöker sälja in. Bil-

der fotas och redigeras, texter utformas och finslipas innan det blir publicerat, här kan illusionen 

skapas för att förstärka rollframträdandet och i sin tur imagen. Problem som kan uppstå ”bakom 

kulisserna” är om observatörer får vetskap om hur dessa inlägg fabriceras och på så sätt rubbar 

framträdandet som sen presenteras och legitimiteten fallerar.  

[…] självklart är jag ju rädd när någon ser eller träffar mig i verkligheten att det inte ska 

klaffa med mitt virtuella-jag och mitt verkliga-jag när bilder redigeras, men det är ris-

ken jag är villig att ta […]. 

- Intervjuperson 4, 

Kvinna. 

När inlägg publiceras och framträdandet tar form sker detta i den främre regionen, här för-

kroppsligas den indirekta interaktionen och normer exponerar sig (ibid). Nu synliggörs den fa-

sad och roll som användaren vill förmedla när inläggen är färdigslipade. Likt individen som gör 

sitt framträdande och förväntas att agera på ett visst sätt så förväntas även observatörerna att 

agera normriktigt. Även fast de kanske bara agerar som publik är även dem med i framträdandet 

(ibid). Det blir ett selektivt framträdande av de som interagerar och publiken eller observatö-

rerna för att användarna vet att dem är där, detta kan uppenbara sig som att användare är för-

siktiga med vissa åsikter eller uttalanden även om det tillhör dennes roll.   

[…] jag gör mig roligare än vad jag är på videos, jag är mer tillgjord. Men det grundar 

sig i vad folk ska tycka. Vissa sidor tycker man ju kanske inte om med sig själv så det 

vill man ju dölja för allmänheten.  

- Intervjuperson 4, 

Kvinna. 

Intervjupersonerna grundar mycket av sitt framträdande och uppbyggnad av image utifrån vad 

andra ska tycka och hur de tolkas av omgivningen, detta betyder att fasaden om så det är in-

ramningen eller den personliga fasaden har ett omfattande värde när det kommer till att presen-

tera sig själv även om det är vinklat eller förfinat (Blumer, 2008). När imagen är vald av an-

vändaren kvarhålls den oavsett plattform eller publik så länge den är accepterad.  
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6. Diskussion  

Vid detta kapitel presenteras en diskussion kring studiens syfte om hur sociala medier skapar 

möjligheter till ett identitetsskapande och varför det är viktigt för många av dagens yngre män-

niskor att presentera sig själva på ett tillrättalagt sätt genom dessa plattformar. Hur respon-

denternas svar kan tolkas och förstås när resultatet är framtaget diskuteras även i detta kapitel 

samt om det finns en rödtråd kring upplevelserna och vad det kan bero på. Frågeställningarna 

På vilket sätt är sociala medier en viktig del av unga människors identitetsskapande? Hur skil-

jer användandet av sociala medier sig åt mellan män och kvinnor? Samt hur presenterar indi-

vider sig själva på sociala medier? som använts i denna studie behandlas inom detta kapitel så 

väl som i det tidigare kapitlet om resultat och analys, men här har diskussionen avsikt att för-

tydliga kontentan av vad resultatet betyder för fenomenet. Vidare presenteras förslag till vidare 

forskning av ämnet.  

 

När mycket av den medmänskliga kontakten sker virtuellt via sociala medier och samhället idag 

ger oss friheten med att skapa oss själva med relativt fria tyglar är det enkelt att bygga upp sin 

image på sociala medier utifrån individers egen önskan och gemenskapens skapta normer. Att 

framställa sig själv som en bättre person än vad hela sanningen är blir det nya normala eftersom 

samhället förändras i takt med individernas begäran, begäran av att vara ”perfekt” och främst 

relevant som person både online och offline. 

Genom att tolka min empiri till tidigare forskning samt de teoretiska utgångspunkterna går det 

att dra slutsatsen att sociala medier kan påverka individers syn på sig själva och att synas i sin 

gemenskap är högt värderat. När individer erhåller en gemenskap kan självet som de byggt upp 

bli bekräftat. Detta var något som intervjupersonerna ofta la vikt på hur betydelsefullt en grupp-

tillhörighet var och att de själva kunde få en plats att synas på som i sin tur blev en personlig 

vinning för individerna. Baksidan av att vila sin identitet i en gemenskap är att grupptryck i 

normer och värderingar kan vara svåra att stå emot när individer vet att de ständigt blir bevakade 

av andra användare på sociala medier. Vidare kan detta resultera i att självet blir selektivt pre-

senterat i och med gruppens önskan i stället för den egna friheten att ”bli den man vill vara” 

(Bradley et al., 2019). Det blir som frivilliga tyglar som varje användare väljer att lyda efter 

och förkroppsligandet av självet disciplineras av det ”samlade medvetandet” (Giddens, 2008). 

Trots fasader och skapade image är det något speciellt med att vara ideligt aktiv på sociala 

medier, det datorförmedlade kommunikationssättet bidrar till både känsla av avskildhet när 
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individer kan ”gömma sig” bakom sin skärm men samtidigt ska användarna vara mer transpa-

ranta än någonsin. Att dela med dig utav sina självberättelser (ibid) är sedan gammalt men sättet 

individer gör det på och hur frekvent dessa uppdateringar sker på sociala medier är det nya. 

Detta medför att mäta och jämföra sig själv med andra har blivit enklare än förr vilket intervju-

personerna beskrev med dubbel bemärkelse. Det positiva är att det är lätt att hitta riktlinjer för 

vad som är bra och dåligt respektive normriktigt- och avvikande beteende. Respondenterna me-

nade också på att jämförelsen lätt går över till en existentiell ångest (ibid) och stress över att 

individerna känner att de aldrig duger och alltid befinner sig i någon lags omdaning av självet. 

En av intervjupersonerna hade av denna anledning valt att distansera sig ifrån sociala medier 

och menade på att denna jämförelse gick överstyr till den punkt att personen upplevde mer 

negativitet och ogynnsamhet av att visa upp sig själv på sociala medier. Även då individen 

stundvis ifrågasatte om valet att avstå var negativt för dennes egna självbild och främst hur 

självet nu framtogs i den aktuella gemenskapen och omgivningen personen befann sig i ef-

tersom användaren inte längre var i blickfånget olikt den övriga omgivningen.   

Inlägg på sociala medier ger användare möjlighet att visa upp sitt självprojekt på ett mer konkret 

tillvägagångssätt. Med bilder och text som i sin tur ska symbolisera (Blumer, 2008) och för-

medla vem de är som personer är sociala medier det optimala verktyget i dagens samhälle. 

Slutsatsen som kan dras varför är sociala medier viktigt i identitetsskapandet är att de olika 

plattformarna innefattande kulturskiftningar understödjer möjligheten till att kunna presentera 

självet på olika sätt som är önskade av publiken (Marshall, 2010). Det vill säga att det blir lättare 

att skapa kontakter och kommunicera med personer eller grupper som gynnar begäran individen 

har vid framställningen av sig själv gällande olika belägenheter, exempelvis vid nya jobbmöj-

ligheter eller andra typer av nätverkande. Resultatet pekar på att individer känner sig lätt åt-

komliga och att framställningen av sig själv har blivit lättare i och med att dem är så nåbara, 

som förvisso övergått till att vara den nya normen. Andelen på 83 procent (Svenskarna och 

Internet, 2018) stämmer överens med vad intervjupersonerna beskriver att ”i princip alla är på 

sociala medier” och det gäller att följa strömmen. Även fast att det kan skilja individer åt i hur 

mycket tid de lägger ner på sociala medier delar respondenterna liknande mening i att det är åt 

denna virtuella kontakt som samhället styr mot, så det gäller att hänga med.  

Trots fenomenet att presentera sig själv på sociala medier är individuellt och endast utgår ifrån 

individers åsikter och värderingar finns en sammanhängande tankegång i och med att många 

gånger beskrev intervjupersonerna liknade uppfattningar kring samma fråga. I början av denna 

uppsats antogs det att det skulle finnas större skillnader av användningen mellan kvinnor och 
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män, intervjupersonerna menade dock på att skillnaden till hur de framställer sig själva inte 

skiljdes åt avsevärt mycket, däremot fanns en press från omgivningen att betona en individs 

könsroll genom att förhålla sig till de normer och stereotyper som berör respektive könsgrupp. 

Om användarna upplevde att de på något sätt föll utanför ramen av vad som anses vara mas-

kulint eller feminint blev självet ofta ifrågasätt av omgivningen, men respondenterna menade 

på att den konfrontationen och pressen av att presentera sig själva på ett visst sätt kom från 

samma binära grupp och inte av det motsatta könet. För att summera förväntningarna som finns 

kring uppförandet av ett visst biologiskt kön bör personens beteende och agerande överens-

stämma med hur individen synliggör sig själv. Även fast känslan av att vara maskulin eller 

feminin kan utspela sig på olika sätt finns det alltid förhållningsregler i hur individer ska för-

kroppsliga dessa känslor menade intervjupersonerna.  

Det som visade sig vara centralt vid presentationen av självet på dessa plattformar landar i 

iscensättningen, det vill säga hur individer använder verktyget sociala medier i uppbyggnaden 

av personers konstruerande identitet. Att planera och finslipa bilder och text i form av filter och 

noga överlagda aspekter om vad inlägget ska innehålla betonade varje intervjuperson att det var 

en process som gav dem kontroll över hur de presenterades. Samt att de även kände viss kontroll 

över tolkningsprocessen observatörerna skapade av inläggen (Goffman, 2017), detta gjorde att 

de upplevde att de kunde styra interaktionerna på ett gynnande sätt trots barriärerna med avsak-

naden av bland annat ansiktsuttryck (Carpenter et al., 2018). I slutändan visade empirin på att 

känslan av att mäta sin egen relevans i förhållande till den större populationen var den faktorn 

som gav dem driv till att upprätthålla sin image på sociala medier. Om självet inte var relevant 

eller erkänt av sina jämställda hade presentationen av självet misslyckats vilket inte är ett alter-

nativ i dagens individualiserade samhälle när det i slutändan inte finns mycket annat att luta sig 

mot än sig själv (ibid).  

6.1 Förslag på vidare forskning  

För att bredda min förståelse kring detta fenomen och se vad som tidigare gjorts påträffades 

många publicerande examens-uppsatser om hur sociala medier har en inverkan på den psykiska 

ohälsan. Även vid litteratursökningen för detta ämne hittades flertalet artiklar om just detta, 

dock var detta inte av personligt intresse att använda mig av som utgångspunkt för denna upp-

sats. När denna studie var sammanställd insåg jag att det fanns ett behov av att undersöka denna 

aspekt av fenomenet. Att sociala medier influerar individer på ett eller annat sätt framträdde 

tydligt vid fördjupningen i denna studie, men hur det har en inverkan på individers psykiska 

hälsa och även på längre sikt är ett bra sätt att vidare fördjupa sig inom detta fenomen. Bara av 
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att tagit del av en intervjupersons upplevelser som valt att avstå från sociala medier visade på 

att det fanns en risk för psykisk ohälsa i och med grupptryck, jämförelse och mätning av självets 

relevans och betydelse. Sociala mediers stora omfattning i dagens samhälle gör att fenomenet 

har många infallsvinklar och det var svårt att täcka upp hela ämnet, men att brodera ut i psykisk 

ohälsa är en bra och behövlig start för vidare forskning. 
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Bilagor: 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Namn?  

Ålder?  

 

1. Vad tänker du på om du hör ordet sociala medier? 

 

Vad förknippar du sociala medier med? 

 

 

Användning av sociala medier 

2. Använder du sociala medier? Vilka? 

 

3. När började du använda sociala medier? Varför? 

 

4. Varför använder du sociala medier? 

Vad tillför dem alt vad fyller de för behov? (sociala medier) 

 

5. Hur ofta använder du sociala medier? 

 

6. Varför tror du att du använder sociala medier så ofta som du gör? 

 

7. Vad använder du sociala medier till? Kommunikation? Presentation av dig själv? 

”hålla sig uppdaterad”? 

 

8. Vad söker du efter när du använder sociala medier? 

 

Känner du att du uppnår/får det du söker efter på sociala medier? Hur? Varför/varför 

inte? 

 

9. Hade du kunnat överlåta uppläggandet av dina inlägg på sociala konton till en nära an-

hörig?  
 

10. När under dagen använder du inte sociala medier? Varför inte? 

 

 

Känslor, normer och värderingar 

11. Vad ger sociala medier dig för känsla när du loggar in? 

 



 

 
 

12. Vad lägger du upp på sociala medier? 

 

13. Känner du att du behöver förhålla dig till något på sociala medier? Koder? Normer? 

Visst flöde? Viss typ av inlägg? 

 

14. Vad tänker du på innan du lägger upp något på sociala medier? 

 

Presentation av självet - självprojekt 

15.  Hur väljer du att förmedla och presentera dig själv på sociala medier? 

 

Vad vill du förmedla med dina inlägg på sociala medier?  

 

16. Finns det en medveten tanke hos dig till hur du kan uppfattas hos andra på sociala me-

dier? 

 

17.  Anser du att det finns en trend för hur man bör presentera / visa upp sig själv på soci-

ala medier? Hur då? 

 

18.  Upplever du att du alltid presenterar ditt verkliga jag på sociala medier?  

Varför/varför inte? 
 

19. Vad finner du inspirerande på sociala medier? Försöker du efterlikna detta på ditt eget 

flöde? 

 

20. Anser du att det finns en press att ständigt vara uppkopplad på sociala medier? An-

vända sociala medier över huvud taget? 

 

 

Sociala mediers funktion  

21. Hur viktig är sociala medier i din vardagliga rutin?  

 

22. Anser du att sociala medier innefattar någon styrka eller fördelar? 

 

23. Anser du att sociala medier förmedlar negativitet eller nackdelar? 

Skapandet av en ny identitet – iscensättande.  

24. Vid bilder, använder du filter? Varför? Redigering-program?  

 

25.  Reflekterar du Kring om att andra kanske redigerar sina bilder? Varför? Hur? 

 

26.  Känner du att du måste visa upp en viss image av vem du är på sociala medier? Var-

för?  

 

 

Förväntade könsroller - genus 

27. Upplever du att killar och tjejers innehåll på sociala medier skiljer sig åt? Varför?  

 



 

 
 

Tror du att killar lägger press på tjejer att detta upprätthålls? Och vise versa.  

  

Upplever du någon press av det andra könet (Tillägg vid andra Intervjupersonen) 

 

 

 

Nätverkandet - interaktioner 

28.  Är det viktigt för dig hur många eller vilka som ser dina inlägg på sociala medier?  

 

29. Är det viktigt med ”likes” på dina inlägg? / hur många?   

 

30. Vad krävs att du ska gilla (likea) någon annans inlägg? 

 

31.  Händer det ett du ”likear” någons inlägg på grund av att det finns en förväntan att 

göra det?  

 

Har du någon gång tagit bort ett inlägg för att du inte fått den respons som du förvän-

tade dig? Antal likes osv.  

 

 

32. Skulle du tänka dig att vara utan sociala medier? Om ja – hur länge? 

 

Är det något som du känner att vi har missat eller inte tagit upp?  

 

  



 

 
 

Bilaga 2 

Informantbrev 

 

Hej! 

Jag heter Alexandra och jag håller på med min Kandidatuppsats nu för min sociologi-examen 

som ska handla om sociala medier. Centralt hur sociala medier kan komma att påverka hur 

man framställer sig själv.  

Vet att du har varit i kontakt med xxx angående detta, vet därför att du kan vara intresserad av 

att delta i en intervju som ska handla om hur DU upplever detta fenomen.  

Intervjun kommer att innebära att jag ställer frågor kring just sociala medier och identitets-

skapande, du svarar till din bästa förmåga och vi har en trevlig diskussion om hur du upplever 

detta. Intervjun kommer att spelas in för att jag eventuellt sedan ska kunna använda detta som 

ett resultat i min uppsats. Uppskattar att intervjun kommer att ta ca 45min. Med detta sagt så 

kommer du att förbli anonym i min uppsats och ljudfilen kommer att raderas när den är fär-

digbehandlad.  

Vore guld att ta del av dina svar och uppskattar enormt din tid som medverkare!  

Är du intresserad?  

Stort tack på förhand, 

Alexandra Jerome 


