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ABSTRACT  
 
The purpose of the thesis is to increase the knowledge of how young women between the ages 
of 20 and 25 experience their use of social media. The problem formulation is based on social 
media being able to influence the self-image of young women. Within these frames, a multitude 
of images and videos that people post are often flowing in the best possible way. This, in turn, 
can help many people believe that the people behind have a perfect life. The empirical material 
has been collected through seven qualitative interviews with young women aged 20-25. The 
empirical study was analyzed with the help of Erving Goffman's theory of impression control 
and Anthony Gidden's theory of identity and was then analyzed by a thematic analysis. The 
main themes of the study are "identity" and "control of impressions", "comparison and 
requirements in relation to social media"The quotes from the empirical material have been 
analyzed using the above-mentioned theories. 
 
The essay results show that the use of social media can adversely affect the interviewees. Young 

women's self-image can be influenced by all images published on social media, they are 

compared with this and furthermore it can lead to them feeling inadequate. There is a norm on 

social media that means that the flow should appear as a "perfect life". The result also shows 

that the interviewees create a certain identity on social media that can be different from the one 

they have in real life. 

 

The essay shows that the interviewees' way of presenting themselves on social media is in line 

with the other members who use social media, which means that everyone together creates these 

standards and maintains them. 

 
Keywords: Social media, self-image, identity, impression management  
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SAMMANFATTNING 
 

Uppsatsens syfte är att öka kunskapen om hur unga kvinnor i åldern 20–25 år upplever sin 

användning av sociala medier. Problemformuleringen grundar sig i att sociala medier kan 

påverka unga kvinnors självbild. Inom dessa ramar flödar en mängd bilder och videor som 

människor postar, ofta framställda på ett så bra sätt som möjligt. Detta kan i sin tur bidra till att 

många människor tror att personerna bakom har ett perfekt liv. Det empiriska materialet är 

insamlat genom sju stycken kvalitativa intervjuer med unga kvinnor i åldern 20–25. Empirin 

analyserades med hjälp av Erving Goffmans teori om intrycksstyrning och Anthony Giddens 

teori om identitet och har sedan analyserats genom en tematisk analys. Studiens huvudteman är 

”identitet” och ”styrande av intryck”, ”jämförelse och krav i relation till sociala medier”. 

Citaten från det empiriska materialet har analyserats med hjälp av ovan nämnda teorier.  

Uppsatsens resultat visar att användningen av sociala medier kan påverka intervjupersonerna 

negativt. Unga kvinnors självbild kan påverkas av alla bilder som publiceras på sociala medier, 

de jämför sig med dessa och vidare kan det leda till att de känner sig otillräckliga. Det finns en 

norm på sociala medier som innebär att flödet ska framstå som ett ”perfekt liv”. Det 

intervjupersonerna gör är att skapa sig en viss identitet på sociala medier samtidigt som de har 

en annan identitet i verkliga livet, det livet utanför sociala medier.  

Uppsatsen visar att intervjupersonernas sätt att presentera sig på sociala medier stämmer 

överens med de övriga medlemmarna som använder sociala medier, vilket innebär att alla 

tillsammans skapar dessa normer och upprätthåller dem.  

 

Nyckelord: Sociala medier, självbild, identitet, intryckstyrning  
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1. INLEDNING 
 

Sociala medier har i dagens samhälle blivit en del av många människors vardag. I media har 

det uppmärksammats att sociala medier påverkar oss människor på olika sätt. Enligt artikeln 

uppdaterade och sömnlösa (Svenska dagbladet, 2012) beskrivs sociala medier som ett sätt att 

förenkla och berika våra liv, det som sällan talas om är baksidan av sociala medier. Den har 

onekligen förenklat kontakten med vänner och nätverk och berikat informationsflödet 

kvantitativt, men frågan är om exempelvis Facebook, Instagram eller Twitter och andra sociala 

medier är ett hjälpande verktyg eller kanske det är tvärt om, mest uppslukande. En studie visar 

att användandet av sociala medier är mer beroendeframkallande är cigaretter och alkohol. Enligt 

läkare så orsakar sociala medier stress och sömnbrist, det visar forskning som gjorts av ett team 

vid Chicagouniversitetet. Den här forskningen gäller inte alla människor men det visar ändå på 

en tydlig riktning för hur människor idag hanterar sina nya medievanor. Den medverkande 

testgruppen vid Chicagouniversitetet bestod av 205 personer som under en vecka fick redogöra 

för behovet av sociala medier. Av de 10 558 svaren var 7 827 akuta begär av sociala medier 

(Svenska Dagbladet, 2012). 

 

I samma artikel från Svenska Dagbladet (2012) förekommer även en intervju med 

stressforskaren Dan Hansson från Karolinska institutet. Han uttrycker oro över hur sociala 

medier påverkar oss människor och hur det påverkar vissa människors stressnivåer. Enligt 

Hansson är sociala medier ett utmärkt verktyg för människors välmående men dock bara om 

det råder en medvetenhet kring motivet för användandet. Vidare menar Dan att många känner 

ångest över att inte hinna med flödet på Facebook. För att minska sin ångest har detta lett till 

att vissa hetskollar sin Facebook, vilket i sin tur skapar en ohälsosam motivation. Känner man 

sig stressad blir det lätt ett tvångsmässigt sätt att mildra stressen med tvångsmässiga 

uppdateringar (ibid). 

 

Kvinnor upplever att det finns en påverkan på deras självbild och kroppsbild när de använder 

sig utav sociala medier.  Ett exempel på detta fanns i en av studierna av Tokunaga och Quick 

(2017). De fann att inaktiv Facebook användning kunde påverka kvinnors tankar och åsikter 

om idealen som är accepterade av samhället. Detta var även relaterat till kvinnornas egen 

tillfredställelse med sina egna kroppar och självkänsla. En till faktor som påverkade dessa 
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kvinnor var deras köpbeteenden. När de ser vad som publiceras och är populärt får de 

inspiration till att köpa produkter som är inne och visar status (Tokunaga & Quick, 2017). 

 

Att kvinnor upplever sin självbild och kroppsbild bli påverkad av sociala medier visade även 

en annan studie gjord av Strubel, Petrie, Trent och Pookulangara (2016) framkommer det hur 

sociala medier påverkar kvinnliga högskolestudenter. De undersökte förhållandet mellan olika 

evenemang på Facebook och kvinnors åsikter om utseendeidéer, psykologiskt välbefinnande 

och deras avsikter att göra inköp på nätet. De fann att aktiv Facebook-användning påverkade 

kvinnors internalisering av ideal som är accepterade av samhället, vilket var relaterat till 

kvinnornas tillfredställelse med sina kroppar och självkänsla. Genom att ständigt se bilder som 

innehåller de accepterade idealen, upplevde kvinnorna att deras bild mot sina egna kroppar 

förändrades. Att använda Facebook aktivt visade sig också påverka de kvinnliga 

högskolestudenternas beteende. Genom att se vad andra vänner publicerar på sin Facebook 

bidrog de till att de undersökta kvinnornas beteende förändrades, de upplevde att de blev 

påverkade av att också vilja köpa eller göra samma sak som deras vänner publicerade (Strubel 

et al., 2016). Genom bilder, verbal kommunikation, massmediaaffärer, modetidningar, tv och 

sociala medier kommunicerar samhällets ideal om kroppens storlek, form, utseende, vikt och 

vad som ska ätas. Individerna blir ständigt påminda om hur samhällets regler och ideal lyder 

med hjälp av sociala medier (Strubel et al., 2016).  

Detta är av sociologisk relevans att undersöka eftersom det kan utgöra ett samhällsproblem på 

grund av att användningen av sociala medier har ökat avsevärt. Allt fler och fler människor 

använder sig av sociala medier och det blir tillslut en del av en individs vardag i det moderna 

samhället. Som Strubel et al. (2016) visar i sin studie kan problemet med sociala medier vara 

en påverkad självbild för unga kvinnor. Inom sociala mediers ramar flödar en mängd bilder och 

videor som publiceras och människorna i dem är ofta framställda på ett bra sätt. Detta kan i sin 

tur bidra till att många människor tror att personerna bakom en skärm har ett perfekt liv. Kraven 

som finns på sociala medier via bilder och videor kan skapa en press för unga kvinnor som i 

sin tur kan bidra till en stress för dem om de inte lever upp till kraven som skapats på sociala 

medier. Där av tycker jag att det skulle vara intressant att fördjupa mig i detta ämne eftersom 

det är viktigt att reflektera över hur unga kvinnor upplever sociala mediers inflytande i deras 

liv.  
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1.2 Syfte  

Syftet med den här studien är att öka kunskapen om hur unga kvinnor upplever sin användning 

av sociala medier. För att uppfylla detta syfte har tre forskningsfrågor formulerats.  

1.3 Forskningsfrågor  

- Hur väljer intervjupersonerna att presentera sig själva på sociala medier?  

- Hur skapar intervjupersonerna sig en social identitet på sociala medier?  

- Hur kan dessa upplevelser förstås och diskuteras i relation till identitet och 

identitetsskapande? 

1.4 Avgränsningar 
 

Studien är avgränsad till att undersöka unga vuxna i åldern 20–25 (Strubel, et al., 2016; IIS, 

2016). Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälsfrågor (u.å.) uppger att unga vuxna är i en 

ålder mellan 18 och 25 år. Åldern 20–25 valdes ut för att studera den delen av unga vuxna 

eftersom den grupp som ofta är studerad på är i åldrarna 13–18 år. Denna studie fokuserar på 

unga vuxna efter gymnasiet. För utförligare resonemang om intervjupersonerna se punkt 3.3 i 

urval. 

 
1.5 Disposition 
 

Uppsatsens innehåll har disponerats enligt följande: I kapitel två presenteras det teoretiska 

ramverket som använts. I kapitel tre presenteras de metodval som använts samt studiens 

arbetsprocess. I det fjärde kapitlet analyseras det empiriska materialet med hjälp av det 

teoretiska ramverket för studien. I det sista kapitlet, kapitel fem, förs en diskussion kring de 

slutsatser som dragits för att på så sätt belysa och öka kunskapen av hur unga kvinnor upplever 

sin användning av sociala medier. Här presenteras även en metoddiskussion.  
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2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 
 

I det nedstående avsnitt presenteras den tidigare forskning som handlar om sociala mediers 

påverkan på unga kvinnor. Denna forskning har valts ut med hjälp av en litteratursökning inom 

området (se punkt 4.2.1). Teoriavsnittet presenterar även det teoretiska ramverk som utgör 

studiens verktyg för analys av den insamlade empirin. Det handlar om Erving Goffmans (2014) 

teori om intrycksstyrning och Anthony Giddens (1999) struktureringsteori.  

 

2.1 Tidigare forskning om sociala mediers påverkan på unga kvinnor  
 
Användningen av sociala medier skiljer sig från traditionella medier på grund av att sociala 

medier är tillgängliga dygnet runt. Användarna kan uppleva en press av att övervaka hur deras 

personuppgifter och bilder presenteras för allmänheten. Detta tryck kan leda till att ungdomar 

och unga vuxna börjar engagera sig i självpresentativa beteenden som till exempel att modifiera 

bilder eller publicera information och bilder som syftar till att de har ett lyckligt och 

framgångsrikt liv (Strubel, et al., 2016).  

 

Barry, Reiter, Anderson, Schoessler och Sidoti (2017) undersökte om det kunde finnas en dålig 

självuppfattning bland undersökningspersonerna om de inte fick tillgång till att redigera sina 

bilder innan publicering. Några av undersökningspersonerna fick tillgång till att redigera sina 

bilder medan resten inte fick det för att kunna avgöra om det fanns någon form av 

interpersonella konsekvenser av ”selfies” jämfört med andra individers ”selfies”. Selfies” 

innebär ett självporträtt som är taget med en mobiltelefon (Nationalencyklopedin, 2019).  

Resultatet visade att kvinnorna i studien uppvisade en oro över sin ”selflie” när de inte fick 

tillgång att redigera bilden innan den publicerades. De upplevde att bilden inte passade in till 

de normer och regler som finns på sociala medier. Individerna ska publicera ”selfies” som 

överensstämmer med vad som är en norm i samhället (Barry, et al., 2017).  

 

Idealiserade bilder har ett negativt inflytande på en kvinnans kroppsbild. Flera studier visar att 

kvinnor som publicerar bilder på sig själva i någon form av sociala media, utan möjlighet till 

att redigera bilden innan den publicerades upplevde sig mindre fysiskt attraktiva jämfört med 

de personer som hade den möjligheten att redigera bilderna innan publicering (Mills, Musto, 

Williams & Tiggemann, 2018). De kände sig även mer angelägna, mindre självsäkra och 

mindre fysiskt attraktiva efteråt jämfört med de personer som kunde redigera de bilder som de 
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publicerade. Presentation av idealiserade bilder av en attraktiv kvinna på sociala medier med 

eller utan redigering har en högre tendens att skapa utseendemässiga jämförelser, speciellt för 

de kvinnor som lätt jämför sig med andra. Den experimentella forskningen visar att ta och 

publicera ”selfies” på sociala medier orsakar negativa psykologiska effekter för kvinnor 

(Cohen, Newton-John & Slater, 2017; Fardouly & Holland, 2018; Mills et al., 2018).  

 

I en artikel skriven av Tokunaga och Quick, (2017) framkommer det att internetanvändare 

regelbundet upprätthåller en profil på sociala närverk och samtidigt granskar andras profiler. 

Utmaningen för observatörer är att bestämma vilka signaler som är mest framträdande och 

representativa för profilägare. Det är också utmanande för profilägaren att förstå vilka ledtrådar 

i kombination av tillgänglig information online som observatörer använder för att bilda en 

uppfattning om profilägaren. Målet med denna studie var att undersöka hur presentation av 

innehåll på sociala nätverk kan forma andra människor samt ta reda på hur dessa människor 

kunde påverkas av presentationerna. Resultatet visade att profilägare som sällan publicerade 

statusuppdateringar bedömdes ha ett större underskott av social förmåga än profilägare som 

skickade uppdateringar dagligen. Observatörer på sociala medier använder innehållet i 

statusuppdateringar för att göra slutsatser om andras psykologiska tillstånd. En individ som är 

aktiv på sociala medier i större grad kan uppfattas av observatörer på ett positivt sätt, denne 

anses ha ett positivt psykosocialt välbefinnande och sociala färdigheter. Det alternativa 

perspektivet är att intryck om depression kan uppkomma när profilägaren sällan publicera 

statusuppdateringar (Tokunaga & Quick, 2017). 

 

Ett flertal av de artiklarna som framkom under litteratursökning handlade om unga människor. 

Fokus låg på hur sociala medier påverkade unga människor negativt kopplat till deras 

identitetsskapande, detta visade sig kunde bero på att många människor skapar sig en identitet 

vid en ung ålder. Dessa artiklar var intressanta men enligt mitt tycke handlade det mycket om 

individer i barndomen. I denna uppsats kommer utgångspunkten att vara unga vuxna i åldern 

20–25 och deras upplevelser av sociala medier kopplat till identitet, presentationen av sig själva 

och deras självbild.  

 

Baserat på vad den tidigare forskningen visar har teorier om intrycksstyrning och reflexiv 

identitet valts ut för att kunna besvara syftet. Den tidigare forskningen handlar om hur unga 

individer blir påverkade av sociala medier och med Goffmans (2014) teori om hur individerna 

styr sina intryck via sociala medier, kan den hjälpa till att skapa en förståelse kring varför 
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individer agerar som de gör. Med hjälp av Giddens (1999) identitetsteori kan en förståelse över 

hur individerna skapar sin identitet på sociala medier förklaras. Härnäst kommer en redogörelse 

av dessa teorier.  

 
2.2 Teori  
 
Teoriavsnittet presenterar det teoretiska ramverk som utgör studiens verktyg för analys av 
den insamlade empirin. 
 
2.2.1 Intrycksstryrning  
 
Erving Goffman (2014) har utvecklat en teori som handlar om interaktion mellan människor. 

Han beskriver att en direkt interaktion kan definieras som individernas ömsesidiga inflytande 

på varandras handlingar, samt deras sätt att fungera när de befinner sig i en interaktion med en 

annan individ, det vill säga varandras omedelbara fysiska närvaro. En interaktion är all den 

interaktion som förekommer när individer befinner sig i varandras omedelbara närvaro, men en 

interaktion kan även förekomma på sociala medier. Poängen med sociala medier är att 

interaktionen inte längre behöver ske i omedelbar närvaro (ibid). 

 

En annan term som kommer vara återkommande i nedan beskrivning av Goffmans (2014) teori 

om intrycksstyrning är framträdanden, vilket innebär den samlade aktiviteten hos en viss 

deltagare vid ett givet tillfälle som kommer påverka någon av de andra deltagarna i ett möte på 

något sätt. I detta framträdande finns en publik och det är individerna som står för de andra 

framträdanden. Det förbestämda eller fastställda handlingsmönster som kommer att spelas upp 

under ett framträdande eller för den delen spelas upp vid andra tillfällen kallas för en roll. När 

en individ eller en aktör spelar en likadan roll igen inför samma publik men vid olika tillfällen 

uppstår ett socialt samband. Goffman (2014) kallar detta för social roll som menas med ett 

verkställande av rättigheter och skyldigheter som är bundna till en viss status. En social roll kan 

involvera eller inbegripa en eller flera olika roller och var och en av dessa kan visas upp inför 

en publik av samma slag eller en publik som består av samma personer. Nedanför kommer 

dessa begrepp att användas i Goffmans (2014) förklaring av intrycksstyrning.  

 

Den interaktion som individerna använder sig av vid möten med andra människor handlar om 

hur individer presenterar sig själva inför andra. De framträdanden som en människa använder 

sig av kräver vissa tekniker som både är omedvetna och medvetna. Individen kan på så sätt 

styra och kontrollera uppfattningen som andra individer bildar av dem. Goffman (2014) menar 



S0055A, Kandidatuppsats, Jenny Lindgren  

  
 

7 

att det mänskliga beteendet kallas för en teater eftersom att individer spelar olika roller inför 

andra individer. I framträdandet presenterar individerna sig i olika, beroende på vilket 

sammanhang det är. Framträdanden kräver som tidigare nämnt omedvetna och medvetna 

tekniker som en individ använder sig av när individen vill få andra att bilda en uppfattning om 

en. Det Goffman (2014) även menar är att interaktionen med andra människor handlar om att 

styra sitt handlande på ett sätt som gör att dem överför de intryck som de vill att omgivningen 

ska få om dem. Det individen gör för att styra intrycken är att dölja vissa karaktärsdrag och 

framhäva andra. Vad som individen själv väljer att framhäva beror på hur individen vill 

uppfattas där och då.  

 

Framträdande menar Goffman (2014) är det vi visar upp av jaget i olika situationer. Jaget som 

han menar att individerna har kan visa upp på olika sätt beroende på hur individen vill att andra 

ska uppfatta en. Det Goffman (2014) menar är att det krävs olika rollspel. Befinner individen 

sig i en roll i den främre regionen eller i en roll i den bakre regionen? När en individ spelar en 

roll blir individen en del av framträdandet. En roll är ett måste för att ett framträdande ska kunna 

genomföras. Nedan kommer en utförligare beskrivning av begreppen främre och bakre 

regionerna.  

 
2.1.4 Främre och bakre regioner  
 
Goffman (2014) menar att individer beter sig på olika sätt beroende på om de befinner sig 

bakom scen eller på en scen. Han kallar scenerna för främre och bakre regioner. En bakre region 

är det som sker bakom kulisserna, i denna region kan individen slappna av och vila eftersom 

åskådarna inte har tillträde till denna region. Den främre regionen är där framträdandet äger 

rum, det vill säga det är här individen håller uppe den fasad och roll som ska spelas inför 

publiken. Fasaden innehåller rekvisita och är själva inramningen av framträdandet. Goffman 

(2014) tar upp den personliga fasaden som står för utseende, ansiktsuttryck, klass, kroppsspråk 

och så vidare. Några av dessa går inte att ändra på men några av dem kan ändras med tidens 

gång. Det kallar Goffman (2014) för rollgestalt och den rollgestalt som individen spelar ses av 

samhället som aktörens karaktär. Individen handlar utifrån ett sätt som passar denne för att 

kunna styra de intryck som individen vill att de ska få av denne. Förmågan att kunna kontrollera 

de intryck som förmedlas innebär ett samspel mellan individen och publiken, om individen 

lyckas med att kontrollera de intryck som den vill förmedla får individen en bekräftelse av 

publiken och på så sätt blir jaget en produkt. Genom detta är det viktigt för individen att 

framställningen av jaget blir som individen avsett annars kan ett misslyckande ske. Detta 
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misslyckande sker om individen inte lyckas med sin framställning av jaget eller sin 

intrycksstyrning och vidare kan individen förlora andras respekt (ibid).  

 

I denna studie kommer intrycksstyrning att användas för att försöka förstå hur individer 

presenterar sitt ”jag” på sociala medier samt hur individer framställer sig själva genom hur de 

styr sina intryck på sociala medier.  

 

2.1.5 Giddens struktureringsteori  
 

Anthony Giddens (1999) utvecklar i sin bok Modernitet och självidentitet; självet och samhället 

i den senmoderna epoken en teori han kallar för struktureringsteorin. Teorin stödjer sig på att 

antagandet om en människas kapacitet att kunna reglera och reflektera över sina egna 

handlingar, med det menas att människan kan förklara varför han eller hon handlar på olika 

sätt.  I senmoderna samhället kan ett planerat möte ske utan fysiskt träffas, och individerna kan 

sen genomföra mötet utan att träffas. I modernitetens posttraditionella ordning blir 

självidentiteten en reflexivt organiserad strävan och är den process som självidentiteten utgör 

genom den reflexiva uppbyggnaden av berättelser av självet. I moderniteten får livsstil en stor 

betydelse, traditioner blir mindre betydelsefulla och ju mer vardagslivet förändras tvingas 

individerna att välja mellan många alternativa livsstilar (ibid).  

 

2.1.6 Självets reflexivitiet 
 
Giddens (1999) använder sig av begreppet självets reflexivitiet vilket betyder att vi lever i en 

tid där vi ständigt måste leva och reflektera över en del risker och faror. Det Giddens gör i sin 

bok är att han talar om självreflexivitet och att självet har blivit ett reflexivt projekt. 

Självidentiteten är det individen är medveten om, en reflexiv medvetenhet. Självets reflexivitet 

är fortlöpande och allomfattande vilket menas att vi medvetet kan återge var vi befinner oss i 

livsprojektet, i varje ögonblick eller åtminstone med jämna mellanrum ombeds individen att 

ställa frågor om vad som händer.  

 

Självets reflexivitet omfattar även kroppen där kroppen betraktas som ett handlingssystem och 

inte bara som ett passivt objekt. Genom kontroller och kroppsliga processer som ”hur andas 

jag” blir detta en del av den kontinuerliga reflexiva uppmärksamheten som deltagaren ska rikta 

sitt beteende mot. Denna medvetenhet om kroppen är huvudsakligt för att individen ska kunna 
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”fånga det fulla ögonblicket” och det innefattar även en medveten kontroll av sina sinnesintryck 

från omgivningen (Giddens, 1999).  

 

Enligt Giddens (1999) betraktas självet som ett reflexivt projekt som individen är ansvarig för. 

Vi är inte det vi är, utan det vi gör oss till. Självet formar även en utvecklingsbana från det 

förflutna till den förutsedda framtiden. Eftersom en förändring har skett från det traditionella 

samhället till det moderna samhället är identitetsskapandet idag mindre stabilt för en individ. 

Idag spelar många faktorer in i en individs identitetsskapande vilket bidrar till att vi har större 

möjligheter att skapa oss själva och våra identiteter samt vad vi vill bli. Människor bestämmer 

över sina handlingar, gränser och regler och genom detta skapar de olika möjligheter för hur de 

vill leva sina liv och vilka de ska vara (ibid).  

 

2.1.7 Identitet  
 
Giddens (1999) menar att kroppen har en betydelse för självidentiteten eftersom framträdandet 

av kroppen innefattar det ytliga, alltså det som syns. Detta är också synligt för andra eftersom 

de får ta del av hur individen klär sig och sminkar sig. Klädstilar är något som Giddens (1999) 

menar kan påverkas av grupptryck, ekonomiska resurser och reklam. Ett exempel kan vara att 

individer visar upp olika klädesplagg som tillslut bidrar till att andra individer också vill ha 

detta klädesplagg. Klädstilar är något som skapar normalisering mer än individuella skillnader 

eftersom de sker en normalisering av vad som är modernt i samhället. Det individerna gör är 

att de anpassar sitt framträdande och sitt uppträdande till de krav som gäller för en viss miljö. 

En individs självidentitet är inte bara ett resultat av individens handlingssystem. Det är något 

som skapas utifrån individens reflexiva handlingar (ibid). 

 

Människors beteende är något som påvekars av miljön som vi föds in i och även växer upp i. 

Redan från födelsen interagerar vi med andra människor som i sin tur kommer att påverka våra 

personligheter. Giddens (1999) beskriver identitet som den uppfattning en människa har om sig 

själv, vem hon är och vad som är meningsfullt för henne. En individs personliga identitet är den 

som vi definierar oss själva med och den skapas genom en individs samspel med omgivningen. 

Genom detta samspel skapas eller formas en uppfattning om individerna och det är genom det 

samspelet som individens personliga och offentliga sfärer kopplas samman. Det finns även en 

till identitet som Giddens (1999) kallar social identitet. Den personliga- och den sociala 

identiteten är lika varandra men det finns en del som skiljer dem åt. Den sociala identiteten är 
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den som omgivningen tillskriver individen. Det är detta som gör att omgivningen kan beskriva 

individen. Den sociala identiteten kan vara mamma, svensk, och idrottare. Den sociala 

identiteten innehåller mer än ett kännetecken genom att en individ kan vara en mamma 

samtidigt som hon utövar idrott på elitnivå (ibid). 

 

Giddens struktureringsteori kommer att användas för att försöka förstå hur individerna skapar 

sin identitet på sociala medier.  
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3. METOD  
I följande kapitel redogörs de metodval som ligger till grund för uppsatsen. Det är val av metod, 

intervjuer, urvalet, transkribering, litteratursökning om tidigare forskning.  Det kommer även 

att diskuteras om uppsatsens tillförlitlighet och äkthet, samt de etiska reglerna presenteras.   

 

3.1 Metodval 

Det som var av vikt och intresse med denna studie var att öka kunskapen om hur unga kvinnor 

i åldern 20–25 upplever sin användning av sociala medier. För att kunna ta reda på detta var en 

kvalitativ studie lämplig eftersom det ger en djupare bild av intervjupersonernas upplevelser 

och tankar (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) är en kvalitativ metodansats passande vid 

studier av individers uppfattningar och tolkningar av sociala objekt i verkliga livet. Med 

utgångspunkt till syftet var denna metod mest lämplig att använda till denna studie.  

 

I en kvalitativ metod finns det två sätt att utföra intervjuer på. Den ena är ostrukturerade 

intervjuer som enligt Bryman (2011) innebär att intervjuaren endast har en lista, teman eller 

allmänna frågeställningar över det som intervjun ska spegla. Frågorna som ställs är ofta på ett 

informellt sätt. Varför denna metod inte valdes var för att inte gå miste om viktiga delar i 

intervjuguiden som var utformad utifrån syftet och den tidigare forskningen. Den metod som 

användes var semistrukturerade intervjuer, se utförligare beskrivning under punkt 3.4.  

Studien grundade sig i ett hermeneutiskt synsätt, vilket innebar att fokus ligger i att få en djupare 

förståelse för människors känslor och tankar angående deras upplevelser av sociala medier 

(Thurén, 2007). Kvalitativa studier har ofta en induktiv forskningsansats vilket innebär att 

forskaren utgår ifrån empirin för att sedan dra slutsatser utifrån det teoretiska materialet.  Den 

deduktiva forskningsansatsen utgår ifrån att det teoretiska ramverket skapas innan insamlande 

av empirin för att sedan dra slutsatser om empirin (Bryman 2011). Den forskningsansatsen som 

användes till denna studien var en abduktiv ansats. Den abduktiva forskningsansatsen innefattar 

förståelse och är inte lika bundet till empirin, utan den skapar en möjlighet till växelverkan 

mellan empiri och teori (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

Genom att använda mig av en kvalitativ ansats kan studien ha gått miste om ett makroperspektiv 

eftersom studien fokuserade på individers upplevelser av användning av sociala medier. 

Studien går även miste om förmågan att generalisera svaren (Bryman, 2011). Med detta menas 
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att svaren inte kommer att stämma överens om data skulle omprövas, eftersom det endast är en 

liten grupp av människor som har studerats speglar inte resultatet för hela populationen. Att 

generalisera svaren var inte av relevans till studien eftersom det var endast en liten del av 

populationen studerades därför valdes denna ansats som metod.  

3.2 Insamling av empirin  

I denna del kommer det insamlade materialet att redovisas. En litteratursökning har utförts 

innan uppsatsens start. Detta gjordes för att ta reda på vad för tidigare forskning som finns 

kring ämnet som studien handlar om och på så sätt se om det fanns någon kunskapslucka inom 

ämnet.  

3.2.1 Litteraturöversikt  

Studiens syfte och forskningsfrågor var utgångspunkten vid litteraturöversikten. Metoden som 

ligger till grund för studien baseras på Friberg (2017) och Nyberg & Tidström (2012). 

Sökningarna har gjorts genom Luleå tekniska universitetets biblioteks databas. Fördelen med 

att använda sig av bibliotekets databas är att resultatet presenteras och vidare kan sorteras ut 

utifrån de kriterier som litteratursökningen har. Ingen avgränsnings gjordes mellan kvantitativa 

och kvalitativa artiklar. De vetenskapliga artiklarna som sedan valdes ut, lästes igenom 

noggrant för att sedan analyseras vilket skapar en översikt av artiklarna utifrån syftet som 

bestämts (Friberg, 2017). Litteratursökningen avgränsades till att endast söka i Luleå Tekniska 

Universitetets databas.  

 

Innan litteraturöversikten skapades även Inklusionskriterier och exklusionskriterier. De 

inklussionskriterier som utformades var:  

- Tidsåtgången var mellan 1995–2019  

- Peer-review granskade 

- Tillgängliga på Luleå Tekniska universitets databaser 

- Kvalitativa och kvantitativa metoder  

Exklussionskriterierna var: 

- Artiklar som inte var vetenskapliga  

- Äldre än 24 år   

 

De sökord och nyckelbegrepp som använts på Luleå Tekniska Universitetet databas var till en 

början tre sökord social media, body image och self esteem. Dessa sökord resulterade i 16,407 

träffar, vilket var stort och därför valdes ytterligare sökord till för att få en smalare sökning till 
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den andra sökningen. Sökorden var impact och social network. Dessa valdes ut genom att läsa 

tidigare artiklars abstracts för att få tips på ytterligare relevanta sökord som passar till syftet. 

Denna sökning gav 6947 träffar och därefter valdes 45 relevanta artiklar ut efter en överblick 

av rubrikerna. 

 

Sökstrategin trunkering har använts för att utvidga sökningen och möjliggöra fler träffar baserat 

på syftet. Trunkeringsteckenet [*] användes för att få olika böjelser på sökorden samt [”] för att 

få en exakt mening. Symbolen ” användes innan ordet social media för att få artiklar som 

innehöll information om sociala medier. När inte den symbolen användes blev det många träffar 

som inte stämde överens med syftet (Nyberg & Tidström, 2012). Efter noggrann läsning av de 

utvalda artiklarna gjordes även en sekundärsökning som enligt Friberg (2017) innebär att 

forskaren söker i artiklarnas referenslistor för användbara artiklar. Vid denna sökning lästes sex 

abstracts men ingen artikel valdes ut eftersom de inte uppfyllde inklussionskriterierna. Totalt 

har 45 abstracts lästs och av de valdes 10 ut för att läsas i fulltext. Utifrån dessa 10 artiklar 

valdes sedan tre stycken bort efter en noggrann läsning. De motsvarade inte syftet och 

forskningsfrågan. Under genomläsningarna har begrepp och nyckelord formulerats till 

kategorier: Upplevd fysisk påverkan, Upplevd fysisk påverkan, Kroppsideal och Upplevd 

självbild/självuppfattning 

 

3.3 Urval  

De urval som låg till grund för uppsatsen var ett målstyrt urval eftersom intervjupersonerna 

skulle uppfylla vissa krav för att kunna besvara uppsatsens syfte (Bryman, 2011). Kraven var 

att de skulle vara unga kvinnor i åldern 20–25 år, de skulle aktivt använda sig av sociala medier, 

de skulle även ha slutfört gymnasiet och de skulle vara ansvariga för sin egen konsumtion. Jag 

ville åt den grupp som sannolikt hade lämnat sitt föräldrahem. Eftersom att tidigare forskning 

visade att det var unga kvinnor i åldern 16–25 år som var den största målgruppen som använde 

sig av sociala medier. För att få tag i intervjupersoner har en förfrågan på Facebook publicerats 

som ett inlägg. Förfrågan innehöll informationsbladet och de krav som ställdes på 

intervjupersonerna inför intervjun samt de etiska krav som fanns. De som ville delta i studien 

kunde skicka iväg ett mejl till adressen som fanns i informationsbladet. Totalt inkom sex 

stycken mejl och av dessa sex personer kunde fyra intervjupersoner väljas ut. De två som inte 

valdes ut uppfyllde inte studiens kriterier.  
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Ytterligare tre personer saknades efter publiceringen på Facebook därför användes ett 

snöbollsurval som enligt Bryman (2011) innebär att forskaren tar kontakt med individer som är 

relevanta för studien. De fyra personer som kontaktades via Facebook hänvisade i sin tur vidare 

till personer som ansågs relevanta för studien. Jag fick kontaktuppgifter och hörde av mig till 

dessa personer. Fördelen med detta urval var att det går snabbare att få kontakt med 

intervjupersoner eftersom tiden för uppsatsen var tidsbegränsad.  Med hjälp av dessa urval har 

sammanlagt sju intervjupersoner valts ut till studien. En nackdel med att använda sig av ett 

snöbollsurval kan vara att urvalet blir styrt av någon annan än mig som författare, vilket kan 

leda till att intervjupersonerna inte lämpar sig till syftet (Bryman, 2011). Trots att risken fanns 

blev utfallet av intervjupersoner bra.  

 

3.4 Semistrukturerade kvalitativa intervjuer  

Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Varför detta valdes ut var för att 

på ett enklare sätt få intervjupersonerna att öppna upp sig själva eftersom jag ville få ut djupare 

åsikter och tankar om intervjupersonernas relation till sociala medier (Bryman, 2011). De 

fördelar som finns genom att använda sig av semistrukturerade intervjuer är att 

intervjupersonerna kan ge både längre och obundna svar, vilket var av relevans för studien. 

Enligt Bryman (2011) ger semistrukturerade intervjuer möjligheten till att ställa följdfrågor, 

vilket kan skapa en bredare och djupare förståelse för vad intervjupersonen tycker är viktigt i 

sina svar. Under intervjuernas gång har olika följdfrågor ställts till intervjupersonerna eftersom 

det var vissa frågor som intervjupersonerna uppgav svar som krävdes en följdfråga till.  

Eftersom studiens syfte handlar om att öka kunskapen om vad som faktiskt händer när unga 

kvinnor i åldern 20–25 år använder sig av sociala medier var djupare svar av relevans. Det gav 

en djupare bild av intervjupersonernas upplevelser och tankar kring sociala medier. 

Semistrukturerade intervjuer användes också för att ge en öppenhet i intervjuerna. Öppenheten 

bidrar till att jag som intervjuar kan ställa följdfrågor till intervjupersonerna. Enligt Krag 

Jacobsen (2013) ger öppna frågor fler möjligheter till bredare svar och åsiktsutrymme för 

intervjupersonerna vilket eftersträvades baserat på studiens syfte. Fokusgrupper valdes bort 

eftersom intervjupersonerna kan påverkas av varandra vilket inte var relevant till syftet, utan 

det var intervjupersonernas personliga åsikter angående deras användning av sociala medier 

som efterfrågades (Bryman, 2011). Nedan ges en utförligare beskrivning över hur de 

semistrukturerade intervjuerna har genomförts.  
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3.4.1 Intervjuguide  

Den kvalitativa forskningsintervjun är tekniskt sett semistrukturerad, vilket innebär att 

intervjuerna inte följer ett strikt strukturerat frågeformulär. I denna studie genomfördes 

intervjuerna enligt en intervjuguide (se bilaga 1) som innehöll vissa teman och kunde omfatta 

förslag till frågor. Frågorna i intervjuguiden är ofta färre och lagom öppna (Kvale, 1997; 

Alveson 2011). Genom att arbeta efter denna metod skapades det en möjlighet till att få en 

större insikt i vad intervjupersonerna egentligen tyckte om ämnet. Intervjuguiden formulerades 

med hjälp av tidigare forskning och syftet med studien. Enligt Bryman (2011) är en 

intervjuguide en minneslista över de område som ska studeras för att på så sätt säkerställa att 

området som studerats har täckts upp. Frågorna som skapades formulerades på ett sätt som gör 

att intervjupersonerna förstod de frågor som ställdes (Bryman, 2011). Jag upplevde under 

intervjuerna att det var svårt att formulera frågor som var begripliga för intervjupersonerna men 

vid intervjuernas genomförande förklarades de frågor som intervjupersonerna inte förstod och 

vidare kunde intervjupersonerna fortsätta svara på frågorna.  

 

3.4.2 Intervjupersoner  

De intervjupersoner som ingick i studien har olika utbildningsbakgrunder. Detta kommer inte 

att nämnas vidare eftersom det inte är relevant till studiens syfte och är oväsentligt hur vida 

dessa bakgrundsfaktorer spelar in. De intervjupersoner som intervjuades var i åldrarna 20–25 

och samtliga var kvinnor eftersom de var ett av kraven för studien. De namn som presenterades 

i studien är fiktiva namn för att bibehålla anonymiteten och leva upp till konfidentialitetskravet. 

Att använda dessa namn istället för siffror eller ordet ”intervjuperson” bedömdes enligt min 

mening göra resultatet lättläst. De namn som använts i studien är: Sara, Lotta, Lisa, Johanna, 

Malin, Lena och Olivia. Citaten i resultat och analysdelen presenterats utifrån dessa namn. 

Åldrarna, vilken utbildning eller arbete intervjupersonerna hade, presenterades inte för att 

bibehålla anonymiteten för intervjupersonerna.  

 

3.4.3 Genomförande av intervjuer  

Sju intervjuer har genomförts, vilket inte var planen från första början. Det var tänkt att 

genomföra åtta intervjuer men på grund av personliga skäl kunde inte en av intervjupersonerna 

delta. På grund av tidsbristen fanns ingen tid till att hitta en ny intervjuperson.  Längden på 

intervjuerna varierade mellan 25–50 minuter. Intervjupersonerna hade sedan innan blivit 

informerade genom ett informationsblad om vad syftet med deras deltagande i studien var samt 
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de etiska krav som fanns. De blev också informerade om ungefär hur länge intervjuerna skulle 

pågå. I det fall där intervjun varade i cirka 50 minuter var intervjupersonen villig att fortsätta 

intervjun.  

 

Enligt Bryman (2011) är det viktigt att intervjupersonerna som deltar i studien känner sig 

bekväma med platsen där intervjuerna ska genomföras. Han nämner även att platsen ska vara 

lugn, fri från buller och ljud för att underlätta inspelningen. Platsen ska även vara avskild från 

övriga människor för att intervjupersonerna inte ska behöva oroa sig över att andra människor 

hör vad de säger (Bryman, 2011). Intervjuerna genomfördes med hänsyn till detta. Platsen 

bestämdes tillsammans med intervjupersonerna. Fyra av intervjuerna utfördes hemma hos 

intervjupersonerna, vilket bidrog till att intervjupersonerna fick möjligheten att prata ostört från 

omgivningen, vidare bidrog det med att intervjupersonerna kände sig bekvämare att vistats i 

sitt egen hem. En av intervjuerna ägde rum hemma hos mig eftersom intervjupersonen inte 

kunde närvara i sitt eget hem. Platserna var avskilda från ljud och från andra människor, vilket 

bidrar till en bra miljö för intervjupersonerna för att i lugn och ro svara på frågorna. Två av 

intervjuerna genomfördes via telefon eftersom intervjupersonerna inte hade möjligheten att ses 

på grund av privata anledningar. Eftersom det fanns en vis tidsbegränsning valdes 

telefonintervju. Enligt Bryman (2011) är skillnaden mellan en intervju ansikte mot ansikte och 

en intervju via telefonen liten. Något som han nämner kan vara problematiskt med en 

telefonintervju är att gester och kroppsspråk inte fångas upp. Efter en genomlyssning av 

intervjuerna bedömdes det att intervjun hade tillräckligt med innehåll för att kunna bidra med 

empiri till studien.  

 

Genomförandet av intervjuerna påbörjades med en presentation av syftet med studien och hur 

intervjun var strukturerad. Samtliga intervjupersoner informerades om de etiska reglerna som 

varit ledsagande i arbetet med studien (punkt 3.6), de gavs även möjlighet till att ställa frågor 

innan intervjuernas start. Intervjuerna spelades in och samtidigt fördes anteckningar för att se 

om relevanta följdfrågor kunde ställas utifrån intervjuguiden. Under intervjuerna fick 

intervjupersonerna utrymme till att fundera över frågan som ställdes utan stress. Enligt Krag 

Jacobsen (2013) ökar sannolikheten med relevanta och fylliga svar till empirin om utrymme 

ges till intervjupersonerna. 
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3.4.4 Transkribering  

Efter att intervjuerna har genomförts har de lyssnats igenom noggrant. Efter en första 

genomlyssning transkriberades intervjuerna.  De fem av intervjuerna som genomfördes ansikte 

mot ansikte och spelades in med hjälp av en mobiltelefon som innehöll ett inspelningsprogram 

som lämpar sig för intervjuer. De två intervjuerna som skedde via mobiltelefon till 

intervjupersonerna var sedan innan överenskommet om dag och tid. Vid intervjuerna som 

skedde via ett mobilsamtal laddades en app ner. Appen innehöll ett inspelningsprogram som 

spelade in inkommande och utgående samtal. Alla intervjuer håller en god ljudkvalité, vilket i 

sin tur minskar risken för missförstånd eller någon svårighet att uppfatta vad intervjupersonerna 

svarat. Enligt Bryman (2011) transkriberas intervjuerna för att få en noggrann analys av empirin 

som samlats in. Intervjuerna har lyssnats igenom ett flertal gånger för att inte gå miste om något 

som intervjupersonerna sagt som kan vara av vikt för studiens syfte (Bryman, 2011). 

 

3.5 Analysmetod  

Studien baserades på en tematisk analysmetod vilket är en kvalitativ metodanalys med ett brett 

användande. Enligt Braun och Clarke (2006) är en tematisk analys lämplig att använda i 

kvalitativa studier eftersom metoden erbjuder forskaren en möjlighet till att förena analys och 

teori på ett rörligt sätt. Tematisk analys används för att forskaren ska kunna analysera, 

rapportera och identifiera olika samband eller tema i den insamlade empirin (Braun & Clarke, 

2006). I den tematiska analysen beskriver Braun och Clarke (2006) sex steg som används i en 

tematisk analys.  

Det första steget är att lära känna det empiriska materialet. Detta har skett genom en 

litteraturöversikt av tidigare vetenskaplig forskning för att ta reda på vad det fanns för tidigare 

studier kring sociala mediers inflytande på unga kvinnor. Det har även skett genom 

semistrukturerade intervjuer som transkriberades och lästes igenom som ett första steg. 

Eftersom materialet till intervjuerna är gjorda av mig fanns det redan en viss kännedom kring 

det. Att skriva ner idéer om olika koder och teman är något som genomfördes. Detta steg 

innehåller även en transkribering av intervjuerna som genomfördes genom att skriva ner ord 

för ord vad intervjupersonerna sa under intervjuernas gång. Detta bidrog till en djupare 

förståelse av materialet.  
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Andra steget i tematiska analyser innebär att materialet som finns kodas och sedan sker en 

sammanställning av koderna. Det handlar om att strukturera materialet i betydelsefulla grupper. 

Eftersom studiens utgångspunkt är abduktiv skapas temana utifrån de insamlade 

empirimaterialet och teorierna. De koder som uppkommit efter en analys av materialet är inte 

styrda av teorier eller begrepp. I kodningen användes ord som ”självbild”, ”presentation av sig 

själv”, ”redigera”, ”självkänsla”, ”jämför med andra”, ”presentation av jaget”, ”viktigt att 

bilden ska vara fin”, ”utanför samhället”, ”viktigt med ett snyggt flöde” med flera. De här 

koderna användes för att kategorisera empirimaterialet (Braun & Clarke, 2006).   

Det tredje steget innebär att när materialet är kodat och ihopsamlat ska lämpliga teman plockas 

ut. Steget består av att söka teman, detta genomförs genom att sortera in koderna i grupper och 

namnge dem med lämpliga teman (Braun & Clarke, 2006).  Av de använda koderna upptäcktes 

till en början dessa teman; ”press och stress”, ”upplevelser av andra”, ”identitet”, ”framställning 

av sig själv”, ”jämförelse med andra” och ”intrycksstyrning”  

Steg fyra innebär att granska de olika temana för att se att de något tema har för litet underlag 

eller om några teman går ihop med varandra. De teman som arbetades fram skapades genom 

att koderna plockades ut från materialet för att sedan föras in i nya grupper. Under denna 

process upplevdes det en viss svårighet med att skilja på vissa teman, som ”jämför med andra” 

och ”stress och press”, eftersom en press kan uppstå vid jämförelse av andra därav knöts dessa 

två teman ihop till en och samma. De teman som fortsättningsvis var aktuella i detta steg var 

”identitet”, ”styrande av intryck”, ”jämförelse och krav”. Under samtliga teman har subteman 

skapats för att göra strukturen tydligare (Braun & Clarke, 2006).  

I steg fem analyseras de teman som framkommit efter tidigare granskning av materialet för att 

lyfta fram de viktiga och övergripande delarna av intervjuerna. Detta sker genom att citat 

presenterades för att sedan analyseras och kopplas samman med den teoretiska ramen.  

Det sjätte steget som är det sista steget innebär att en argumentation förs utifrån de 

forskningsfrågor som finns för studien (Braun & Clarke, 2006). Denna del presenteras under 

rubriken Diskussion.   
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3.6 Etiska förhållningssätt  

I denna studie har hänsyn tagits till de fyra grundläggande etiska principerna som 

Vetenskapsrådet (2002) har utformat för humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. De 

fyra etiska kraven är informationskrav, samtyckeskrav, nyttjandekrav och konfidenalitetskrav. 

 

Informationskravet innebär att informera de intervjupersoner som deltar i studien vad syftet är 

med den. Information ska även ges om att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta 

sitt deltagande närsomhelst (Vetenskapsrådet, 2002). Detta är något som intervjupersonerna 

blev informerade om innan intervjuernas genomförande. Detta informationskrav har applicerats 

genom att intervjupersonerna innan intervjuerna fått ta del av ett informationsbrev (se bilaga 1) 

som innehöll en kortare presentation om vad syftet med studien var.  

 

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna ska godkänna sin medverkan i studien. Det 

handlar om att deltagarna som deltar i studien har rätt att själv bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet har uppfyllts genom att de deltagande 

intervjupersonerna informerades om deras frivilliga medverkan och deras rätt att avbryta 

intervju utan konsekvenser 

 

Nyttjandekravet innebär att materialet som samlats in, inte kommer att användas till något annat 

än till studien (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga intervjupersoner har blivit informerade om 

detta nyttjandekrav och därmed har kravet uppfyllts. Det empiriska materialet har endast och 

kommer endast användas till uppsatsen.  

Konfidentialiteskravet innebär att det insamlade materialet ska förvaras på ett sätt så att inga 

andra personer kan få tillgång till de uppgifter som intervjupersonerna har lämnat för att bevara 

deras identitet (Vetenskapsrådet, 2002). Studien uppfyllde detta krav genom att allt material 

som rörde intervjupersonerna behandlades varsamt. Materialet förvarades i en lösenordskyddad 

dator som endast jag som författare hade tillgång till. Intervjupersonerna har i studien haft 

påhittade namn för att det inte ska vara möjligt att få tillgång till intervjupersonerna identiteter.  

3.7 Tillförlitlighet och äkthet  

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns validitet och det handlar om att mäta det 

som avses mäta (Esaiasson, 2017) och reliabilitet handlar om att undersökningen ska ge samma 

resultat vid upprepande undersökningar (Bryman, 2011). Kriterierna används för att göra 
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undersökningarnas kvalité möjlig. Det pågår dock en diskussion kring dessa begrepp bland de 

kvalitativa forskarna och enligt Bryman (2011) är det begreppen tillförlitlighet och äkthet som 

är ett alternativ för kvalitativ forskning.  

 

3.7.1 Tillförlitlighet  

Enligt Bryman (2011) består tillförlitligheten av fyra delkriterier som är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. 

 

Intervjupersonerna som deltagit i studien har erbjudits att ta del av studiens resultat vilket är 

enligt Bryman (2011) ett sätt att höja trovärdigheten med en studie. Metoddelen är också viktig 

för att öka graden av trovärdighet och därför har en beskrivning av de metodologiska valen 

genomförts på ett detaljerat sätt. Litteraturöversikten som genomfördes innan studien 

påbörjades kan också bidra till en ökad trovärdighet (Bryman, 2011).  

 

Överförbarhet handlar som att få en djupare förståelse för sin forskning än en bredare förståelse 

och därför är det viktigt att ha innehållsrika och fylliga beskrivningar (Bryman, 2011). I denna 

studie har de citat som använts efter transkriberingen kunnat bidra med att ge läsaren en inblick 

i hur den sociala verkligheten upplevts av intervjupersonerna. Något som kan vara 

problematiskt är att resultatet inte går att generalisera med andra sociala verkligheter men syftet 

med studien var att ge en ökad förståelse om det studerade ämnet och inte generalisera.  

 

Pålitligheten innebär att vara noggrann med hur forskningen genomförts ökar och styrker det 

graden av pålitlighet (Bryman, 2011). I denna uppsats finns det en väl beskriven metod, 

problemformulering och valet av de undersökningspersoner som förekommer i studien vilket 

visar att det finns en pålitlighet. Det fanns dock ett problem med pålitligheten i studien och det 

är att om andra forskare skulle ha genomfört samma studie kunde det vara tveksamt om de 

skulle uppnå samma resultat. I intervjuguiden fanns inte de följdfrågor som ställts under 

intervjuerna med vilket kan vara problematiskt för andra forskare om de skulle ha genomfört 

samma studie. Det är min personliga tolkning som gjorts av empiri utifrån min förståelse. Om 

en annan forskare skulle ha tolkat empirin hade resultatet kunnat se annorlunda ut eftersom 

empiri kan tolkas på ett annorlunda sätt beroende på vem som har studerat empirin. 
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3.7.2 Äkthet   

Förutom de tillförlitlighetskriterier som tidigare nämnts finns även enligt Bryman (2011) 

kriterier på äkthet:  

 

à Rättvis bild – Ges det en rättvis bild i undersökningen om vad intervjupersonerna har 

för åsikter och uppfattningar?  

à Ontologisk autencitet – kan undersökningen hjälpa de intervjupersoner som deltagit att 

få en bättre förståelse för sin sociala situation?  

à Katalytisk autencitet – Har studien som gjorts bidragit till att intervjupersonerna kan 

förändra sin situation?  

à Taktisk autencitet – Har studien bidragit till att intervjupersonerna fått möjligheter att 

vidta det åtgärder som krävs för att förändra situationen? 

En rättvis bild har utformats genom att intervjupersonerna har fått möjligheten att ta del av 

studiens slutgiltiga resultat. Under intervjuerna har intervjupersonerna blivit tillfrågade om det 

är någon fråga som varit tveksam för dem för att säkerställa att de förstår syftet med frågan. 

Efter intervjuerna har intervjupersonerna fått lägga till om det är något som de tycker saknas i 

sina svar eller att jag har missat något. Jag uppfattar det som att intervjupersonerna har fått en 

bättre förståelse för sin sociala miljö eftersom de har fått tänka efter över de frågor som ställts. 

Genom att delta i studien har det enligt min mening bidragit till en reflektion över hur 

intervjupersonerna kan påverkas och upprätthåll en identitet på sociala medier. Utifrån detta 

har en tankeprocess startat hos intervjupersonerna över deras användning av sociala medier 

vilket enligt min mening kan bidra till en förändrad tankegång kring sociala medier. 
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4 RESULTAT/ANALYS 
 

I detta kapitel analyseras den insamlade empirin med hjälp av uppsatsens teoretiska ramverk. 

Detta sker genom att försöka förstå hur intervjupersonerna upplever sitt användandet av 

sociala medier. Resultatet presenteras utifrån huvudteman: Presentation om 

intervjupersonernas användande av sociala medier, identitet och självpresentation. Resultatet 

kommer även att kopplas till den tidigare forskning som återfinns i under rubriken teoretiska 

ramverk. 

 

4.1 Bakgrundsinformation från intervjuerna  
 
Informationen som presenteras nedan är till för att få en förståelse om vad intervjupersonerna 

har för tankar angående sociala medier och sin egen användning av det. Intervjupersonerna fick 

till en början berätta kort om sin bakgrund, samt uppge vilka sociala medier de använde mest. 

Alla intervjupersoner har angett Instagram, Snapchat, Messenger och Facebook som de sociala 

medier som de använder mest. Dock var alla överens om att Facebook är något som de inte 

använder lika mycket längre jämfört med förut. Intervjupersonerna talade även om att de 

använder sig mest av Facebooks app Messenger för att kommunicera med andra människor. 

Intervjupersonerna nämner även att Messenger har blivit ett ”socialt rum” eftersom de kan bilda 

olika grupper som alla kan ”chatta” i beroende på om det handlar om skolarbeten eller ett 

evenemang. Intervjupersonerna var alla överens om att den äldre generationen som är den grupp 

som använder Facebook mer i dagens samhälle och att de unga använder sig mer av Snapchat 

och Instagram. 

 

Samtliga intervjupersoner uppgav att de använder sociala medier för att upprätthålla kontakten 

med vänner och familj. De berättade att de kan hålla kontakten med vänner som de annars inte 

hade varit i kontakt med om inte sociala medier fanns. Alla intervjupersoner var överens om att 

de spenderar för mycket tid än vad de behöver på sociala medier och de gör de ofta i brist på 

anna. Det som publicerades mest på sociala medier är bilder från matrestauranger, 

uteserveringar, träning, ”selfies” och resebilder. Vid frågan om när de skaffade sociala medier 

skaffade alla Facebook när de gick i högstadiet, vid en 13–14 års ålder. Intervjupersonerna är 

alla överens om att de också skaffat sociala medier på grund av att ”alla andra har det”. De 

berättade att om det inte skulle ha använt sig av sociala medier kan en form av utanförskap 

uppstå, detta på grund av att de inte hänger med i vad som händer i sitt sociala nätverk. 
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Intervjupersonerna fick även uppskatta hur mycket tid de tror att de spenderar på sociala medier, 

vilket var minst fyra timmar per dag, en del mer och en del mindre. Intervjupersonerna beskriver 

också att det är av intresse att hålla sig uppdaterade av vad andra människor gör. I citatet 

nedanför beskriver Sara varför hon använder sig av sociala medier:  

 

För att det är en del av samhället och jag känner att om jag inte använder mig av sociala medier 
så känner jag mig som utanför…ja utanför samhället och hänger inte med i vad som händer och 
hur man kommunicerar så är det via sociala medier mycket. Så det är väl därför man använder 
det... för att kommunicera och hålla kontakt med andra människor.          
                                                                                                                                          - Sara 

 

Sara berättade att hon använder sig av sociala medier för att det är en del av samhället. Vidare 

berättade Sara att om hon inte skulle använda sig av sociala medier skulle hon känna sig utanför 

samhället. Hon berättar även att hon använder sig av sociala medier för att kommunicera med 

andra människor och hålla kontakten, när Sara interagerar på sociala medier med andra 

individer kan hon skapa sig en identitet. Vid kommunikation och interaktion med andra 

människor via sociala medier kan hon skapa sig en personlighet eftersom hon får erfarenheter 

och upplevelser av de andra individerna som hon interagerar med. Enligt Giddens (1999) 

handlar individernas identitetsskapande om att skapa sig en personlighet genom medvetenhet, 

erfarenheter och upplevelser som individen tillsammans med andra skapar och formar sin 

personlighet vilket Sara och de andra intervjupersonerna gör via interaktion med varandra på 

sociala medier (Giddens, 1999).  

 

Majoriteten av intervjupersonerna uppger att de använder sig av sociala medier för att alla andra 

gör det och i brist på annat att göra. Med bakgrunden till intervjupersonernas användande av 

sociala medier presenteras hädanefter i de tre temana identitet, jämförelse och krav och styrande 

av intryck.  

 

4.2 Identitet  
 
Temat identitet har skapats genom intervjupersonernas upplevelser om sin identitet och hur de 

vill framställa sig själva inför andra människor. De har även fått reflektera över hur de tror att 

andra uppfattar dem och genom sociala medier och hur de vill bli uppfattade av andra. Temat 

kommer även att beröra om intervjupersonerna tror att de uppfattas annorlunda i verkligheten 

jämfört med den identitet som de visar upp på sociala medier. Temat kommer att presenteras 

under ett subteman.  
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Identiteten för intervjupersonerna är betydelsefull eftersom identiteten säger vem de är som 

människor. Enligt Giddens (1999) har kroppen en betydelse för självidentiteten eftersom 

framträdandet av kroppen innefattar det ytliga, alltså det som syns. När intervjupersonerna 

publicerar vissa bilder och texter på sociala medier skapar de en identitet för sig själva via 

sociala medier. Intervjupersonerna anpassar sitt framträdande och uppträdande efter de krav 

och ideal som finns i dagens samhälle. Innan en intervjuperson ska publicera en bild på sociala 

medier uppger intervjupersonen att hon känner en press av att bilden ska passa in och se bra ut.   

 

Jag lägger upp den och tänker ser den här bra ut? Passar den in i flödet och ja vad tänker 
jag….kommer folk tycka den är fin…alltså om jag inte lägger upp en bild på mig själv då tänker 
jag inte så mycket om hur den ser ut men om jag lägger upp en bild på mig själv då kan jag sitta 
och stirra på den och tänka är den här fin? Vad ska de andra tycka om den.                              
 

-Johanna 
 

I citaten ovan beskrev Johanna sin upplevelse av hur hon känner när hon ska publicera en bild. 

Johanna berättade att hon alltid måste granska bilden innan hon publicerar den för att se att den 

verkligen passar in i flödet. Att en bild ska passa in var något som övriga intervjupersoner också 

tänkte på innan de publicerade en bild. Intervjupersonerna menade att de vill att andra ska få en 

bra bild av dem utåt. Som Giddens (1999) menar har kroppen betydelse för självidentiteten 

eftersom den är en del av det ytliga, enligt Johannas beskrivelse i ovan citat kan en förklaring 

till varför hon tänker som hon gör innan hon publicerar en bild bero på att hon vill skapa sig en 

självidentitet som ser bra utåt. Enligt Giddens (1999) lever vi idag i ett annorlunda samhälle 

jämfört med de tidigare traditionella samhällena. I modernitetens posttraditionella ordning blir 

självidentiteten en reflexivt organiserad strävan, vilket menas med att livsstilen får en stor 

betydelse och vardagslivet förändras genom att individerna får en del olika livsstilar att välja 

mellan. Genom sociala medier skapas ett större utbud av livsstilar som individerna kan välja att 

leva efter, vilket också kan kopplas till det Johanna berättade i ovan citat. Hon väljer noggrant 

ut den bild som hon vill presentera inför andra och denna bild visar vem hon är. Johanna och 

de övriga intervjupersonerna berättade att hon tycker det är viktigt med en bild som ska passa 

in, vilket enligt Giddens (1999) kan betyda att hennes livsstil som hon visar upp på sociala 

medier är viktigt för henne, bilden visar upp den livsstil som Johanna har.  
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4.2.1 Intervjupersonernas identitetsskapande   
Giddens (1999) använder sig av ett begrepp som han kallar självets reflexivitet, med vilket 

menas med en individs självidentitet. I det moderna samhället har identitetsskapande blivit 

mindre stabilt genom att allt fler faktorer spelar in och vi har större möjligheter att skapa oss 

själva och våra identiteter. En av intervjupersoner svarade på frågan om hon tänker kring det 

hon postar på sociala medier och om det är någon skillnad på den identiteten som visas upp där:  

 

Ja det skulle jag nog säga att det är. Den på sociala medier är oftast positiv och glad medan i 
verkligheten är det av båda sidorna. Det känns nästan som att man kan forma lite den person 
man vill vara och uppfattas av andra på sociala medier…i livet utanför skärmen är man ju den 
man är...                                                                                                                              - Malin  

 

Som Malin ovan berättar är det lättare att skapa den person och identitet som intervjupersonen 

själv vill ha på sociala medier jämfört med livet utanför skärmen. Giddens (1999) pratar om 

självets reflexivitet, att allt fler faktorer spelar in för att skapa våra identiteter, en faktor kan 

vara sociala medier. Malin får ta del av bredare och större sociala nätverk än de som hon får ta 

del av i verkliga livet utanför skärmen. Enligt Giddens (1999) är människors beteende något 

som påverkas av miljön och omgivningen, vi föds in i detta. Redan som liten interagerar vi med 

andra människor och detta kommer att påverka våra personligheter. I citaten ovan uppger 

intervjupersonen att hon delar med sig av det positiva och det kan i sin tur påverka de människor 

som ser bilden och interagerar med den, de hon delar med sig av kan ha en inverkan på en annan 

individs identitet och självbild. Den personliga identiteten enligt Giddens (1999) skapas och 

formas genom samspelet med andra individers personliga och offentliga sfärer, de kopplas 

samman genom bilder och text på sociala medier. Bilderna och texten kan bilda den personliga 

sfären för varje enskild individ.   

 

Vidare berättade en av intervjupersonerna sin syn på vad hon tror att andra individer får för bild 

av henne via sociala medier:  

  
En viss skillnad tror jag det finns. Ingen är perfekt och livet i sig är inte perfekt. Men 
det jag väljer att lägga ut ska spegla det perfekta livet. Är fortfarande samma person i 
verkligheten som bakom en skärm, bara att jag filtrerar bort det som är mindre perfekt 
på sociala medier.      

-Lisa 
 

Lisa beskriver hur hon målat upp en bättre spegling av sitt liv utanför sociala medier. Goffman 

(2014) förklarar det genom att individer döljer vissa karaktärsdrag och framhäver andra 
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beroende på hur de vill uppfattas och var uppträdandet sker; i den bakre eller främre regionen. 

När Lisa publicerar en bild väljer hon att dölja de sämre karaktärsdragen och framhäva de bättre 

karaktärsdragen, genom att hon filtrerar bort det dom är mindre perfekt i bilden. Detta stämmer 

även överens med tidigare forskning som visar att användning av sociala medier kan leda till 

ett tryck av att övervaka sina bilder som intervjupersonerna publicerat och detta kan vidare leda 

till att de modifierar sina bilder så att de visar att de har ett lyckligt och framgångsrikt liv 

(Strubel, et al., 2016).  Fyra av intervjupersonerna beskriver att de försöker vara sig själva på 

sociala medier även fast de inte delar med sig av allt de gör. De flesta intervjupersoner höll med 

om att det var värre tidigare i deras liv då de var yngre. De beskrev det som att de var osäkrare 

vid en yngre ålder. Vid frågan om intervjupersonerna reflekterade över vad de publicerade 

svarade alla att de inte gjorde det eftersom de inte publicerade överdrivet mycket på sociala 

medier som till exempel influensers gör, emellertid reflekterade de alltid över hur bilden såg ut 

innan de postade den.  

 

Alla intervjupersoner har gemensamt att de väljer att filtrera bort det negativa i sitt liv, genom 

att styra sina intryck till det positiva.  Giddens (1999) beskriver att det finns två teorier angående 

en individs identitet och det är den sociala- och personliga identiteten. Den sociala identiteten 

beskriver vem individen är och den identiteten kan individen själv påverka genom att endast 

publicera bilder som passar in på individen. Detta har intervjupersonerna berättat i ovanstående 

citat, att de endast publicerar bilder som passar in på dem. Den personliga identiteten skapas 

genom samspelet med omgivningen vilken kan liknas en individs flöde på Instagram. Genom 

detta samspel kan intervjupersonerna umgås socialt med andra individer även fast de inte träffas 

i verkligheten.  

 

En fråga som ställdes vid intervjuerna var hur de tror att deras sociala närverk som de har off-

line påverkas av sociala medier. Här var det olika meningar hos intervjupersonerna. En del av 

dem menade på att deras sociala närverk off-line inte påverkas av sociala medier, medans andra 

menade på att det gjorde det. En av intervjupersonerna beskrev att hennes sociala nätverk off-

line kunde göra att hon kände sig ensam, hon förklarade det så här:  

 
Ja hade jag inte haft sociala medier hade jag känt mig mer ensam…det är så 
lättåtkomligt känner jag mig ensam räcker det att jag snapar till en person och får svar 
så känns det redan mycket bättre så på så sätt är det en positiv grej med sociala medier 
att man inte känner sig lika ensam lika ofta                                                                                                                                     
                                                                                                                                 -Sara  
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Citaten ovan beskrev Sara sitt sociala nätverk offline som tråkigt och ensamt. Hon berättar att 

om hon känner sig ensam är det lättillgängligt att ta kontakt med en vän. När Saras och de andra 

intervjupersonernas vänner och släkt blir lättillgängliga kan deras sociala nätverk alltid vara 

tillgängligt eftersom telefonen har allt som de begär. Enligt Goffman (2014) sker en individs 

framträdande i den främre regionen. Sara berättar att hon så fort hon känner att hon har tråkigt 

kan hon lätt ta kontakt med någon av hennes vänner. Sara agerar från den bakre regionen in i 

den främre regionen, eftersom genom bilder och videor kan hon interagera med hennes vänner. 

Detta kan bidra till att Sara inte får den tillräckliga vilan i sin bakre region eftersom hon hela 

tiden agerar i den främre regionen (Goffman, 2014).  

 

Sammanfattningsvis har identitet en stor betydelse för samtliga intervjupersoner och alla anser 

sig ha en bra personlighet. Intervjupersonerna är överlag överens om att de tror att andra 

uppfattar dem på ett likadant sätt som de är i verkliga livet men att de även är medvetna om att 

de publicerar endast det som är positivt. Ingen av intervjupersonerna känner att de vill dela med 

sig av det som är negativt i deras liv. Inte bara för att de vill framstå på ett bra sätt, utan de 

känner även att det är privat och inte nödvändigt för andra som de inte känner att se. Något som 

var tydligt bland alla intervjupersoner är att de är bekväma i sig själva och har fått en bättre 

självbild när de blivit äldre.  

 

4.3 Styrande av intryck  
 
I det förra temat som berörde identitet, blir det naturligt att intrycksstyrning diskuteras i följande 

avsnitt eftersom de hänger ihop med varandra. Följande tema redogör hur intervjupersonerna 

upplever att deras självpresentation påverkas av deras användning av sociala medier. De har 

fått fundera och reflektera över hur de presenterar sig själva på sociala medier. 

Intervjupersonernas tankar om varför de väljer att publicera vissa delar av livet presenteras, 

samt hur deras personligheter kan uppfattas av omgivningen. Temat kommer presenteras under 

ett subtema.  

 

Intervjupersonerna fick frågan om vad som de tycker att de flesta delar med sig av på sociala 

medier och där var de flesta överens om att det är mycket bilder på det som är positivt i en 

människas liv. Matbilder, träningsbilder, resebilder och kläder var de fyra kategorierna som alla 

intervjupersonerna nämnde var vanligast förekommande på sociala medier. En av 
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intervjupersonerna menade att bilderna som olika människor delar med sig av är bilder som ska 

få andra att vilja ha eller göra det som intervjupersonen delade med sig av:  

 

Allt som är iögonfallande. Alltså all som är vackert på något sätt. Bilderna som läggs upp är ju 
alltid sånt som dem vet att människor tycker är fint. Oavsett om det är bilder på sig själv/sin 
kropp/smink/naturbilder. Det är bilder som ska få den som tittar att vilja ha det som jag just 
delade med mig av eller vilja göra det jag just gjorde.                                                     -Olivia  

 

I citaten ovan beskrev Olivia vad hon har för tankar om bilderna som delas och visas upp på 

sociala medier. Hon berättade att det som olika individer delar med sig mest av på sociala 

medier är bilder som är vackra och iögonfallande och bidrar till en känsla att det är något som 

en själv också vill ha. Goffmans (2014) teori om intrycksstyrning beskriver återigen om hur 

mycket individerna bryr sig om att styra de intryck som de vill. Om individen misslyckas med 

att styra sina intryck kan denne förlora all sin respekt. Goffman (2014) använder begreppet 

fasad, i fasaden sker framträdandet och i fasaden finns rekvisita såsom möbler och dekoration 

och det är denna plats som individen själv har valt för att kunna kontrollera de intryck som den 

vill förmedla. Enligt Olivia vill människor att allt på bilden ska vara bra. Hon berättade att även 

det i bakgrunden också ska vara bra och inte bara det som är i fokus. Rekvisitan i bilderna har 

också en stor betydelse och inte bara det som är i fokus, detta leder till att hela bilden blir viktig 

och inte vara det som är i fokus.  

 

En av intervjupersonerna berättade om detta under en intervju. Hon berättade att om en bild ska 

tas på en maträtt ska det vara helst ett vitt bord som maten står på samt att det runtomkring ska 

ligga rätt, ibland kan de bli ett projekt för att ta den perfekta bilden. Detta stämmer även överens 

med rekvisitan, att möblerna och dekorationen i framträdandet är viktiga. Tidigare forskning 

visar att kvinnor upplever att det finns en del upplevelser att deras självbild när de använder sig 

av sociala medier (Strubel et al., 2016; Tokunaga & Quick, 2017). Olivia berättar att det som 

publiceras på sociala medier ska vara fint vilket i sin tur kan bidra till en negativ upplevelse av 

självbilden om Olivias bild inte är nog fin.  Hon kan känna att hennes bild inte passar in vilket 

i sin tur kommer bidra till att hennes självförtroende till nästa bild kan vara sämre.   

 

En annan viktig fråga som ställdes vid intervjuerna var vad intervjupersonerna tänker eller gör 

innan de ska publicera en bild och ett svar som var återkommande i alla intervjuer var att bilden 

måste vara fin innan de kan publicera en bild, precis som Olivia nämnde i citatet ovan. Lena 

berättade sina upplevelser av hennes tankar kring att posta bilder på sociala medier:  



S0055A, Kandidatuppsats, Jenny Lindgren  

  
 

29 

 

Innan jag publicerar en bild så redigerar jag den lite och tänker att den ska se bra ut och inte 
som en vanlig bild… den ska ändå vara speciell. Om de är en bild på mig själv tänker jag väldigt 
mycket. Är det bra vinkel är denna okej, redigerar lite och det ska vara i en bra vinkel och man 
ska se glad ut.                                                                                                           -Lena   

 
 

I citaten ovan uppgav Lena att det är viktigt att bilden ser bra ut, det ska inte vara en vanlig bild 

utan bilden ska vara speciell som gör att den är iögonfallande. När Lena ska ta en bild på sig 

själv ska vinklarna stämma och hon ska se glad ut. Detta var även något som Olivia berättade 

om i föregående citat om vad intervjupersonerna delar med sig av på sociala medier. I denna 

fråga om vad intervjupersonerna tänker innan de publicerar en bild återkommer svaret att det 

måste vara fint. Detta visar att det är viktigt att bilderna som publiceras på sociala medier ska 

vara fina och snygga. Goffman (2014) använder sig av begreppet jaget i sin teori. Med jaget 

kan individerna visa upp olika jag beroende på vilka sammanhang det är. I dessa sammanhang 

krävs det olika rollspel och dessa intar individen beroende på vilken roll som individer väljer 

att använda sig av. Genom att välja noggrant innan en bild publiceras kan en intervjuperson 

välja vilket jag hon ska visa upp och det är ofta det bra och fina jaget eftersom hon uppger att 

hon redigerar bilden innan hon publicerar den. Hon vill visa upp sitt finaste jag inför de andra 

medlemmarna på sociala medier, vilket Sara berättade om i citatet ovan om att bilden ska vara 

tagen i rätt vinkel. Tidigare forskning visar att en ung kvinna som har möjlighet till att redigera 

sina bilder känner sig mer självsäker och attraktiv jämfört med de som inte fick möjligheten till 

att redigera en bild innan den publiceras på sociala medier (Mills, et al., 2018; Fardouly & 

Holland, 2018; Cohen, et al., 2017). Detta stämmer även överens med vad intervjupersonen i 

citaten ovan har för tankar angående bilder som publiceras. En av intervjupersonerna berättade 

att hon fortfarande redigerar den men att hon inte bryr sig lika mycket om hur bilden ser ut idag, 

i jämförelse med åtta år sen:  

 

Hmm.. jag redigerar den…jag redigerar inte bort något men ändrar ljus och färg… men sen så 
tänker man vad andra ska tycka och man vill ha många likes innerst inne även fast man inte 
tänker att man bryr sig. Förut tänkte jag mycket mer på hur bilden såg ut än vad jag gör idag.                                                                                                                                                     

-Sara 
 

Sara berättar i citatet ovan att hon alltid redigerar sin bild innan den läggs ut och hon menar att 

hon inte vill bli påverkad av vad alla andra ska tycka, men det är något som hon ändå bryr sig 

om. Av vad alla intervjupersonerna svarade på denna fråga var det ingen som uppgav att de inte 
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känner sig påverkade av vad de lägger ut på sociala medier. Detta stämmer överens med tidigare 

forskning om hur sociala medier upplevs av unga kvinnor. Unga kvinnor som inte fick redigera 

sina bilder innan publicering upplever en oro över sin ”selfie” eftersom den måste 

överensstämma med vad som är en norm i samhället (Barry, et al., 2017). 

 

Vad gäller likheter och skillnader mellan intervjupersonernas identitet på sociala medier och 

jämfört med den de visar upp i verkliga livet, det vill säga den identitet som inte finns på sociala 

medier har intervjupersonerna delade meningar kring. Några uppger att de inte alls tror att det 

är någon skillnad medans andra tror att det är det:  

 

Nää…jag är inte så aktiv på exempelvis Instagram då kan det vara svårt att bilda en uppfattning 
om vem jag är…och på Snapchat så snapar jag med mina vänner och varför skulle jag vilja vara 
en annan person till dem….                                                                                               -Olivia 

 

4.3.1 Andra individers uppfattning av intervjupersonerna  

Alla intervjupersoner hade gemensamt att de tror att de flesta uppfattar dem ganska likt som de 

är i verkligheten men att de inte lägger ut något negativt om sig själva på sociala medier. I 

Goffmans (2014) teori om intryckstyrning finns tekniker som både är omedvetna och medvetna 

för att styra de intryck som den vill ha av andra. Samtliga intervjupersoner har uppgett att de 

inte tror att det är någon skillnad på sig själva om de är bakom sociala medier eller i 

verkligheten. De uppgav också att det ofta är det positiva sidan som de delar med sig av vilket 

är både ett omedvetet och medvetet sätt att styra deras intryck. I citaten nedanför beskriver 

Johanna om hon tror att andra uppfattar henne annorlunda i verkligheten än det hon visar på 

sociala medier:  

 

Nej…det tror jag inte…eller…man visar ju ofta bara det positiva på sociala medier så då kan 

folk tro att man aldrig har det dåligt på nått sätt…vilket man har. Folk kanske tror att livet lever 

loppan för mig också men det gör det ju inte alltid.                                                      -Johanna 

 

I citaten ovan menar hon att andra individer kan få uppfattningen om att hon har ett liv som är 

bra och att det inte finns några dåliga sidor av henne, även fast det finns det men det är inte 

något som hon väljer att dela med sig av. Enligt Goffmans (2014) teori om hur individer väljer 

att styra de intryck som de vill att andra ska få om dem. Några av intervjupersonerna uppgav 

att de inte tror att andra individer uppfattar dem annorlunda i verkligheten jämfört bakom en 

skärm och på sociala medier. Men vid en närmare eftertanke kan de upplevas som annorlunda 
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på sociala medier eftersom det endast är den positiva sidan framhävs, de intryck som 

intervjupersonerna har valt att visa upp är de positiva.   

 

Lotta berättade att hon inte lägger ut så mycket bilder på sociala medier men när hon väl gör 

det är det ofta via snapchat. Hon har endast sina närmaste vänner där och mot dem tycker hon 

att det är onödigt att vara någon annan person inför dem. Lotta däremot menar på att det är 

skillnad på den identitet som hon visar på sociala medier jämfört med den som är i verkliga 

livet.  

 

Joo kanske ändå lite…man är ju inte sitt hela jag på sociala medier… man visar bara vissa delar, 

speciellt den positiva delen och när man gör roliga saker. Detta gör att andra kan få en annan 

bild om den identiteten som jag egentligen inte har.                                                          -Lotta  

 

Som tidigare nämnts och i citatet ovan är det viktigt för intervjupersonerna att visa upp de bra 

och positiva sidorna i sitt liv för att andra individet ska få en bra bild av dem som personer. 

Dessa meningar var de som var övergripande svar bland intervjupersonerna. Vid alla 

intervjuerna lades en fråga till om intervjupersonerna upplevde att de jämförde sig med de 

personer och konton som de följer på Instagram. Alla intervjupersonerna höll med om att det 

är lätt att jämföra sig med andra när bilder på ”perfekta liv” publiceras. Två intervjupersoner 

uppgav även att på senare tid förekommer det mer negativa bilder än förut. En av dessa två 

intervjupersoner berättade att ibland kan det bli för mycket negativa bilder som postas. Enligt 

Goffamn (2014) kan en misslyckad intrycksstyrning uppstå vilket i sin tur kan leda till att 

individen går miste om sin respekt när hon publicerar för mycket negativitet.  

 

4.4 Jämförelse och krav i relation till sociala medier  
 
Temat jämförelse och krav har skapats utifrån intervjupersonernas upplevelser om hur deras 

användande av sociala medier kan bidra till negativa respektive positiva känslor. Temat berör 

även den stress och press som kan uppkomma i och med deras användande av sociala medier 

utifrån hur de jämför sig med andra. Temat kommer presenteras under två subteman.  

 

4.4.1 Upplevelser av intervjupersonernas egna och andras framställning av sig själv   
 
Citatet nedanför handlar om hur sociala medier kan skapa olika framställningar av sig själv 

beroende på om sociala medier används i ett socialt umgänge som sker direkt med varandra:  
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[…] Om jag umgås med personer som bara sitter i telefonen så tar jag också upp telefonen. Och 
ibland är det jag som sitter mest på sociala medier och då ser jag att kompisarna kan blir lite less 
och också börjar skrolla på sina medier. Men om de påverkas av vad jag publicerar och så, 
definitivt. Tror alla påverkar och påverkas av varandra.                                                     -Malin   
 

Malin beskrev att när hon umgås med personer som använder sin mobil och tittar på sociala 

medier gör hon också det. Malin berättade även att hon tror att andra människor kan påverkas 

av det hon publicerar och att andra personer kan få en viss upplevelse av att de intryck som hon 

förmedlar.  Men i slutända kan alla beröras av vad som publiceras på sociala medier, vilket de 

övriga intervjupersonerna också berättade om när de fick svara på denna fråga. Till en början 

var det några intervjupersoner som inte trodde att de som de publicerade skulle ha ett inflytande 

på deras följare via sociala medier, men efter att de funderat en stund och reflekterat över frågan 

kom de fram till att andra användare kan få ett visst intryck av det som intervjupersonerna väljer 

att publicera. Detta är en intressant aspekt att fundera över, varför intervjupersonerna tror att de 

uppfattas lika via sociala medier och i verkliga livet eftersom de endast väljer att publicera de 

positiva delarna i sitt liv. Förklaringen till varför intervjupersonerna påverkas och påverkar 

andra kan enligt Goffman (2014) bero på att när individerna publicerar bilder på sociala medier 

agerar de i den främre regionen eftersom det är där framträdandet sker, när exempelvis Malin 

publicerar en bild kan hon styra sitt intryck genom att publicera det hon tycker passar in, genom 

denna intrycksstyrning kan Malin och de andra intervjupersonerna styra de intryck som de vill 

att andra ska få om dem. Eftersom det mesta som delas på sociala medier är positiva intryck 

kan det vara svårt för individerna att sortera bort de som de inte vill vara delaktiga i och på så 

sätt påverkas de av andras intrycksstyrning (Goffman 2014).   

 

4.4.2 Positiva respektive negativa uppfattningar gällande sociala medier  
 

Nedan presenteras ett citat som handlar som sociala mediers positiva inverkan på en 

intervjuperson. Intervjupersonerna berättade att det finns både positiva och negativa delar med 

att använda sociala medier. En av de positiva delarna med sociala medier är som tidigare nämnt 

att de är lätt att kontakta vänner och familj på ett snabbare sätt. Detta var någon som alla 

intervjupersoner berättade om vid frågan om vad de tycker om sociala medier.  I citaten nedan 

berättar Lisa sina upplevelser om det positiva med sociala medier:  

 

[…] Det positiva med sociala medier är att man lätt kan ha kontakt med sina vänner. Har 
kompisar som bor lite runt om i Sverige som brukar snapa mycket med. Sen när jag har varit 
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ute och rest har man kunnat ringa hem till sin partner och föräldrar via Facetime och kunnat se 
varandra och prata samtidigt.                                                                                              - Lisa 

 

Lisa nämner i citatet ovan är den positiva delen med sociala medier att hon kan hålla kontakten 

med sina vänner runtom i Sverige och när hon varit ute och rest har hon lätt kunnat hålla 

kontakten med sin partner eller familj. Hon tycker det är positivt att samtidigt kunna se dem 

hon för ett samtal med via sociala medier. Det negativa som alla intervjupersonerna höll med 

om är att de ”matas” med bilder på perfekta liv och kroppar, det är något som Lisa berättade 

om i citaten nedanför:  

 

[…] De negativa som jag kan se är väl att man ständigt känner en press över att uppdatera och 
att ständigt vara tillgänglig. Om man inte svarar när en kompis ringer måste man typ berätta 
varför man inte svarade just då hon eller han ringde. Jag känner även en press över mig själv 
när folk lägger ut bilder på sig själv i perfekta kroppar, då känner jag att jag också velat se ut så                                                                                                                                                

-Lisa 
 

Lisa berättade att hon känner en ständig press över att behöva uppdatera sina sociala medier 

ofta och att om hon inte svarar när någon kontaktar henne känner hon en press till att komma 

med en giltig förklaring till varför. Hon berättar även att hon känner en press över sig själv när 

människor publicerar bilder som är perfekta på något sätt, Lisa menar att hon upplever det som 

att hon också vill se perfekt ut så. Enligt Tokunaga och Quicks (2017) studie kan individer som 

inte uppdaterar sina profiler på sociala medier uppfattas av andra användare som att de har ett 

tråkigt liv. Lisa beskriver att hon känner en press över att behöva uppdatera ofta och ständigt 

vara tillgänglig på sociala medier. Detta kan Tokunaga och Quicks (2017) studie förklara varför 

Lisa känner som hon gör och det kan bero på att hon inte vill uppfattas som att ha ett tråkigt liv. 

Hon beskriver också att hon upplever en press på sig själv när hon matas med bilder på perfekta 

kroppar, Lisa känner att hon också vill ha en prefekt kropp. Den upplevelse som Lisa berättade 

i ovan citat var också något som de övriga intervjupersonerna också upplevde av deras 

användning av sociala medier, detta kan kopplas samman med Goffmans (2014) teori om 

främre och bakre regioner, Lisa kan uppleva att hon hela tiden måste agera i den främre 

regionen eftersom hon upplever en press över att ständigt vara tillgänglig. Pressen som Lisa 

berättar om kan bero på att hon aldrig får chans till att vila och slappna av i den bakre regionen.   

 

När användare på sociala medier publicerar bilder är det ofta bilder på perfekta kroppar. Innan 

intervjupersonerna ska publicera en bild handlar det ofta om bilder som är perfekta, detta 

berättar även de andra intervjupersonerna om att bilderna som de ser är ofta redigerade. Enligt 
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Goffman (2014) kan individer styra sina intryck som de vill att andra ska få av dem och detta 

är något som även kan framkomma på sociala medier som Lisa berättar, kroppar som är 

perfekta. Giddens (1999) beskriver i sin struktureringsteori om en individs förmåga att reglera 

och reflektera över sina handlingar genom att förklara varför hon handlar på ett visst sätt. 

Eftersom intervjupersonerna har möjligheten att kunna kontrollera de bilder som 

intervjupersonerna väljer att publicera blir det ofta en positiv bild, som i det här fallet är en 

perfekt kropp som Lisa beskrev i citatet ovan. Hon ser sig själv nästan utifrån och har ett 

resonemang utanför, hon förstår att dessa bilder är tagna på detta sätt.  

 

Vidare i citaten beskriver ytterligare en intervjuperson den negativa delen med sociala medier:  

 

[…] det är kul på ett sätt att se vad andra gör och så men det ger som en ganska skev bild. Jag 
tycker det har blivit mer negativt på senare…men med att redigera bilder och vad alla skriver 
och vad alla lägger ut än vad det var förut…nu känns det mer som att det bygger upp en press.   
                                                                                                                                      - Johanna 

 

I citaten ovan beskriver Johanna också att sociala medier leder till press och kan innebära 

eftersom hon inte kan påverka om vilka bilder som kommer publiceras av sina vänner. Genom 

att publicera bilder som är perfekta på sociala medier kan det innebära att omgivningen tror att 

denna person är perfekt och har ett perfekt liv även fast det inte är så men både Lisa och Johanna 

är medvetna om att de bilder som publiceras är redigerade.  

 

En annan intervjuperson berättade i samma fråga som innan om vad de tycker om sociala 

medier.  

 

Jag tycker att sociala medier bidrar till att privatlivet har blivit mer offentligt eller vad man 
ska kalla det. Eftersom jag skickar bilder och visar upp mig på sociala medier…ibland kan jag 
känna att jag måste fixa till mig när jag till exempel använder snapchat.                  -Malin 

 

Hon menar att gränsen mellan ens privata liv och offentliga liv suddas ut på något sätt eftersom 

de flesta delar med sig av väldigt mycket, nästan allt de gör. Hon berättar även att hon burkar 

fixa till sig innan hon ska använda appen snapchat. Goffman (2014) talar om främre- och bakre 

regioner, dessa regioner finns när en individ ska utföra ett framträdande. Den främre regionen 

är den som vi visar utåt sett medans den bakre är den vi kan slappna av i. När Malin uppger att 

hon brukar fixa till sig innan hon använder sig av sociala medier kan hennes bakre region bli 

påverkad eftersom hon inte kommer kunna slappna av i den längre vid användning av sociala 
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medier. Malin agerar i den främre regionen hela tiden, vilket också kan bidra till en press eller 

stress över sociala medier som Lisa och Johanna berättade om i ovanstående citat.  

 

Vid frågan om de tror att sin självbild hade sett annorlunda ut svarade Lena så här:  

 

Ja det tror jag…jag tänker att jag hade haft lite bättre självförtroende…man ser mycket med 

hälsa och mat…bilder på tjejer som är väldigt smala…och då kan man tänka att tänk om jag 

också såg ut sådär... de har alltid bra hy och då kan det bli lätt att man jämför sig med de som 

finns på instagram.                                                                                                               -Lena  

 

Lisa svarade så här angående sin självbilds påverkan:  

 

Det tror jag verkligen. Då hade man inte haft massor med bilder från de ”perfekta” livet att 
jämföra sig med. För det blir lätt att man jämför sig med andra när man ständigt är inne på 
sociala medier och det finns en viss ”kod” av vad som är okej att dela mig sig av och inte.                                                                                          

- Lisa 
  

 

Som både Lena och Lisa uppgav i citaten ovan påverkas deras självbild åt det negativa hållet. 

De upplever en dold press om hur ens liv ska vara och vad som är accepterat att publicera på 

sociala medier. Lisa berättar att det finns en kod som säger vad som är okej att dela med sig av 

på sociala medier. De bilder som intervjupersonerna publicerar ska uppfylla en del kriterier för 

att passa in på sociala medier. Tidigare forskning visar att sociala medier har en tendens till att 

individer som ser idealiserade bilder har ett negativt inflytande på en kvinnans kroppsbild 

(Mills, et al., 2018; Fardouly & Holland, 2018; Cohen, et al., 2017), vilket stämmer överens 

med det Lena och Lisa beskriver.  

 

Sammanfattningsvis är alla intervjupersoner överens om att de använder sociala medier mer än 

vad de borde göra samt att de har delade meningar om vad de tycker om sociala medier. Alla 

intervjupersoner är överens om att sociala medier har en inverkan på dem både positivt och 

negativt och att de kan uppleva en press över att vara tillgängliga hela tiden. De finns 

upplevelser om att gränsen mellan privatlivet och det offentliga livet suddas ut i samband med 

användandet av sociala medier.  
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4.5 Sammanfattning av resultat och analys  
 
Resultatet tyder på att sociala medier har en viss inverkan på unga kvinnor i åldern 20–25. 

Intervjupersonerna menar att vid användandet av sociala medier finns det en förväntan på hur 

de ska framträda och presentera sig själva. Intervjupersonerna är medvetna om att det som 

publiceras på sociala medier inte speglar verkligheten, vilket är intressant eftersom sociala 

medier verkar bidra med en viss inverkan på dem. Det är också intressant eftersom det finns en 

vetskap bland intervjupersonerna att endast den bästa sidan av sig själv visas upp på sociala 

medier och trots allt påverkas de av sin användning av sociala medier. Intervjupersonerna kan 

i detta fall både omedvetet eller medvetet visa upp den bästa sidan av sig själv för att därigenom 

efterlikna de normer och regler som finns på sociala medier och i samhället. Resultatet visar att 

intervjupersonerna upplever att sociala medier har ett visst inflytande på dem själva och de kan 

forma sin identitet när de ser vad andra personer lägger ut på sociala medier. Intervjupersonerna 

var tydliga med att användning av sociala medier påverkade dem mer när de var yngre men att 

deras självbild och självförtroende hade sett bättre ut om sociala medier inte fanns, vilket tyder 

på att sociala medier ofta är formade av intrycksstyrning. Resultatet visar även att de inte bara 

är negativa delar med sociala medier utan även positiva.  De teman som analysen har 

presenterats under är: ”presentation om intervjupersonerna användande av sociala medier”, 

”identitet”,” självbild” och ”självpresentation”, dessa formades under analysmetoden och är 

förknippade med varandra vilket gör det både intressant men också svårt att redovisa detta. 

Diskussionen av analysen kommer att presenteras i de kategorier som utgör forskningsfrågorna 

för uppsatsen i kommande kapitel.   
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5 DISKUSSION  

I detta kapitel presenteras och diskuteras de resultat och slutsatser som framkommit under 

analysens gång. Texten kommer även att återkopplas till studiens syfte och frågeställningar. 

Resultatet kommer att undersökas i förhållande till en del av den tidigare forskningen som finns 

för studien. Avslutningsvis kommer förslag till framtida forskning att presenteras. Resultatet 

kommer att presenteras under rubrikerna som är forskningsfrågorna.  

De teorierna som har använts är Goffmans (2014) teori om intrycksstyrning, där begreppen som 

bland annat fasad, jaget, roller, främre och bakre regioner framkommer. Dessa begrepp har varit 

till stor hjälp för att förstå hur intervjupersonerna skapar sin identitet när de använder sig av 

sociala medier. Det har även bidragit med hjälp till att förstå varför intervjupersonerna handlar 

som de gör innan de till exempel ska posta en bild på instagram. Giddens (1999) teori om 

identitetsskapande och självets reflexivitet har varit till hjälp för att få en förståelse kring 

intervjupersonernas identitetsskapande på sociala medier. Den tidigare forskningen som finns 

presenteras i litteraturöversikten och teoriavsnittet har varit till hjälp för att se vad det finns 

forskat på kring ämnet, samt de intervjuer som genomförts.  

5.1 Hur väljer intervjupersonerna att framställa sig själv på sociala medier?  

De flesta av intervjupersonerna uppger att de inte tänker på hur de framställer sig själva på 

sociala medier. Men vid en närmare eftertanke så stämmer inte detta enligt min mening 

eftersom intervjupersonerna tänker på sin egna framställning genom att ha rätt vinkel och 

redigerade bilder. Vid intervjuernas gång fick de fundera på hur de presenterar sig och 

framställer sig själv på sociala medier. De uppgav ett flertal gånger att de var tvungna att 

fundera över hur de framställer sig själv, många av dem brukade inte publicera mycket själva 

utan de observerade mest de bilder som andra publicera. Vad de än väljer att presentera skapar 

det en möjlighet för andra medlemmar att tyda deras sociala identitet, vilket kan kopplas 

samman med Giddens (1999) teori om sociala identiteten, det är den identiteten som kommer 

känneteckna varje individ. Det som framgår av analysen i resultatet är att när intervjupersonerna 

väljer att publicera en bild på sociala medier väljer de att framställa de bästa och positiva sidorna 

av sig själva. Något som dock framkom var att på senare tid väljer många användare att även 

publicera det negativa delarna av sitt liv med, men det var inte någon av intervjupersonerna 

som kunde tänka sig att göra det. Jag tolkar detta som att de inte vill visa upp sin negativa sida 

och framstå som negativa individer, detta kan kopplas samman med den tidigare forskning som 

visar att negativa bilder kan ge andra individer en dålig uppfattning om dem (Tokunaga & 
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Quick, 2017). Intervjupersonen publicerar bilder på sig själv, resor eller olika aktiviteter som 

de utför. Resultatet visade också att det var några av intervjupersonerna som inte försökte att 

eftersträva några ideal eller regler som finns ute på det sociala nätverket, utan de valde att 

publicera de som de själva vill. Dock framkom det att intervjupersonerna försöker göra bilden 

finare innan en publicering genom att redigera den. Detta tolkar jag som att de försöker vara 

lite finare eller bättre än vad de egentligen är utanför sociala medier. Studien visar att de vill att 

andra personer ska uppfatta dem som roliga samt att de har ett bra och framgångsrikt liv. Utifrån 

detta kan jag tolka det som att vissa av intervjupersonernas svar på intervjufrågorna var att de 

inte vill uppfattas som tråkiga. Detta på grund av att de endast väljer att publicera det som är 

bra i intervjupersonernas liv.  

Vidare beskrev intervjupersonerna att andra medlemmar på sociala medier också försöker visa 

upp att de har ett ”perfekt liv” eftersom de bara publicerar de bilder, videos och texter som är 

positiva och fina. Ytterligare resultat visar att det finns en ”kod” som intervjupersonerna ska 

använda sig av när de publicerar en bild, det finns sätt som är förväntade av de andra 

medlemmarna hur intervjupersonerna ska framträda när de publicerar en bild. Bilder som ska 

publiceras är bilder som inte är negativa eller för privata utan bilder som har positiva budskap, 

annars kan intervjupersonerna uppleva att andra kommer att uppfatta dem som negativa och 

tråkiga. Men samtidigt beskriver intervjupersonerna att det är viktigt att lyfta fram den psykiska 

ohälsan men att det inte skulle vara något som de själva gjorde. Jag tolkar detta som att den 

psykiska ohälsan är den tråkiga och negativa sidan som inte borde synas men samtidigt vill de 

att den ska det. Resultatet visar att det är det de ”perfekt livet” som intervjupersonerna försöker 

visa upp på sociala medier, detta kan tolkas som att det finns en ökad vila eller ett behov hos 

intervjupersonerna att det ”äkta” ska synas mer och detta kan bero på att allt fler och fler 

upplever de negativa effekterna av sociala medier och eftersträvar förändring. 

Resultatet av studien visar att de undersökta intervjupersonerna använder sig av olika tekniker 

som både är medvetna och omedvetna för att på så sätt styra andra individers intryck av dem. 

Detta är det som Goffman (2014) kallar för intrycksstyrning. Det som sker vid intrycksstyrning 

är att intervjupersonerna spelar en teater för varandra på sociala medier. Detta kan tolkas som 

att intervjupersonerna anpassar det de publicerar efter det som ”passar” in i andras 

förväntningar över vad som anses vara bra nog att publicera. Min tolkning är att förväntningarna 

som skapade av intervjupersonerna och de övriga användarna på sociala medier är skapad av 

intrycksstyrning och intervjupersonerna är också själva med och skapar dessa förväntningar.  
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5.2 Hur skapar intervjupersonerna sig en social identitet på sociala medier?  

Intervjupersonerna uppger att de känner sig bekväma i sin identitet. De känner att de är mer 

säkra i sig själva idag än vad det var för fem-sex år sedan men att de gärna vill visa upp en 

positiv bild av sig själva och att andra ska uppfatta dem som roliga personer. Intervjupersonerna 

är rädda för att någon ska uppfatta dem som tråkiga eller tillbakadragna. Goffman (2014) 

beskriver att som en individ misslyckas med sin intryckstyrning kan individen förlora sin 

respekt, detta kan vara förklaringen till varför individerna är rädda för att uppfattas som tråkiga 

eller tillbakadragna. Detta är intressant eftersom de känner sig säkra i sig själva samtidigt som 

de är rädda att de ska uppfattas fel.  

Intervjupersonerna uppger att de ofta publicerar det som är bra i deras liv, vilket bidrar till att 

de skapar en identitet som inte behöver stämma överens med den identitet som de har i verkliga 

livet. Giddens (1999) uppger att kroppen har betydelse för självidentiteten och eftersom 

intervjupersonerna styr intrycken till bara det positiva i sina liv skapas en identitet via sociala 

medier för dem. Resultat visar att i och med modernitetens framväxt har livsstilen i dagen 

samhälle fått en annan betydelse och intervjupersonerna får allt fler livsstilar att välja mellan. 

Detta är också en bidragande orsak till hur individerna skapar sin identitet både på och utanför 

sociala medier. Intervjupersonerna var noga med att förklara att de känner sig bekväma i sin 

identitet idag och att de inte försöker påverkas så mycket av vad som postas på sociala medier, 

men ändå blir de påverkade på något sätt av sociala medier. Mina egna reflektioner utifrån detta 

är att de kan vara så att sociala medier uppkom var det något nytt för intervjupersonerna och de 

viste inte hur det kommer att påverka deras identitet i framtiden. Utifrån intervjupersonernas 

beskrivningar om identiteten visar studien att intervjupersonernas identitet påverkas av sociala 

medier, vilket även stämmer överens med den tidigare forskning som gjorts kring hur unga 

kvinnor påverkas av deras användande av sociala medier (Barry, et al., 2017; Cohen, et al., 

2017; Fardouly & Holland, 2018; Mills, et al., 2018; Strubel, et al., 2016; Tokunaga & Quick, 

2017). 

5.3 Hur kan dessa upplevelser förstås och diskuteras i relation till identitet och 

identitetsskapande  

Samtliga intervjupersoner är medvetna om att fasaden på sociala medier som visas upp är ofta 

den perfekta bilden av andra människor. De flesta av intervjupersonerna uppgav att de följer 

många så kallade ”influensers”, som innebär personer som arbetar med sociala medier. 
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Intervjupersonerna upplever att dessa ”influensers” delar med sig av bilder som är redigerade 

och kläder som de fått av sponsorer. Några av intervjupersonerna berättade att de kunde känna 

sig påverkade av influensers och att de lätt jämför sig med dem även fast de delar med sig av 

produkter som de fått gratis via sponsorer. Intervjupersonerna kunde uppleva en stress över att 

de själva inte hade tillgång till de produkterna eller för den delen hade råd till att köpa de 

produkterna som visades upp. Trots att intervjupersonerna är medvetna om att allt som de ser 

på sociala medier inte alltid speglar det verkliga livet, upplever de att det finnas en negativ 

inverkan på deras syn på jaget och deras självbild genom alla krav som finns på sociala medier. 

De jämför deras eget liv med andra individers flöden genom de dolda kraven som 

intervjupersonerna upplever att det finns på sociala medier som de ska leva upp till. Enligt min 

mening är detta en del av processen att skapa sig en identitet på sociala medier, men det kan ge 

en felaktig bild i vad som egentligen är en intervjupersons identitet i verkliga livet, vilket 

intervjupersonerna är medvetna om.  

Det finns en medvetenhet hos intervjupersonerna att andras flöden inte ger en korrekt bild av 

det verkliga livet, ändå kan en jämförande bild för intervjupersonerna uppstå på grund av deras 

användandet av sociala medier. Intervjupersonerna uppger att det finns en stress över att 

jämföra sig andras flöden. Något som var återkommande hos alla intervjupersoner var pressen 

över träning, de uppgav att det flödar en mängd bilder på kost och träning på sociala medier 

och det är något som har en inverkan på deras självbild. De känner både en stress och en press 

över att de också ska se ut som personerna på dessa bilder gör. Trots detta försöker 

intervjupersonerna visa upp sitt perfekta liv vilket gör att en felaktig bild av verkligheten 

upprätthålls. Intervjupersonerna menar att deras bilder inte ska spegla hela deras liv utan det är 

bilder som de känner att de vill dela med sig av. De vill att andra ska få en bra uppfattning om 

dem, de vill inte uppfattas som tråkiga personer utan som glada och positiva personer. Eftersom 

det finns dolda krav om hur flödena ska se ut känner de att de vill leva upp till dessa krav, att 

flödet ska vara fint. Intervjupersonerna menar att syftet med att använda sociala medier inte är 

att visa upp en fullständig bild av livet och inte heller medvetet visa upp bilder som speglar det 

perfekta livet. Trots detta leder deras intryck att omgivningen kan få en felaktig bild av dem.  

Intervjupersonerna upplever att de blir påverkade av de positiva bilderna som visas upp på olika 

sociala nätverk. En jämförelse som kan leda till press och stress för individerna. Eftersom att 

intervjupersonerna känner att de blir formade av bilderna som präglas av intrycksstyrning 
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(Goffman, 2014) på sociala medier kan det leda till en medveten och omedveten stress över sitt 

egna liv.  

 
5.4 Slutsats  
Studien visar att sociala medier har en viss påverkan på unga kvinnor i åldern 20–25. Det finns 

det en oskriven regel som individerna ska följa när de använder sig av sociala medier som 

innebär att bilderna som publiceras ska vara fina och intresseväckande och passa in i flödet. 

Något som ytterligare påverkade intervjupersonerna är att det finns en press på dem som 

innebär till exempel att de ska vara snygga, roliga, ha ett liv som frambringar lycka men 

samtidigt ska de även ha ett spännande liv. Studien visar även att intervjupersonerna jämför sig 

med andra på sociala medier och om de inte lever upp till dessa krav kan de få en känsla av att 

de inte räcker till. Studien visar också att det handlar om att visa upp sitt ”perfekta liv” på 

sociala medier. Intervjupersonerna uppger att de också följer denna regel eftersom de publicerar 

det som är positivt i sina liv eftersom de inte vill visa upp det negativa. Intervjupersonernas sätt 

att styra sina intryck av dem stämmer överens med vad de upplever att andra individer 

publicerar på sociala medier. Intervjupersonerna bidrar till att upprätthålla dessa normer som 

de menar finns på sociala medier vilket gör att de kan bidra till den negativa påverkan som de 

själva tycker att sociala medier skapar. Resultatet stämmer överens med den tidigare forskning 

som gjorts kring detta område (Strubel, et al., 2016; Tokunaga & Quick, 2017; Barry, et al., 

2017; Mills, et al., 2018; Fardouly & Holland, 2018; Cohen, et al., 2017). Studien bör inte 

generaliseras eftersom det endast är sju intervjuer som har genomförts och speglar inte resultatet 

för alla unga kvinnor i åldern 20–25. 

 

5.5 Metoddiskussion  
Under processens gång upplevdes en viss svårighet att kategorisera identitetsdelarna i denna 

studie. Dessa delar upplevdes vara nära sammankopplade med varandra, både i teorin men även 

hur intervjupersonerna beskrev de olika situationerna under intervjuernas gång. Begreppen 

identitet och sociala medier kan studeras från många olika sammanhang och infallsvinklar. Men 

med hjälp av dessa begrepp angås studien bidra till att belysa ytterligare hur sociala mediers 

påverkan på unga kvinnor kopplat till deras identitet och framställning. Studien ansågs även 

bidra till en ökad självinsikt hos intervjupersonerna användande, under intervjuernas gång 

uppgav många att det var många frågor som de inte hade reflekterat över innan. De fick upp 

ögonen för dessa frågor, vilket skapar en ökad insikt i hur de påverkas av sociala medier. 
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Intervjupersonernas självförtroende hade sett bättre ut om sociala medier inte fanns, vilket tyder 

på att sociala medier ofta är formade av intrycksstyrning.  

 
5.6 Framtida forskning  
 
Under studiens och litteratursökningens gång har det uppmärksammats att mycket forskning 

handlar om unga kvinnor. Det har framkommit att unga kvinnor påverkas av sociala medier och 

får en sämre självbild när de använder sig av sociala medier. Något som inte framkom under 

den tidigare forskningen var äldre kvinnors användning av sociala medier. Därför hade ett 

förslag på framtida forskning kunna handlat om att undersöka äldre kvinnor, påverkas de lika 

mycket av att använda sig av sociala medier som de unga gör? En studie om att öka kunskapen 

om äldre kvinnors upplevelser av deras användning av sociala medier hade varit intressant att 

undersöka i framtida forskning. 
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Informationsbrev 

Hej!  

Mitt namn är Jenny Lindgren och jag studerar sista året på sociologiprogrammet med inriktning 

personal och arbetsvetenskap.  

 

Jag har precis börjat skriva min C-uppsats som handlar om sociala mediers påverkan. Jag söker 

kvinnor i ålder 20–25 år gamla och aktivt använder sig av sociala medier. Det kan vara 

Snapchat, Instagram eller Facebook. Syftet med mitt arbete är att öka kunskapen om vad som 

faktiskt händer när unga kvinnor i åldern 20–25 år använder sig av sociala medier. 

Jag behöver ca 6–10 personer som kan vara med och delta i studien. Vad som innebär med 

medverkan är att du kommer bli intervjuad av mig cirka 35–50 minuter. Platsen där intervjuerna 

kommer genomföras kommer vi tillsammans överens om. Jag ser helst att intervjuerna kan 

genomföras under v 15–16. Intervjufrågorna kommer att handla om ditt användande av sociala 

medier i en relation kopplat till din självbild och självrepresentation. Intervjun kommer att 

spelas in för att komma ihåg vad som har sagts. Studien följer de forskningsetiska principer 

som finns, vilket innebär bland annat att det är frivilligt att delta i intervjun och ditt namn 

kommer inte att användas i uppsatsen för att behålla anonymiteten och det insamlade material 

kommer endast att användas av mig till detta arbete. Upplever du att du vill avbryta intervjun 

är det helt okej. Efter studiens avslut kommer den att publiceras vid Luleå Tekniska 

Universitetets hemsida.  

Har du några frågor kring intervjun är du välkommen att kontakta mig via mejl 

jenny.lindgren95@hotmail.com 

Med vänliga hälsningar  

Jenny Lindgren  
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INTERVJUGUIDE 

Inledande frågor  
hur gammal är du? 
Vad har du för huvudsaklig syssla? Arbetar, studerar?   
 
Sociala medier  
Vilka sociala medier använder du mest?  
När började du använda dig av sociala medier?  
Vad har du för tankar angående sociala medier?  
Hur mycket tid spenderar du på sociala medier? (ca)  
Vad tycker du om sociala medier?  
Varför använder du dig av sociala medier?  
På vilket sätt använder du dig av sociala medier? Kollar du på bilder eller svarar på 
meddelande?  
Har du börjat använda sociala medier mer nu än tidigare?  

- Om ja, varför?  
 
 
Identitet 
 
Hur ser du på din egen personlighet?  
Vad betyder identitet för dig?   
Hur tror du att andra uppfattar dig?  
Upplever du att ditt sociala nätverk du har off-line påverkas av ditt användande av sociala 
medier?  
Hur tror du att andra uppfattar dig?  
Hur vill du bli uppfattad av andra?  
Tror du att andra uppfattar dig annorlunda i verkligheten än det du visar på sociala medier?  
 
Sociala mediers påverkan på den egna självbilden  
 
Vad tycker du att de flesta delar med sig av på sociala medier?  
Vad tänker du/gör innan du ska publicera en bild?  
Tror du att det är någon skillnad på den identitet som du har i verkligheten jämfört med den 
du visar på sociala medier?  
Upplever du att du är annorlunda i verkligheten jämfört med den du är bakom en skärm?  
Tror du att din självbild hade sett annorlunda ut om inte sociala medier fanns?  
 
 


