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Förord 

 

Under våren 2016 har jag satt punkt för mina sociologiska studier genom att skriva en c-uppsats. 

Detta har varit en lärorik del i mina studier på Karlstads universitet. 

 

Jag vill tacka min handledare Anna-Lena Haraldsson som under mitt arbete med denna uppsats 

bidragit med vägledning genom värdefulla tips och råd. Detta har hjälpt mig att prestera mitt 

yttersta. Jag vill dessutom passa på att tacka alla respondenter som med en positiv inställning valt 

att, under sin fritid, ställa upp på intervju. Era tankar, känslor och upplevelser kring att använda 

sociala medier har bidragit till att denna studie har varit möjlig att genomföra. 

 

Karlstad xx-xx-16 

 

Oskar Svensson 



 

 

Sammanfattning 

 

Denna studie syftar till att förklara hur unga vuxna skapar, bygger upp och presenterar sin identitet i 

sociala medier men också hur sociala medier påverkar unga vuxnas sätt att se på andra människor. 

För att uppfylla detta syfte så har fyra frågeställningar preciserats: Hur presenterar sig unga vuxna i 

sociala medier, det vill säga vad är viktigt att tänka på då de ska publicera inlägg eller bilder? Hur 

påverkas unga vuxnas syn på sig själva och på andra människor av sociala medier? Hur ser gränsen 

mellan den främre och bakre regionen ut för unga vuxna vid användning av sociala medier? Finns 

det någon skillnad på hur unga vuxna agerar nu, i förhållande till när de var tonåringar, på sociala 

medier? 

 

Det teoretiska perspektivet har varit litteratur kopplad till det dramaturgiska perspektivet, begreppen 

identitet, social responsivitet, den generaliserande andre, spegeljaget samt självkänsla. Tidigare 

forskning som berör fenomenet sociala medier behandlas dessutom. 

 

Studien är genomförd utifrån en kvalitativ metod i form av sex semistrukturerade intervjuer med 

unga vuxna som är aktiva inom sociala medier. Resultatet från insamlad empiri redovisas genom 

övergripande återgivningar och citat. Detta analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen. 

Studiens frågeställningar återges och besvaras vilket således är slutsatserna. Denna studie kom att 

visa att unga vuxna presenterar sin identitet genom att presentera den kollektiva identiteten. Vid 

presentation så tar man hänsyn till samhällets attityd och man använder dessutom intrycksstyrning 

vid sin självpresentation. Studien visar också att det finns en tydlig gräns mellan den främre och 

bakre regionen som respondenterna inte vill överskrida. Därför undertrycker man vissa delar av sitt 

jag. Att använda sociala medier innebär att känslor av självvärde kan komma att både höjas men 

också svikta. Detta är tätt kopplat till likefunktionen. Studien kom slutligen att visa att 

respondenterna agerar på ett annorlunda sätt inom sociala medier gentemot när de var yngre. Idag är 

allt mer genomtänkt medan man tidigare i livet agerade med en större spontanitet. 

 

Nyckelord: Identitet, självpresentation, intrycksstyrning 

 

Begreppsförklaring: En like inom sociala medier är en funktion och konkret så innebär användning 

av denna funktion att en användare trycker på en knapp för att visa att man gillar en annan persons 

bild eller inlägg. Detta är något som personen som publicerat bilden eller inlägget då kan se. 
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1. Inledning 
I detta kapitel kommer jag att ge en kortare inledning där användandet av sociala medier i Sverige 

beskrivs. Vidare kommer jag att gå igenom bakgrund och syfte. Jag kommer i förhållande till 

studiens syfte även presentera de frågeställningar som jag valt att ställa upp. Avslutningsvis så 

beskrivs den avgränsning jag gjort samt hur dispositionen fortsättningsvis kommer att se ut. 

 

 

För att precisera vad sociala medier är för något har jag valt att använda mig av 

Nationalencyklopedin (2016). Där definieras sociala medier enligt följande: ”Sociala medier, 

samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med 

varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.” 

 

I dagens samhälle använder sig mer än hälften av alla svenskar av någon form av socialt medium. 

Mellan åren 2005 och 2011 har användningen av sociala medier ökat markant. 2005 använde sig 

endast 10 procent, ur den svenska befolkningen, av någon form av socialt medium. 2011 var den 

siffran uppe på 62 procent. Ökningen beror främst på att unga människors, 16-25åringar, 

användande ökat men även användandet av sociala medier hos äldre generationer har ökat markant 

(Findahl 2011, s18f). 

 

Det sociala nätverket som är störst är Facebook. En undersökning visar att 70 procent av alla som 

använder sig av internet också använder sig av denna plattform. Samma undersökning visar dock att 

sociala medier som är bildbaserade ökar i kraftig fart, särskilt hos unga. Här är det främst det 

sociala nätverket Instagram som ökar mest. Instagram används dagligen av nästan 50 procent av 

alla internetanvändare mellan 16-25 år. Denna siffra kan tyckas vara låg i förhållande till Facebook 

men det ska nämnas att den årliga ökningen av Instagram beskrivs med ordet raketfart. En annan 

bildbaserad nätverkskommunikation är Snapchat. Detta sociala nätverk används av unga människor, 

16-25 år, i nästan samma utsträckning som Instagram. Utöver dessa tre sociala medier finns bland 

annat Twitter, LinkedIn, Kik och Tumblr. Dessa används dock inte i samma utsträckning (Findahl 

och Davidsson 2015, s3ff) 

 

1.1 Bakgrund – sociala medier 
 

Det sociala nätverket Facebook grundades år 2004 av Mark Zuckerberg. Idag används detta nätverk 

av 1,04 biljoner människor runt om i världen. Företagets vision är att göra världen till en mer öppen 
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och ansluten plats. Man menar att denna plattform ska kunna användas av människor för att hålla 

kontakten med vänner och familj, för att upptäcka vad som händer i världen men också framförallt 

för att människor ska kunna dela med sig och uttrycka det som är viktigt för dem (Company info 

2016). 

 

Kommunikationsbyrån Navigator (2015) beskriver Facebooks användningsområden. De menar att 

man kan skriva statusuppdateringar, dela bilder och videos som andra användare kan få ta del av. 

Här kan användarna dessutom kommunicera med varandra. Antingen så kan man skriva 

meddelanden på en annan användares sida. Detta blir då offentligt och kan ses av andra användare. 

Ett alternativ till detta är att kommunicera med varandra med hjälp av privata meddelanden. 

Meddelanden som då alltså endast kan ses av den som skickar och den som tar emot meddelandet. 

Facebook har utöver detta andra funktioner. En funktion är att evenemang kan skapas av både 

företag och privatpersoner.  Denna funktion möjliggör alltså att information om kommande 

evenemang kan spridas. Vidare kan grupper skapas där flera användare kan kommunicera med 

varandra samtidigt. 

 

Det bildbaserade sociala nätverket Instagram grundandes år 2010, två år senare hade företaget nått 1 

miljon användare. 2012 startas även ett samarbete med Facebook och tre år senare, 2015, har 

företaget nått 400 miljoner användare runt om i världen (Instagram Press 2016).   

 

Gefle Dagblad (2013) beskriver Instagram som en applikation och likt Facebook kan man dela med 

sig av sina foton till sina vänner samt att det ger en möjlighet att sprida sina bilder världen över. Det 

som skiljer Instagram med Facebook är att denna applikation enbart möjliggör bildpublikation och 

inte statusuppdateringar i skrift. Likheten är dock att även detta sociala medium möjliggör 

kommunikation mellan användarna, både privat men också offentlig. 

 

Bildapplikationen Snapchat skapades år 2011 och har idag över 100 miljoner användare. Den 

största delen av användarna är mellan 18-24 år gamla. Denna bildapplikation är i mångt och mycket 

lik Instagram då den möjliggör kommunikation mellan vänner och att man man kan skicka bilder 

och videos till sina vänner (snapchat.com). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Sociala medier är idag, som tidigare avsnitt visar, en del av vardagen för många människor i dagens 
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samhälle och det är en plats som ger möjlighet att interagera med andra. Sociala medier har idag 

funnits och nyttjats i många år av vissa användare. Med hänsyn till detta finner jag det intressant att 

undersöka hur man presenterar sig själv inför andra i sociala medier. Syftet med denna studie är att 

förklara hur unga vuxna skapar, bygger upp och presenterar sin identitet i sociala medier men också 

hur sociala medier påverkar unga vuxnas sätt att se på andra människor. För att uppnå studiens syfte 

så har detta preciserats i fyra frågeställningar vilka jag ämnar besvara: 

 

 Hur presenterar sig unga vuxna i sociala medier, det vill säga vad är viktigt att tänka på då 

de ska publicera inlägg eller bilder? 

 Hur påverkas unga vuxnas syn på sig själva och på andra människor av sociala medier? 

 Hur ser gränsen mellan den främre och bakre regionen ut för unga vuxna vid användning av 

sociala medier? 

 Finns det någon skillnad på hur unga vuxna agerar nu, i förhållande till när de var tonåringar, 

på sociala medier? 

 

1.3 Avgränsning 
 

Jag har valt att avgränsa denna studie till unga vuxna som idag använder sociala medier dagligen 

och då framförallt Facebook, Instagram och Snapchat. Avgränsningen innebär också att jag i denna 

studie enbart kommer att undersöka de som varit aktiva på olika sociala medier under minst fem år. 

Med unga vuxna avser jag personer som är mellan 20-25 år gamla. Jag har gjort avgränsningen till 

denna ålderskategori då tidigare forskning mestadels fokuserat på yngre människor, alltså 

människor som befinner sig i mitten av tonåren. 

 

Avgränsningen gäller även personer som idag är bosatta i Karlstad. Jag är medveten om att 

resultatet möjligtvis skulle se annorlunda ut om man genomförde samma undersökning i en större 

stad alternativt i en mindre stad. Dock så innebär sociala medier att man kan interagera med 

människor oavsett plats man befinner sig på vilket gör att denna undersökning ändå kan ge 

värdefulla insikter och kunskap. 

 

1.4 Disposition 
 

Denna uppsats kommer fortsättningsvis att disponeras på följande sätt: I nästkommande kapitel 

redogör jag för  och behandlar tidigare forskning om användning av sociala medier. I kapitel tre 
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behandlas olika teorier om identitet och självpresentation. Här behandlas även begreppet social 

responsivitet och självkänsla. I kapitel fyra redogör jag för hur jag gått tillväga under hela studiens 

gång. Vilken metod jag använt mig av, hur det empiriska materialet bearbetats. Jag redogör 

dessutom för det etiska förhållningssättet jag beaktat under hela studiens gång. Detta följs av ett 

kapitel där jag presenterar resultatet och besvarar studiens frågeställningar. Kapitel sex innehåller en 

sammanfattning och avslutande reflektion. I detta kapitel kommer jag dessutom att framföra förslag 

på vidare forskning kring användning av sociala medier. 
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer jag att behandla tidigare forskning om sociala medier. Fokus riktas mot 

identitetsskapande och detta i förhållande till självpresentation. Vidare behandlas även sociala 

medier i förhållande till den främre och den bakre regionen. Jag behandlar dessutom Eek-

Karlssons avhandling där en rad aspekter kring användande av sociala medier diskuteras och 

slutligen redovisar jag vad dessa studier inte undersökt vilket gör det intressant att forska vidare 

kring ämnet sociala medier. 

 

2.1 Val av tidigare forskning 
 

Sökningen efter tidigare forskning har genomförts, i LIBRIS samt i google scholar, med följande 

sökord: Self-presentation, Impression management, identity construction, interaction, front- and 

backstage och needs of acknowledgment. Dessa sökord har kombinerats med social media. Det 

urval av tidigare forskning som jag valt att presentera ligger inom mitt intresseområde, det vill säga 

konstruktion och presentation av identitet kopplat till sociala medier. Vidare undersöker dessa 

bidrag sociala medier i förhållande till intrycksstyrning och regionsbeteende vilket står i linje med 

mitt syfte att upptäcka hur unga vuxna presenterar sig själva i sociala medier. 

 

2.2 Att använda sociala medier 
 

År 2008 publicerade Michele Danah Boyd en rapport om tonåringar och sociala medier. Boyds 

(2008, s1ff) studie baseras på dels 94 semistrukturerade intervjuer med tonåringar men också på 

över 10 000 observationer av tonåringars profiler på sociala medier. Det som undersöktes i denna 

rapport var tre delar: socialitet, jaget och identiteten samt ungdomars användning av sociala medier 

i förhållande till föräldrar och vuxna. Dessa tre delar ställdes alltså i förhållande till användning av 

sociala medier. Resultatet visar att sociala medier såsom Facebook och Myspace används av 

ungdomar för att de ska kunna interagera med sina jämnåriga vänner men också för att markera sin 

identitet. Utformningen av individers profiler på sociala medier ligger till grund för identiteten och 

således hur man blir sedd av andra. Att skapa en profil online är likställt med intrycksstyrning och 

när den ska utformas så har man i åtanke vilka eller vem som kan tänkas se den. Detta leder till ett 

noggrant arbete för att överföra så positiva intryck om en själv som möjligt. Boyds (2008, s143) 

studie visar att för ungdomar är andra människor den viktigaste och också den avgörande faktorn 

för huruvida man presenterar sig själv i sociala medier. Man tar alltså hänsyn till vilka som kan 

tänkas granska ens profil och presenterar den därefter. 
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Seidman publicerade år 2012 en studie om självpresentation och tillhörighet på Facebook. Seidman 

(2012, s404ff) genomförde sin undersökning med hjälp av 184 enkäter som studerande tonåringar 

fick ta del av. Studien baseras på en teori som kallas för femfaktorteorin, vilken är en 

personlighetsteori som inte är kultur- eller situationsberoende, och utifrån denna ställdes tio 

hypoteser upp. Resultatet visar att det finns två avgörande faktorer till varför individerna använder 

sociala medier och framförallt Facebook. Den ena faktorn handlar om tillhörighet och här används 

Facebook för att kommunicera med andra men också för att lära sig om, och lära känna andra. 

Vidare anses Facebook vara ett effektivt medel för att ständigt uppleva en social närvaro. Den andra 

avgörande faktorn till användande av sociala medier handlar om självpresentation. Här ses internet 

som en unik plats där människor kan uttrycka ett alternativt själv. Att kunna uttrycka ett alternativt 

själv innebär här en plats där människor kan uttrycka känslor och dolda delar av sig själv som 

normalt inte uttrycks i vardagen men som blir möjligt då man använder internet och sociala medier. 

Dessutom används sociala medier då det ger möjlighet att utforma en idealisk självpresentation. 

Man styr således hur man vill ses av andra genom att noggrant välja vilka bilder och vilken 

information man visar andra. 

 

Även Krämer och Winter (2008, s106) skriver om sociala medier och självpresentation. De 

genomförde en studie som baseras på 58 enkäter av både kvinnliga och manliga studenter. Det 

teoretiska bidraget som man tog användning av var bland annat Goffmans teorier och då framförallt 

om intrycksstyrning. Resultatet visar att användare av sociala medier kan presentera ett ”attraktivt 

jag” genom beskrivningar av sig själva. De har en hög kontroll över vad som presenteras vilket ger 

en idealisk miljö för intrycksstyrning. Självpresentation i sociala medier ger användaren möjligheter 

att fundera över vilka aspekter av deras personlighet som ska presenteras och vilka bilder av en 

själv som vill visa upp. Självpresentationen i sociala medier kan således ses som strategisk i det 

avseendet att man som användare kan, på ett kontrollerat sätt, välja ut det bästa av sitt jag. Det finns 

dock svårigheter med självpresentation i sociala medier. När man interagerar ansikte-mot-ansikte så 

kan man skräddarsy sin självpresentation till den aktuella interaktionen. Inom sociala medier så 

presenterar man sitt jag för en större publik och alltså inte enbart till någon enskild person. 

 

Denna tidigare forskning visar alltså att sociala medier används av tonåringar för att lära känna och 

interagera med andra människor. Ytterligare orsak till varför sociala medier används är därför att 

man upplever att man då ingår i ett socialt umgänge och alltså har en tillhörighet. Vidare visar 

denna forskning att sociala medier kan ses som ett forum där man kan presentera ett attraktivt jag 

och man har en hög kontroll över sin självpresentation. Detta följs av ett avsnitt där den främre och 

bakre regionen i förhållande till sociala medier diskuteras. 
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2.3 Sociala medier och regioner 

 

När man uttrycker sig i sociala medier, befinner man sig då i den främre eller bakre regionen? Detta 

är något som sociologen Anders Persson (2012) undersökte och redovisade i artikeln Front- and 

backstage in social media. Studien baseras på Goffmans dramaturgiska perspektiv där Persson 

(2012) gör en jämförande analys av interaktion som sker ansikte mot ansikte med interaktion som 

sker i sociala medier. Resultatet är enligt Persson (2012, s12) att det är vanligt att människor delar 

alltför mycket information om sitt privatliv på sociala medier och att det också är ett vanligt 

fenomen att människor ”tänker högt” och delar med sig av åsikter, som möjligen hör hemma i den 

bakre regionen, när man sitter bakom en datorskärm. Detta benämns med begreppet ”oversharing”. 

En anledning till varför sådana åsikter och information hamnar offentligt och i den främre regionen 

menar Persson (2012, s23) beror på att när den delas till andra, det vill säga när man uttrycker sig, 

så befinner man sig i den bakre regionen. Detta ökar sannolikheten till ”oversharing” och att man 

uttrycker sig på ett sätt som kan uppfattas som olämpligt och som heller inte hör hemma i den 

främre regionen. Vidare så skiljer Persson (2012, s25) på ansikte-mot-ansikte interaktion och den 

interaktion som sker i sociala medier. När man interagerar ansikte-mot-ansikte så kan man i 

ögonblicket känna av vad som är olämpligt eller ej. Detta är något som man inte kan göra då man 

delar med sig av information i sociala medier, åtminstone inte i samma utsträckning. När man 

uttrycker sig i sociala medier så har man inte samma möjlighet att läsa av en situation. Man kan inte 

få intryck av någon annan innan det är för sent, det vill säga innan man delat med sig av information 

och publicerat ett inlägg, vilket kan leda till att man överskrider gränsen mellan den bakre och den 

främre regionen. Å andra sidan har individer som använder sociala medier större möjligheter att 

redigera uttrycken han eller hon skickar ut, på grund av den fysiska avgränsningen mellan 

interaktionsmedlemmarna. Detta möjliggör en kontrollerad självpresentation. Slutsatsen är dock att 

när man har möjlighet att kontrollera självpresentationen på grund av den fysiska avgränsningen så 

leder detta ofta till att man delar med sig för mycket information i den främre regionen som 

egentligen hör hemma i den bakre regionen. 

 

Som denna forskning visar så är den främre och bakre regionen i förhållande till sociala medier ett 

komplext ämne. Då man sänder ut information så kan detta göras i den bakre regionen. 

Problematiken är dock att informationen hamnar i den främre regionen vilket försvårar arbetet med 

att hålla isär dessa regioner. Detta leder således till ”oversharing”. I nästkommande avsnitt 

presenteras en rapport om samspel i sociala medier. Även där diskuteras sociala medier i 

förhållande till den främre och bakre regionen. Teorin kring den främre och bakre regionen 

behandlas ytterligare och förklaras i den teoretiska referensramen. 
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2.4 Samspel i sociala medier 

 

Liselotte Eek-Karlsson (2015, s13ff) har studerat ungas samspel i sociala medier och syftet med 

undersökningen var att nå kunskap om just samspelet. För att uppnå detta syfte så ställdes 

frågorna: ”Vad karaktäriserar ungas tal om samspel i sociala medier med avseende på ansvar?” 

Och även ”Vilka diskursiva mönster framträder i ungas argumentation om samspel i sociala 

medier?”  Hennes studier baseras på tre delstudier där både intervjuer och enkäter med ungdomar i 

årskurs 5-8 har genomförts samt textanalys av Facebooks policydokument. Det teoretiska bidraget 

som använts till största del är Goffmans dramaturgiska perspektiv. Eek-Karlsson (2015, s9f) menar 

att en förändring har skett i dagens samhälle och idag kommunicerar ungdomar mer med varandra 

på webben och inom sociala medier i jämförelse med kommunikation offline. De vanligaste 

plattformarna där kommunikationen sker är idag Instagram och Facebook. Dock är inte ungdomar 

lojala en viss plattform utan byten kan ske och man vill vara aktiv där ens vänner befinner sig. Att 

vara en del av en gemenskap är ett grundläggande behov hos människan och härigenom utvecklar 

man också identiteten till viss del. 

 

Eek-Karlsson (2015, s32) menar att resultatet av studien är att det finns skillnader mellan könen på 

sociala medier. För tjejer så handlar det mycket om utseende och att se vacker ut medan killar mer 

uttrycker sig i form av handlingar för att visa att ”detta kan jag”. När det gäller bilder så är tjejer 

mer benägna än killar att manipulera och redigera dessa i syfte om att se så bra ut som möjligt. 

Uttrycket ”duckface” syftar till tjejer som putar med sina läppar för att se bra ut. När det gäller 

killar och bilder så finns en strävan efter att visa att man är dels handlingskraftig men också oberörd.  

Eek-Karlsson (2015, s117) skriver vidare om funktioner inom sociala medier. En funktion som 

behandlas är ”likefunktionen” vilket innebär en knapptryckning om att man gillar någon annans bild 

eller inlägg. Denna funktion är central i ungdomars interaktion med varandra då den används för att 

utveckla och bekräfta olika former av tillhörigheter. En enkel knapptryckning kan således innebära 

att man bekräftar någon annan. Studien visar betydelsen av denna funktion, att få likes på sina egna 

inlägg, vilken är att känna sig populär, få ökat självförtroende och således en ökad självkänsla. Att 

få många ”likes” kan dessutom ses som ett kvitto på att man tillhör gemenskapen. Men det finns 

också en baksida med denna funktion på sociala medier. Många ungdomar jämför sig med varandra 

vilket kan leda till att självkänslan minskar. Det kan vara så att man ser någon annans bild och ser 

hur många ”likes” denne fått. Sedan jämför man med sig själv och inser att man inte alls fått i 

närheten av så många ”likes”. 

 



9 

 

Liksom tidigare forskare så skriver Eek-Karlsson (2015, s124) om sociala medier i förhållande till 

den främre och bakre regionen. Att kommunicera inom sociala medier innebär att man befinner sig i 

båda regionerna samtidigt vilket ger möjligheter men det är också något som skapar begränsningar. 

Begränsningar med kommunikation inom sociala medier innebär en ökad sårbarhet. Sårbarheten 

ökar med tanke på att det som publiceras eller kommenteras blir publikt. Det vill säga att många kan 

se samtidigt om någon exempelvis skrivit en elak kommentar till någon annan. Å andra sidan så 

minskar utsattheten inom sociala medier i det avseendet att man befinner sig bakom en skärm eller 

telefon. Ingen kan då se ens fysiska reaktion på det som sker online. Om man exempelvis reagerar 

illa och blir ledsen så kan ingen se det på samma sätt som om interaktionen skett ansikte-mot-

ansikte. Vidare beskrivs att interaktionen ibland kan vara lättare att hantera online i förhållande till 

offline. Man har online större tid på sig att tänka efter vad som ska skrivas och hur man ska uttrycka 

något. Risken att ”tappa ansiktet” blir således mindre. Att kommunicera online kan ibland också öka 

självförtroendet då man inte behöver interagera inför en publik och direkt behöva stå till svars för 

sitt handlande. Det finns dock svårigheter mellan att balansera mellan den främre och bakre 

regionen inom sociala medier. När bilder och inlägg publiceras så framhålls agerande där man  är så 

personlig att andra människor blir intresserade. Svårigheten här blir dock att inte bli alltför privat. 

En gräns som kan tyckas vara hårfin men om den överskrids så kan detta innebära sanktioner i form 

av elaka kommentarer. 

 

Eek-Karlsson (2015, s151) menar att något som är centralt i sociala medier är strävan efter 

uppmärksamhet. Ungdomarna i studien vill bli så omtyckta som möjligt och här beskrivs återigen 

likefunktionen. Denna funktion blir inom sociala medier en symbol för bekräftelse och 

uppmärksamhet. Bekräftelse i sin helhet ska inte helt betraktas som något isolerat då det kan ske i 

olika former. Dock kan bekräftelse till viss del betraktas som isolerat beroende på vad som erbjuds i 

det skenbara. Vad detta innebär är att bekräftelse online kan bli isolerat till likefunktionen då inte 

många andra former erbjuds. Strävan efter uppmärksamhet blir således beroende av denna funktion 

inom sociala medier. 

 

2.5 Min studies plats bland tidigare forskning 
 

Dessa bidrag, som jag behandlat, tillför viktig kunskap om användande av sociala medier men 

mestadels av den forskning som gjorts om interaktion, samspel, intrycksstyrning, regionsbeteende, 

identitetsskapande och användning av sociala medier i stort har fokuserat på unga människor, det 

vill säga personer som är mellan 12-19 år. Jag finner därför begränsningar i tidigare forskning och 
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anser att den behöver fyllas ut. Jag vill med detta i åtanke undersöka användare av sociala medier 

som idag är mellan 20-25 år då det skulle kunna bredda och tillföra ny viktig kunskap i forskningen 

om sociala medier. Det som heller inte framgår i föregående studier är hur länge dessa individer 

varit aktiva på sociala medier. Jag avser att undersöka personer som varit aktiva inom sociala 

medier under minst fem år vilket möjligtvis kan ha en viss påverkan på hur man tänker och agerar 

där idag i förhållande till när man var yngre. 
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3. Teoretisk referensram 
I denna teoretiska referensram ämnar jag att redogöra för de teorier och begrepp som är relevanta 

för min undersökning. Först kommer jag att redogöra för begreppet identitet utifrån dels Jenkins 

tankar men också utifrån Stier, Hammarén och Johansson Vidare kommer jag i detta kapitel att 

behandla Goffman och det dramaturgiska perspektivet där fokus riktas mot hur vi som individer kan 

styra andras intryck. Detta följs av ett avsnitt där sociala medier och självpresentation behandlas. 

Begreppen social responsivitet, den generaliserade andre och spegeljaget kommer dessutom att 

behandlas i detta kapitel. Slutligen behandlas ett avsnitt om självkänsla. 

 

3.1 Identitet 
 

Jenkins (2014, s2ff) talar om identitet och beskriver detta begrepp, med sin grund i det språkliga, 

som en mänsklig förmåga. En identitet handlar om att veta vem som är vem, alltså att man själv vet 

vem man är, att andra människor vet vem man själv är och dessutom att man är medveten om vem 

man är enligt andra människor. En identitet kan således beskrivas som något socialt då den skapas 

genom jämnt flödande interaktionsprocesser. Med hänsyn till detta kan man säga att en identitet inte 

är något som en individ får, det är snarare något som man som individ gör. Dessa tankar kring 

identiteten härstammar från och är tätt kopplade till begreppet symbolisk interaktionism. Johansson 

(2004, s19) skriver att begreppet symbolisk interaktionism togs fram av en författare vid namn 

Herbert Blumer men att dess rötter går att finna även i George Herbert Meads tankar. Johansson 

(2004, s19) skriver att symbolisk interaktionism handlar om att människan skapar sitt själv i sociala 

relationer. Andra människors syn på individen bidrar till att forma individen. Det är alltså inte 

enbart individen som skapar sitt själv utan identiteten skapas också i relationer till andra. Vidare bör 

nämnas att den symboliska interaktionismen handlar om hur vi människor använder symboler för 

att kommunicera med varandra. För att återgå till begreppet identitet så menar Jenkins (2014, s90ff) 

att en individs identitet kan delas upp i två kategorier. Den ena, primär identitet, innefattar sådant 

som ras/etnicitet, kön och ibland även funktionshinder. Den primära identiteten skapas således i ett 

tidigt skede i livet. Den andra kategorin, sekundär identitet, utvecklas ur den primära identiteten och 

denna kategori innefattar sociala roller och även förvärvade positioner. Den sekundära identiteten är 

till skillnad från den primära, något som kan ses som flytande då denna kan ändras i takt med att 

man skaffar en ny position, exempelvis då man byter yrke och bransch och på så vis förvärvar en ny 

position. 

 

Jenkins (2014, s43ff) skriver att det också går att se på identiteter utifrån tre olika aspekter. En 

identitet är alltid förkroppsligad. Denna aspekt handlar om kontroll över hur man presenterar sig 
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själv. Att inneha ett funktionshinder kan i vissa fall innebära att man förlorar kontrollen över hur 

man presenterar sig själv och riskera att bli stigmatiserad. Det finns dock funktionshinder som inte 

är synliga vilket gör det enklare för individen att dölja. En annan aspekt av identiteten är att den 

delvis är individuell eller personlig. I denna aspekt kan man tala om skillnader i den sociala 

interaktionen. En personlig identitet får individen att skilja sig från mängden vilket kan 

exemplifieras genom namnbyte. Vissa människor väljer idag exempelvis att byta namn för att känna 

sig unika och olika andra människor. Den tredje aspekten av identitet är enligt Jenkins (2014, s113f) 

den kollektiva eller den sociala aspekten. Denna aspekt utgörs av likheter och tillhörighet mellan 

människor snarare än skillnader som får individen att utmärka sig som unik. Den kollektiva 

identiteten handlar om grupptillhörighet vilket kan bidra med känslor såsom stolthet och 

gruppsolidaritet. Om man exempelvis identifierar sig som student så kan alltså dessa känslor 

produceras. Men en kollektiv identitet kan också bidra till skamkänslor inför en viss 

grupptillhörighet. 

 

Jenkins bidrar till att förklara begreppet identitet där han bland annat redogör för att den sekundära 

identiteten kan ses som flytande. Med detta i åtanke följer ett avsnitt om identitet och utveckling. 

 

3.1.1 Identitet och utveckling 
 

Hammarén och Johansson (2009, s22ff) skriver om identitet och utveckling och använder sig av 

begrepp såsom identitets- och rollförvirring. Detta innebär att individer experimenterar med olika 

roller för att så småningom hitta en roll som man kan identifiera sig med, en så kallad uppnådd 

identitet. Identiteten kan alltså ses som en utvecklingsprocess där man stegvis når en mer stabil och 

fast identitet. Kritik förs dock mot detta synsätt där man menar att livet idag är mer seriellt. Med 

detta menas att människor idag ofta inte når en fast och stabil identitet. Istället byter människor idag 

oftare jobb, skaffar ytterligare utbildningar, skiljer sig i större utsträckning och så vidare. Därför kan 

man se identiteten som en ständig utvecklingsprocess där ordet stabilitet i identiteten får en allt 

mindre innebörd och istället betonas flexibilitet i identiteten. 

 

3.1.2 Kroppen och identitet 
 

Giddens (1999, s122f) talar om kroppen och dess framträdanden men också om dess uppträdande. 

Detta i förhållande till självidentiteten. Det som omfattar kroppens framträdande är dels kroppens 

ytliga drag men också sättet man väljer att framställa sig genom val av klädsel och utsmyckning. 
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Det handlar således om saker som är synligt dels för en själv men också för andra. Kroppens 

framträdande beskrivs vara en ledtråd till att tolka handlingar. Kroppens uppträdande handlar om 

hur individen använder sitt framträdande i vardagliga och sociala sammanhang. Det handlar om hur 

man använder kroppen och dess framträdande i förhållande till konstitutiva normer. Tidigare var 

klädsel, utsmyckning och sättet man sminkade sig på mer standardiserat och visade mer en social 

och kollektiv identitet såsom yrke och status men i dagens senmoderna epok används sättet vi klär 

oss på, alltså det kroppsliga framträdandet, som ett sätt för att uttrycka den personliga identiteten. 

Det hör alltså till individens reflexiva identitetsprojekt. Giddens (1999, s95) beskriver det reflexiva 

projektet som något som hör till självet. Det handlar om något som individen är ansvarigt för: ”Vi är 

inte det vi är, utan det som vi gör oss till”. 

 

Även sociologen Jonas Stier talar om kroppen i förhållande till identiteten. Stier (2003, s46f) menar 

att vi idag lever i ett samhälle där vi ständigt uppmuntras genom reklam, tv-program och tidningar 

att följa det senaste modet men också att försöka vara så vacker som möjligt o att leva hälsosamt. 

Med detta i åtanke så är det kanske inte så konstigt att många människor idag mår dåligt över sitt 

utseende och sina kroppar. Detta är något som får konsekvens på självbilden och alltså påverkar 

självidentiteten. Men dagens samhälle innebär inte enbart saker såsom reklam och så vidare som 

kan påverka individens identitet själv. Det är också så att människor primärt identifierar andra 

människor utifrån utseendet. Utifrån synliga och yttre kännetecken drar människan ofta slutsatser 

som många gånger är förhastade och förenklade. Detta innebär alltså att när vi ser andra människor 

så drar vi slutsatser om deras egenskaper, förmågor och avsikter beroende på utseendet. Jenkins 

(2014) syn på identitet, att man själv vet vem man är och att andra människor vet vem man själv är 

behöver i många fall alltså inte överensstämma då vi människor många gånger drar slutsatser om 

andra enbart efter att sett dem vilket inte behöver vara synonymt med individens självuppfattning. 

Stier (2003, s45) menar att när vi ser på andra människor så objektifierar vi dem utifrån exempelvis 

ålder och förväntar oss därefter ett särskilt beteende. Detta kan innebära att när vi ser en trettioåring 

så förväntar vi oss ett vuxet och moget beteende. Anses trettioåringen istället vara barnslig så är 

detta knappast något positivt. 

 

Då människor har förväntningar på hur andra ska bete sig så ställer det krav på individers 

uppträdande och hur man presenterar sig själv. Åtminstone om man vill bli uppfattad på ett visst sätt. 

Med detta i åtanke så behandlas Goffmans teorier och det dramaturgiska perspektivet i följande 

avsnitt. 
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3.2 Goffman – Det dramaturgiska perspektivet 
 

Den amerikanske sociologen Ervin Goffman jämförde samhället med en teater där vi spelar olika 

roller i olika situationer. Hur rollerna spelas beror på hur vi som individer vill att andra ska uppfatta 

oss. På baksidan av hans bok Jaget och maskerna beskrivs följande: 

 

”Goffmans samhällssyn brukar kallas för det dramaturgiska perspektivet. Vi spelar alla 

teater, och liksom skådespelaren på scenen vill vi göra intryck på vår publik. När vi 

presenterar oss själva och vårt agerande inför andra människor försöker vi därför 

kontrollera och styra den information som vi överför och som ligger till grund för de andras 

intryck av oss. Djupare sett handlar det också om hur vi bygger upp och befäster våra ”jag” 

och identiteter i denna process” 

 

3.2.1 Intrycksstyrning 
 

Goffman (2013, s11f) skriver mycket om framträdanden då vi befinner oss med andra människor 

och menar att när människor befinner sig i närvaro med andra så följs detta avsiktligt eller 

oavsiktligt av att man lämnar ut information. Det är denna information som åstadkommer intryck. 

Informationen som varje individ sänder ut går att dela upp i två olika slag av teckenaktiviteter. För 

det första så handlar det om vilka uttryck som individen sänder ut. Detta kallas för ”give 

expression”. Uttryck som sänds ut kan både vara verbala uttryck eller så kan det vara icke-verbala 

uttryck såsom exempelvis gester och ansiktsuttryck. Den andra typen, vad gäller uttrycksförmåga, 

handlar om hur de uttryck som sänds ut uppfattas och överförs. Detta kallas för ”give of expression”. 

Det handlar alltså om hur en annan person uppfattar det som en individ sänder ut i form av verbala 

eller icke-verbala uttryck, vilket intryck de får av de utsända uttrycken. Goffman (2013, s13) 

utvecklar dessa tankar och beskriver att om en individ exempelvis vill att någon annan ska få en hög 

uppfattning om honom eller henne eller att de ska tro att man har en hög uppfattning om dem så 

måste man agera därefter. Det handlar alltså om att man måste sända ut uttryck som ger det intryck 

hos andra som man avser. Detta kallas för intrycksstyrning. Vill man styra någon annans intryck så 

ligger det i individens intresse att att kontrollera andras reaktioner. För att uppnå en sådan kontroll 

så handlar det till stor del om att påverka den definition av situationen som de andra kommer att 

formulera. Man styr således de andras definition av situationer genom att man sänder ut uttryck som 

uppfattas och ger det intryck man avser, exempelvis att man talar på ett visst sätt för att de andra ska 

få en hög uppfattning om individen i fråga. Goffman (2013, s13f) beskriver en situation på ett 

studenthem där intrycksstyrning ägde rum. Intrycksstyrningen handlade om popularitet och en en 

flicka på detta studenthem arrangerade så att hennes telefon skulle ringa flera gånger i följd, så att 
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de andra flickorna på hemmet kunde höra. Detta gjordes då ett sätt att mäta popularitet var antalet 

telefonsamtal man fick. Intrycket de andra flickorna fick, blev således att denna flicka var populär. 

 

Hinton (2003, s83f) skriver om ögonblicksbedömningar. Detta är något som ligger nära till hands 

med intrycksstyrning och det handlar om hur vi människor förklarar de intryck vi får. 

Ögonblicksbedömningar kan innebära att vi ibland drar förhastade slutsatser om någon annan. En 

olycksplats kan exemplifiera en ögonblicksbedömning. Om vi anländer till olycksplatsen där två 

bilar krockat, en gammal kvinna med en mindre bil och en ung man med en ny sportbil, kan vi 

utifrån ögonblicket och vårt stereotypa sätt att förklara våra intryck tro att det är den unge mannen 

med sportbilen som förorsakat bilolyckan då han kört alldeles för fort. Våra tidigare erfarenheter 

säger oss alltså att unga män med sportbilar ofta kör alldeles för fort och därför görs denna 

ögonblicksbedömning. Som tidigare nämnt drar vi ibland förhastade slutsatser när vi vill förklara 

händelser i vår vardag och egentligen behöver det inte alls vara den unga mannen som förorsakat 

olyckan. 

 

I fallet som beskrivs ovan ser man att intrycksstyrning kan hänga ihop med ögonblicksbedömningar. 

Fallet kunde ha varit så att den unge mannen körde sin bil i låg hastighet med en strävan efter att 

människor omkring honom skulle se att han kör en fin bil och få intrycket att han har gott om 

pengar. Dock kan alltså denna intrycksstyrning ibland påverkas av ögonblicksbedömningar och vårt 

stereotypa sätt att förklara händelser. Detta är något som Engdahl (2009, s156f) talar om. Hon 

menar att det är först när andra människor erkänner den karaktär vi spelar och den personen vi är 

som vi också förhåller oss därefter. 

 

3.2.2 Personlig fasad 
 

Något som ligger hand i hand med intrycksstyrning är den personliga fasaden. Goffman (2013, s30) 

menar att en lyckad intrycksstyrning inte enbart handlar om hur man uttrycker sig verbalt eller icke-

verbalt utan att det också handlar om det som hör till den personliga fasaden. Den personliga 

fasaden handlar om saker som hör ihop med aktören själv, alltså det som man identifierar med 

aktören och det som man väntar ska höra samman med den agerande. Saker som hör till den 

personliga fasen är exempelvis ålder, kön, utseende, kläder hållning och ansiktsuttryck. Vi kan 

således styra någon annans intryck av oss genom vår klädstil eller vilka ansiktsuttryck vi förmedlar. 

Goffman (2013, s30f) menar att den personliga fasaden bildas av två aspekter, dels uppträdande 

men också manér. Till uppträdande hör saker som ska upplysa om individens sociala status vilket 
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exempelvis kan handla om klädstilen hos individen. Manér handlar istället om hur vi som individer 

för oss i ögonblicket. Det vill säga hur vi agerar i interaktionen, sättet vi talar på, vilka 

ansiktsuttryck vi visar eller hur vi gestikulerar. I den personliga fasaden eftersträvas en 

samstämmighet mellan uppträdande och manér. För att exemplifiera detta kan man ta yrket som 

advokat. Här förväntas ett visst sätt att tala i interaktionen vid en domstolsförhandling. Skulle 

däremot advokaten vara klädd i träningskläder skulle detta inte följa de förväntningar som finns och 

en uppträdande och manér skulle i sådant fall strida mot varandra snarare än att vara samstämmiga. 

 

3.2.3 Den främre och bakre regionen 
 

Ytterligare fördjupning i Goffmans (2013, s97f) dramaturgiska perspektiv rör regioner och 

regionsbeteende. Den plats där framträdandet äger rum, det vill säga där interaktionen sker kallas 

för den främre regionen. Det är alltså i denna region som själva intrycksstyrningen sker. Goffman 

(2013, s101) menar att när intrycksstyrningen sker så håller individen tillbaka vissa sidor som kan 

skada det intryck man vill åstadkomma. Det kan exempelvis vara känslor såsom ilska och 

aggressioner som undertrycks till förmån för andra känslor då man inte vill framstå som en arg och 

ilsken person. Men det finns dock en region där undertryckta känslor och agerande kan komma 

fram. Denna region kallas för den bakre regionen och det är alltså i denna region som man upplever 

att man inte behöver utöva någon intrycksstyrning. Det kan vara så att man klär sig på annorlunda 

vis när man befinner sig i den bakre regionen. En person som arbetar i kostym hela dagarna för att 

upprätthålla sin personliga fasad kan exempelvis byta om till en bekvämare klädsel när denne 

kommer hem och ingen ser. Goffman (2013, s102) menar dock att den bakre regionen inte är helt 

synonym med att man är ensam. Man kan befinna sig i den bakre regionen även då andra personer 

är i närheten. Personal i en butik blir här ett tydligt exempel. När de är i butiken bör de agera på ett 

visst sätt i interaktionen med kunder för att upprätthålla den roll de klivit in i. När de sedan befinner 

sig i fikarummet kan de släppa på rollen och fasaden då inga kunder kan se dem. Skulle dock en 

kund mot all förmodan kliva in i detta rum så skulle det med andra ord vara så att den bakre 

regionen förvandlas till den främre regionen. Den främre och bakre regionen är alltså inte 

platsbunden utan har göra med vilka som befinner sig där och då. 

 

Jag har nu behandlat begreppet identitet ur olika aspekter samt det dramaturgiska perspektivet. I 

följande avsnitt kommer jag istället ta upp sociala medier och detta i förhållande till 

självpresentation. 
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3.3 Sociala medier och självpresentation 
 

Stier (2012, s76f) skriver om teknik i dagens samhälle och då framförallt om användning av sociala 

medier i förhållande till jaget. Användningen av sociala medier och internet är något som inte enbart 

positionerar oss, den även definierar oss. Det är genom dessa som vi kan uppleva att vi kan vara 

någon eller känna att vi är någon. Vad som menas med detta är att vi, inom sociala medier, kan 

förmedla en konstruerad, tendentiös framtoning om vem vi är. Att sociala medier positionerar oss 

innebär att vi kommunicerar, med hjälp av inlägg, där vi talar om att ”nu är jag på väg dit eller nu 

har jag gjort detta”. Men som tidigare nämnt så är sociala medier inte enbart av positionell art. När 

vi gör dessa inlägg så finns även ett annat syfte, alltså att visa vilka vi är. En bild eller ett inlägg 

som talar om för andra att ”nu är jag på väg dit” kan ses färgat av sitt syfte vilket kan vara att vi vill 

visa hur duktiga eller upptagna vi är. När vi berättar dessa saker, som allt som oftast är positiva 

saker, så är poängen att vi vill förmedla att vi är handlingskraftiga individer samt att vi ingår i ett 

socialt nätverk med andra människor. Detta medför status hos individen i fråga och då vi visar vilka 

vi har ett socialt umgänge med och vad vi gör så visar vi också vilka vi är. Utmärkande för sociala 

medier att de ger möjligheter till en hög kontroll. En hög kontroll över hur vi framställer vår 

identitet och image. Samma kontroll finns inte i det direkta mötet ansikte-mot-ansikte då vi inte 

med samma enkelhet kan kontrollera hur vi presenterar oss själva. Att bruka sociala medier kan ses 

som ett identitetsarbete vilket kan vara en förklaring till att många människor blir frustrerade då de 

saknar exempelvis täckning på mobiltelefonen eftersom kontrollen för ett ögonblick försvinner. 

Dessutom ses tekniken som en statusmarkör, den som brukar den förvärvar status medan den som 

inte gör det anses ”vara ute”. 

 

Giddens och Sutton (2014, s219) diskuterar fördelar och nackdelar med den indirekta interaktionen, 

det vill säga att interagera via nätet och sociala medier. Nackdelar kan vara att man via internet inte 

kan förmedla samma känsloregister som man kan via fysik interaktion. Dock så kan fysisk 

interaktion ibland innebära att stigmatisering sker då man lättare kan läsa av en annan persons 

utseende. I sociala medier kan individer, som tidigare nämnt, ha större kontroll över vad man visar 

upp och fokus kan istället riktas mot själva budskapet och dess innebörd. Vidare menar Giddens och 

Sutton (2014, s219f) att interaktion via nätet kan ses som ett nytt sätt att kommunicera och det är 

inte mindre verkligt bara för att det inte sker ansikte-mot-ansikte. Att sociala medier idag blivit så 

vanligt att näst intill alla använder det kan dock innebära att rollkonflikter sker. Här exemplifieras 

Facebook, en populär plattform för socialt nätverkande, där publiken blir allt större. Konflikten som 

kan uppstå är när man visar upp ett ”ansikte” för en publik så kan en annan publik också få tillgång 

till detta. Det kan exempelvis röra sig om att man lägger upp bilder som är avsedda för ens vänner 
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men som även ens chef kan få tillgång till. Rollerna blir alltså allt svårare att hålla isär i sociala 

medier i förhållande till den ”verkliga” sociala världen. 

 

Jag har nu behandlat självpresentation i förhållande till sociala medier. Jag vill nu övergå till 

begreppet social responsivitet då det kan fungera som en del i att förklara hur människor interagerar 

med varandra och vad det kan ses som en konsekvens utav. 

 

3.4 Social responsivitet 
 

Asplund (1987, s29) skriver om begreppen socialitet och responsivitet. Begreppet socialitet är 

översatt från latin och betydelsen är sällskaplig. Responsivitet, som också är ett latinskt begrepp, 

härstammar från respondere och blir direkt översatt till att svara. Dessa två begrepp väljer Asplund 

(1987, s29f) alltså att föra samman till ett begrepp, social responsivitet. För att ge en beskrivning av 

detta begrepp så kan man ändå välja att göra en uppdelning. Socialiteten hos människor innebär, 

som tidigare nämnt att människor är sällskapliga. Det handlar om att vara med andra människor. 

Inom socialiteten kan man finna begrepp såsom politiskt beteende, rättsligt beteende, religiöst 

beteende och så vidare. Socialt beteende samlar alla dessa former av interaktion mellan människor. 

Responsivitet, eller svar som det betyder, innebär att människan kan ses som en responsiv varelse. 

Vi har en allmän tendens att svara på stimuli. Alltså att respondera på frågor. Det bör nämnas att 

responsiviteten inte ska likställas med reflexivitet, alltså att vi svarar på frågor som en reflex. 

Istället ligger responsiviteten hand i hand med påståendet att människor är nyfikna och intresserade. 

Kort och gott kan begreppet social responsivitet beskrivas med att människan söker sig till andra 

människor och vi tenderar att ge svar på frågor då vi är nyfikna och intresserade av naturen. 

Asplund (1987, s12) beskriver vidare begreppet social responsivitet som ett begrepp som kan ses 

som ett samspel mellan människor. När en person agerar i någon form så är detta ett gensvar på vad 

den andre personen tidigare gjort. Detta i sin tur utlöser ett agerande, ett gensvar, hos den andre och 

ett växelspel är igång. 

 

Johansson (1996, s12) diskuterar Asplunds (1987) begrepp och menar att den sociala 

responsiviteten inte ska ses som en produkt av egot. Istället bör egot eller individen ses som en 

produkt av den sociala responsiviteten. Det är alltså i interaktioner och i det sociala samspelet som 

människan skapar sitt ego. 

 

Som en motsats till begreppet social responsivitet beskriver Asplund (1987, s12f) begreppet asocial 
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responslöshet. Den asociala responslösheten träder i kraft då vi människor tröttnar. Man kan alltså 

inte säga att social responsivitet är någon form av evighetsmaskin. Efter ett tag klingar interaktionen 

av, vilket kan ske väldigt fort. Vi vänder oss då mot något annat och fortsätter således inte att ställa 

frågor, agera, för att få något svar på detta. Asplund (1987, s13) menar dock att begreppet asocial 

responslöshet ligger hand i hand med den sociala responsiviteten. När vi interagerar med någon 

eller några så vänder vi oss från allt annat. Vi kan alltså visa en social responsivitet gentemot de 

som ingår i interaktionen samtidigt som vi ignorerar och blir döva för allt annat. 

 

Asplunds bidrar med sitt begrepp social responsivitet till att förklara samspel mellan människor. Att 

när vi interagerar så är detta ett gensvar på en tidigare händelse. Men för att kunna ge en bild av 

vilka förutsättningar vi individer idag använder för att interagera och förstå varför vi agerar på ett 

särskilt sätt följer ett avsnitt om begreppen den generaliserande andre och spegeljaget. 

 

3.5 Den generaliserade andre och spegeljaget 
 

Mead (1976, s119ff) talar om medvetandet, jaget och samhället och menar att det finns en relation 

mellan dessa. Det är genom denna relation man kan finna begreppet den generaliserade andre. Detta 

begrepp innebär inte en annan person i sig utan snarare kan den ”andre” ses som samhället i sig, 

eller samhällets attityd. Människor speglar sig i samhällets attityd och dess normer vilket tvingar 

individen att agera och förhålla sig på ett visst sätt. Detta beskrivs ytterligare där man kan se på den 

generaliserade andre som något som individen använder sig av. När individer agerar så resonerar 

man utifrån den generaliserade andre, det vill säga samhällets attityd, och ifrågasätter då sitt 

beteende om det är acceptabelt och följer rådande normer. Detta gör alltså att individer agerar på ett 

visst sätt och inte ett annat därför att den generaliserade andre säger åt oss att om vi inte gör på ett 

visst sätt i en situation så kommer detta att påverka vad andra tycker och tänker om oss. Samhället 

påverkar således hur man som individ agerar och vilken identitet man bygger upp. 

 

Nära till hands med begreppet den generaliserade andre är begreppet spegeljaget som Stier (2003) 

diskuterar. Stier (2003, s127) beskriver detta begrepp, som är en tolkning av Cooleys tankar, och 

skillnaden här gentemot den generaliserade andre är att istället för att agera utifrån en samhällssyn 

så handlar detta begrepp mer om hur man ser på sig själv utifrån andras ögon. Detta innebär alltså 

att individer tenderar att spegla sig i hur andra ser på en. Även om bilden som andra har om en själv 

inte överensstämmer med bilden man själv har kommer det att påverka hur man ser på sig själv. 

Detta gör alltså att när man speglar sig i hur andra individer ser på en kommer det att påverka ens 
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identitet. Att spegla sig själv i andra kan alltså få stora konsekvenser. Det kan påverka 

självuppfattningen och således självbilden och självkänslan. 

 

3.6 Självkänsla 
 

Lindvall (2011, s30f) talar om begreppet självkänsla i olika former. Global självkänsla beskrivs 

vilket innebär en övergripande bild som individer har om sig själva. Denna typ av självkänsla anses 

vara stabil och ändras inte markant i olika situationer och över tid. En annan typ av självkänsla som 

beskrivs berör känslor av självvärde. Känslor av självvärde är, till skillnad från global självkänsla, 

något som inte anses vara stabilt. Istället handlar känslor av självvärde om individers reaktioner och 

självutvärdering i förhållande till känslomässiga händelser. Det handlar således om specifika 

situationer som får människors självkänsla att antingen höjas eller att svikta. Känslor av självvärde, 

i förhållande till specifika situationer, kan få individer att uppleva exempelvis stolthet och att man 

är nöjd med sig själv men dessa självutvärderande känslor kan också leda till att man upplever 

exempelvis skam eller förödmjukelse. 

 

Hinton (2003, s88f) talar om ett begrepp som kallas för självbekräftelsebias. Detta begrepp är tätt 

kopplat till individers självkänsla. När man lyckas med något eller gör något som får en att bli nöjd 

så förklarar man gärna framgången med hjälp av interna faktorer. Det kan exempelvis vara att när 

man lyckats få ett bra tentamensresultat så förklarar man framgången genom att tänka att man 

lyckades på grund av att man är intelligent. Är det istället så att man misslyckas så resonerar 

människor ofta med hjälp av externa faktorer. Detta innebär att om man exempelvis får ett dåligt 

resultat på en tentamen så tänker man inte att det beror på att man inte är tillräckligt intelligent. 

Istället tenderar människor att tänka att det beror på externa faktorer, exempelvis att frågorna på 

tentamen var otydligt formulerade. Denna självbekräftelsebias ger oss en positiv självbild trots 

motgångar. 

 

Även Engdahl (2009, s10f) talar om självkänsla och menar att självkänslan idag har större betydelse 

än förr i tiden. Idag finns en så utbredd tro på att man är sin lyckas smed och när vi gjort något bra 

så beror det helt på oss själva och vår egen förtjänst. Förr kunde tankar om att lyckas eller att 

misslyckas vara kopplat till andra människor eller framförallt till tron på gud. Så är alltså inte fallet 

idag utan när ens självkänsla ökar så beror det på att vi själva gjort något bra och vice versa. 
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3.7 Teoretisk sammanfattning 
 

I detta kapitel har jag nu redogjort för begreppet identitet. Detta har gjorts utifrån en rad aspekter. 

Dels primär och sekundär identitet, personlig och kollektiv identitet, identitet och utveckling samt 

kroppen och identiteten. Vidare har jag redogjort för det dramaturgiska perspektivet, sociala medier 

och självpresentation, social responsivitet, den generaliserande andre och spegeljaget och slutligen 

begreppet självkänsla. Dessa teoretiska utgångspunkter har bestämts och definierats utifrån studiens 

syfte och de fyra frågeställningar jag ämnar besvara. Då studien syftar till att förklara hur unga 

vuxna skapar, bygger upp och presenterar sin identitet i sociala medier och hur sociala medier 

påverkar unga vuxnas sätt att se på andra människor fann jag stor vikt vid att använda begreppet 

identitet i min teoretiska referensram. För att upptäcka hur man presenterar denna och hur gränsen 

mellan den främre och bakre regionen ser ut fann jag dessutom det dramaturgiska perspektivet och 

självpresentation som relevanta utgångspunkter tillsammans med empirin. Jag fann dock att detta 

inte skulle räcka för att besvara samtliga frågeställningar. För att upptäcka hur respondenternas 

självbild påverkas av sociala medier fann jag därför att det var betydelsefullt att använda begreppet 

självkänsla för mitt analysarbete. Jag fann dessutom att begreppen social responsivitet, den 

generaliserande andre och spegeljaget kunde fungera som hjälpmedel i analysarbetet och för att 

lyckas uppfylla mitt syfte. 
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4. Metod 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för hur jag gått tillväga när jag genomfört denna 

undersökning för att få svar på mina frågeställningar. Initialt innebär detta att jag kommer att 

diskutera mitt val av metod vilket följs av en redogörelse för hur relationen sett ut mellan teori och 

empiri. Vidare redogör jag för hur mitt urval gått till. Jag beskriver även hur min intervjuguide 

varit utformad och hur genomförandet av mina intervjuer gått till. Detta följs av ett avsnitt där jag 

beskriver hur insamlad data bearbetats samt hur den tolkats. Slutligen för jag en diskussion 

gällande studiens validitet och reliabilitet samt beskriver de etiska överväganden som jag beaktat 

under hela studiens gång. 

 

4.1 Val av metod 
 

Syftet med denna studie är att förklara hur unga vuxna skapar, bygger upp och presenterar sin 

identitet i sociala medier men också hur sociala medier påverkar unga vuxnas sätt att se på andra 

människor. För att lyckas förklara detta föll mitt val på att genomföra en kvalitativ undersökning i 

form av intervjuer. 

 

Jag ville genomföra intervjuer där respondenterna kunde sätta sin egen karaktär på samtalet. Detta 

då jag önskade att nå dem på djupet. Med detta i åtanke genomfördes därför intervjuerna med en låg 

grad av strukturering. Olsson och Sörensen (2011, s133) menar att när en undersökning görs med en 

hög grad av strukturering är frågorna formulerade på så vis att de uppfattas likartat av de olika 

respondenterna. En sådan struktur möjliggör fasta svarsalternativ. Genomför man istället en 

undersökning med en låg grad av strukturering ges respondenten möjlighet att fritt göra tolkningar 

utifrån erfarenheter, värderingar, önskningar och språkvanor. Svaren på frågorna får, genom en 

sådan undersökning, en individuell karaktär. När jag genomförde mina intervjuer med en låg grad 

av strukturering gav jag alltså respondenterna utrymme att med sina egna ord beskriva sina 

erfarenheter och upplevelser av fenomenet sociala medier. 

 

Att låta respondenterna få utrymme att med egna ord beskriva sina erfarenheter gjorde att den ena 

intervjun inte var den andra lik. Att inte använda fasta svarsalternativ gjorde således att mina 

följdfrågor och ordningsföljden på mina frågor varierande i mina intervjuer. Detta kallas för låg 

grad av standardisering. Olsson och Sörensen (2011, s133) menar att när intervjuer med en hög grad 

av standardisering genomförs så ställs alla frågor i exakt samma ordning och dessutom med samma 

ordalydelse. Har intervjuaren en önskan att minimera respondentens inflytande på intervjun så ska 

man genomföra intervjun med en hög grad av standardisering. I mitt fall var detta alltså inte aktuellt 
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då jag ville låta respondenterna sätta sin karaktär på samtalet. Jag avsåg att låta respondenterna få 

ett stort inflytande över intervjun. Detta då det var ett sätt att nå dem på djupet som jag önskade och 

med detta i åtanke så valde jag således att inte använda mig av fasta svarsalternativ. 

 

Patel och Davidsson (2011, s82) talar om semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att forskaren 

utformar en lista med ämnen eller teman som, i intervjusituationen, ska beröras men där 

respondenten har en frihet att själv utforma sina svar. Listan med frågor över de ämnen eller teman 

som man avser att beröra kan komma i en bestämd ordning men detta är inte nödvändigt. Mina 

intervjuer var, precis som Patel och Davidsson (2011) beskriver, semistrukturerade. Jag hade innan 

intervjutillfällena gjort en intervjuguide över de teman som jag ville beröra men jag gav, som 

tidigare nämnt, respondenterna en frihet att utforma sina svar vilket gjorde att frågorna inte ställdes 

i en bestämd ordning. 

 

4.2 Förhållning mellan teori och empiri 
 

När det gäller relationen mellan teori och empiri så kan en forskare välja mellan tre förhållningssätt. 

Patel och Davidsson (2011, s23) beskriver dessa och menar att de ger alternativa sätt att arbeta med 

som forskare för att relatera teori och empiri. De tre förhållningssätten är deduktion, induktion och 

abduktion. 

 

Patel och Davidsson (2011, s23f) menar att när en forskare väljer att arbeta deduktivt så följer 

man ”bevisandets väg”. Detta innebär att forskaren använder sig av redan befintliga teorier och med 

hjälp av dessa drar man slutsatser om empiriska företeelser. Om man exempelvis ämnar undersöka 

motivation på en arbetsplats använder då forskaren redan befintliga teorier och drar sedan slutsatser 

om verkligheten med hjälp av dessa. Man drar således slutsatser om enskilda fall utifrån teori. 

 

Väljer man istället att arbeta induktivt så går man som forskare upptäckandets väg. Här används, till 

skillnad från deduktion, inga befintliga teorier. Istället studeras forskningsobjekten och utifrån 

insamlade data formuleras en ny teori (Patel och Davidsson 2011, s23f). 

 

Det tredje förhållningssättet, abduktion, kan ses som en kombination av deduktion och induktion. 

Man formulerar här en preliminär teori utifrån empiriska iakttagelser. Denna preliminära teori testas 

sedan på ny empiri, det vill säga nya fall och därefter så utvecklas teorin (Patel och Davidsson 2011, 

s23). 
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I denna studie så har jag inspirerats av abduktion. Jag har undersökt empiri för att lyckas uppfylla 

syftet med studien. När detta sedan undersökts har jag använt mig av redan befintliga teorier och 

begrepp i min analys. Vad jag menar med att jag inspirerats av abduktion är att jag således pendlat 

mellan empiri och teori i mitt analysarbete. Forskningsobjekten för denna studie har varit unga 

vuxna, det vill säga individer mellan 20-25 år som använder sig av sociala medier i olika former. 

Utifrån mitt syfte och min avgränsning har sedan teoretiskt perspektiv valts. Teori som sedan spelat 

en stor roll i arbetet med att förklara hur dessa individer skapar, bygger upp och presenterar sin 

identitet. Det som skiljer min undersökning från abduktion är dock att jag inte testat mina resultat 

på nya fall. 

 

4.3 Urval 
 

Som jag tidigare nämnt så är syftet med denna studie är att förklara hur unga vuxna skapar, bygger 

upp och presenterar sin identitet i sociala medier men också hur sociala medier påverkar unga 

vuxnas sätt att se på andra människor. I och med detta syfte blev således målgruppen för denna 

studie unga vuxna som aktivt använder sig av sociala medier. Olsson och Sörensen (2011, s112) 

menar att när man befinner sig i planeringsfasen av en undersökning så måste studiepopulationen 

definieras. I min studie definieras alltså unga vuxna som aktivt använder sig av sociala medier som 

populationen för studien. När jag skulle göra mitt urval till denna undersökning så gjordes detta 

strategiskt. Strategiskt urval innebär enligt Trost (2010, s138f) att man väljer ut ett antal variabler 

som är av betydelse för undersökningen. 

 

När jag skulle göra mitt urval gjordes det utifrån de variabler och egenskaper som jag fann vara av 

intresse för undersökningen. Jag fokuserade främst på egenskapen av att vara aktiv på sociala 

medier för att på så vis kunna uppfylla studiens syfte. Jag ville dessutom ha en spridning av kön. 

Detta för att inte riskera att intervjupersonerna skulle uttrycka alltför liknande erfarenheter och 

attityder. Slutligen ville jag intervjua personer som är mellan 20-25 år och som varit aktiva på 

sociala medier i minst fem år. Anledningen till att jag ville undersöka denna åldersgrupp är därför 

att tidigare forskning främst fokuserar på tonåringar. Jag ville här alltså se om resultaten skulle 

skilja sig från tidigare forskning. Jag fick tips om eventuella undersökningsdeltagare från personer i 

min närhet. Jag kontaktade sedan sex personer som fyllde de egenskaper som jag efterlyste, alltså 

unga vuxna som är aktiva på sociala medier. Jag fick positivt svar till medverkan från dessa 

personer och fick således den spridning som jag önskat. 
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I tabellen nedan presenteras respondenterna. Dessa har tilldelats fiktiva namn för att uppfylla krav 

om anonymitet. 

Namn Ålder Kön Sociala medier 

idag 

År som aktiv inom 

sociala medier 

Josefine 23 år Kvinna Instagram, 

Facebook & 

Snapchat 

Ca 10 år 

Kristian 25 år Man Instagram, 

Facebook & 

Snapchat 

Ca 10 år 

Samuel 24 år Man Instagram, 

Facebook, 

Snapchat & 

Twitter 

Ca 12 år 

Daniel 25 år Man Instagram & 

Facebook 

Ca 10 år 

Johanna 22 år Kvinna Instagram, 

Facebook & 

Snapchat 

Ca 9 år 

Sara 24 år Kvinna Instagram, 

Facebook & 

Snapchat 

Ca 10 år 

 

4.4 Intervjuguide 
 

Med studiens syfte i åtanke valde jag att, utifrån mina frågeställningar och den teoretiska 

referensramen, utforma min intervjuguide i form av olika teman. Dessa olika teman, utöver 

bakgrundsfrågor såsom ålder, hur länge man använts sig av olika sociala medier och vilka sociala 

medier man använder sig av idag, blev således: 

 

 Tema 1 – Identitet 

 Tema 2 – Intrycksstyrning och personlig fasad 
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 Tema 3 – Regionsbeteende 

 Tema 4 – Självpresentation i sociala medier 

 Tema 5 – Social responsivitet 

 Tema 6 – Självkänsla 

 Tema 7 – År som aktiv 

 

Det första temat, identitet, berörde frågor om hur man som individ går tillväga då ett inlägg eller en 

bild ska publiceras i sociala medier. Syftet med detta tema var att skaffa information om dels hur 

publikation sker i förhållande till grupptillhörigheter men också om respondenterna hade en särskild 

teknik för att ses som unik. Vidare så behandlade detta tema kroppen i förhållande till identiteten. 

Det andra temat behandlades genom frågor om hur respondenterna agerar på sociala medier för att 

uppfattas så som de vill. Här ville jag undersöka hur intrycksstyrningen fungerar på sociala medier. 

Detta tema berörde även hur man uppfattar andra och hur ögonblicksbedömningar kan ske. I det 

tredje temat så behandlades frågor som rör den främre och bakre regionen. Jag ville också ta reda på 

hur respondenterna ser på andra individer och om de anser att vissa ibland överskrider gränsen 

mellan regionerna. Tema fyra, det vill säga självpresentation i sociala medier, behandlade frågor om 

hur ett vanligt inlägg kan tänkas se ut, om man främst fokuserar på inlägg som talar om vad man 

gjort eller om man enbart ville visa upp hur man ser ut. Jag ville här dessutom undersöka om det 

fanns några tankar kring hur publikt ett inlägg faktiskt kan bli, om man hade i åtanke att vissa saker 

vill man inte publicera då det finns människor som kan se, som man inte vill ska se. I det femte 

temat så ställdes frågor om varför man använder sig av sociala medier. Syftet här var att undersöka 

om tillhörighet var en avgörande faktor. Det sjätte temat, självkänsla, behandlades av frågor som 

berör bekräftelse från andra och även om det faktiskt är så att man ibland jämför sig med andra 

människor på sociala medier. Slutligen så diskuterades, i det sista temat: år som aktiv, om man ser 

någon skillnad på sitt användande idag i förhållande till när man var yngre. Samtliga teman var 

utformade i relation till mina frågeställningar. Exempelvis så utformades tema ett och två i 

förhoppning om att kunna samla in empiri som kunde analyseras och ge svar på den första 

frågeställningen, det vill säga hjälpa mig att förklara hur respondenterna presenterar sig själva i 

sociala medier och vad som är viktigt att tänka på då de ska publicera inlägg eller bilder. 

 

Min intervjuguide användes som ett hjälpmedel men den följdes inte till punkt och pricka. Kvale 

och Brinkmann (2014, s172f) menar att en intervjuguide kan ses som ett manus till intervjun där 

man kan välja att följa den strikt. Ett alternativ annars är att intervjuarens omdöme får avgöra hur 

strikt den ska följas och man kan följa upp respondenters svar med nya frågor som inte står skrivna i 
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intervjuguiden. Jag använde mig således av det senare alternativet. Kvale och Brinkmann (2014, 

s172f) menar vidare att intervjufrågor bör vara både tematiska men också dynamiska. En bra 

tematisk fråga innebär att den kan bidra till empirisk insamling som är kopplad till studiens teori. 

En bra dynamisk fråga innebär att intervjuaren ställer en fråga som är lätt att förstå och som också 

kan bidra till att skapa en positiv interaktion mellan intervjuare och respondent. Jag valde därför att 

formulera mina frågor utan att använda mig av akademiska ord som kan uppfattas som 

svårbegripliga men som ändå kunde täcka de teoretiska områden som jag ämnade undersöka. 

 

4.5 Genomförande av intervju 
 

Innan jag påbörjade intervjuerna så delade jag ut ett informationsbrev (se bilaga 2: 

Informationsbrev). Detta informationsbrev innehöll en kortfattad presentation om mig själv, vad jag 

studerar samt syftet med denna studie. Vidare så innehöll informationsbrevet information om att 

intervjuerna skulle komma att spelas in och även analyseras. Detta i samtycke med respondenten. 

Jag informerade även att allt material skulle hanteras konfidentiellt, att respondenten hade möjlighet 

att avbryta intervjun när den vill och att varje respondent skulle vara anonym genom hela arbetet, 

från början till slut. Slutligen så lämnades information om hur respondenten skulle kunna få ta del 

av det empiriska materialet, dels för att ges möjlighet att redigera men också för att kunna ta bort 

delar som denne inte kände sig bekväm med. Information lämnades dessutom om att respondenten 

skulle kunna få den färdiga uppsatsen skickad till sig. 

 

Alla intervjuer har skett ansikte-mot-ansikte. Ahrne och Svensson (2015, s43) menar att intervjuer 

bör ske utan att riskera att bli avbruten och på en plats där man heller inte störs av buller. Med 

anledning av detta valde jag att boka ett grupprum på Karlstads universitet. Detta möjliggjorde att 

ingen intervju blev avbruten och det var också en miljö där varken jag eller respondenterna stördes 

av oljud eller högt buller. Att genomföra intervjuer ansikte-mot-ansikte kan dock innebära vissa 

risker. Jacobsen (2002, s162) talar om något som kallas intervjuareffekten. Detta innebär att 

intervjuarens närvaro kan bidra till att respondenten uppträder på ett speciellt sätt. Detta då 

respondenten kan notera att intervjuaren inte känner sig väl till mods över situationen eller att denne 

upplevs som uttråkad. Att utföra intervjuer ansikte-mot-ansikte gör det alltså möjligt för 

respondenten att observera intervjuarens ansiktsuttryck och kroppsspråk. Vad som menas med att 

respondenten kan uppträda på ett speciellt sätt kan i detta fall innebära att respondenten försöker 

svara på ett sådant sätt som den normalt inte skulle göra men detta görs för att göra intervjuaren 

nöjd då den upplevs som uttråkad eller illa till mods. 
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Varje intervju har spelats in med hjälp av telefon och dator. Jag har tagit hjälp av min intervjuguide 

vid varje intervju och har då behandlat de olika teman som beskrivs i föregående avsnitt (se även 

Bilaga 1: Intervjuguide).  Intervjuguiden har dock enbart fungerat som en mall. Varje 

intervjusituation var till viss del olik den andre. Detta medförde att alla frågor inte behövts ställas 

med anledning av de svar som jag fått. När jag ställde vissa frågor så fick jag svar även på andra 

frågor som jag avsett att ställa. Dessa frågor har jag därför valt att inte ställa för att inte riskera att 

respondenterna skulle känna sig uttråkade då de i sådant fall fått lämna samma svar flera gånger. 

Ordningsföljden och följdfrågorna har således varierat mellan varje intervjusituation. Längden för 

intervjuerna uppgick till  ca 45-55 minuter vilket jag upplever gav mig tillräckligt med information. 

Ahrne och Svensson (2015, s45) menar att det är viktigt att få de som intervjuas att känna sig trygga 

med situationen för att ge så djupa svar som möjligt. Detta försökte jag att göra genom att både 

verbalt och icke-verbalt visa mitt intresse för de svar som lämnades. Jag upplever att interaktionen 

kändes trygg av samtliga respondenter. Ahrne och Svensson (2015, s43) menar att när man 

intervjuar individer på deras fritid så kan det vara motiverat att lämna någon form av ersättning för 

besväret. Med detta i åtanke så delade jag ut en tia-lott till varje respondent som tack för att de 

avsatt sin tid och ställt upp på en intervju. Om det uppstått en intervjuareffekt är givetvis svårt att 

svara på men det är åtminstone inget som jag  

lade märke till under intervjusituationerna. 

 

 

4.6 Bearbetning av data 

 

Mitt analysarbete inleddes med att samtliga intervjuer transkriberades. Jag antecknade intervjuerna 

ordagrant och även skratt och pauser har antecknats. Jag valde att inte skala bort överflödiga ord, 

skratt eller svordomar då jag ansåg att detta skulle hjälpa mig att minnas intervjusituationerna bättre. 

Att ta bort sådant som skratt och svordomar anser jag dessutom skulle medföra att respondenternas 

personliga prägel skulle skalas bort. 

 

När jag bearbetat det transkriberade materialet så har detta gjorts med inspiration hämtad från 

Grounded Theory. Jag vill poängtera att jag inte strikt följt arbetsgången i Grounded Theory men 

vissa delar har jag åtminstone använt mig av. Patel och Davidsson (2011, s31) skriver om Grounded 

Theory och menar att utifrån transkriberat material plockar forskaren ut koder. Koder kan bestå av 

rubriker eller benämningar och material från intervjuerna sorteras in under varje kod. Koderna kan 

upptäckas redan vid insamlingen, det vill säga redan vid intervjutillfället eller vid transkriberingen. 

Utöver detta så läser forskaren sitt transkriberade material upprepade gånger och slutför sin 

sortering av koder. 
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Jag kunde skönja vissa koder redan vid intervjutillfällena men också vid transkriberingen. Utöver 

detta så sorterades de koder jag fann efter att jag läst igenom mitt empiriska material flertalet gånger. 

Vissa koder upptäcktes, som tidigare nämnt, direkt medan andra upptäckes efter upprepade 

läsningar. Jag antecknade kommentarer i marginalen av mitt utskriva material och koderna skrev jag 

sedan in på ett separat papper. Jag använde mig exempelvis av rubriken kollektiv identitet. Under 

denna rubrik förde jag in samtligt material och benämningar som handlade om tillhörighet och till 

viss del gemenskap. Vidare så valde jag i mitt analysarbete att använda mig av citat. Detta  gjorde 

jag därför att jag anser att jag då kunde behålla respondenternas personliga karaktär av samtalen 

men också då det gav texten mer liv. Utöver dessa anledningar så valde jag att använda mig av citat 

då jag anser att det ger läsaren möjlighet att själv göra sin tolkning av det empiriska materialet. 

 

4.7 Validitet och reliabilitet 
 

Olsson och Sörensen (2011, s124) skriver om validitet. De menar att validitet handlar om det 

mätinstrument man valt att använda mäter det man avser att mäta. Alltså att rätt sak mäts. Patel och 

Davidsson (2011, s106) menar dock att validitet inte enbart är relaterad till själva datainsamlingen 

vid kvalitativa studier. Istället bör man sträva efter en god validitet vid samtliga delar i en 

undersökning. Detta kopplas till förförståelsen. Tolkas intervjupersonerna rätt vid analys? Vad gäller 

datainsamlingen så beskrivs det att forskaren måste lyckas samla in information och underlag om 

respondenternas livsvärld för att tolkning ska kunna göras med en hög validitet. Detta är något som 

även Trost (2010, s133) talar om och menar att man som forskare måste vid datainsamlingen skapa 

förståelse för exakt vad respondenterna menar med sina ord eller sina beskrivningar av ett fenomen. 

Det är först när man når denna kunskap som en hög validitet kan nås. 

 

Jag har i denna studie försökt att nå en hög validitet genom att utforma intervjufrågor som är enkla 

att förstå men som samtidigt varit tematiskt bra, det vill säga att jag utformat frågor som varit 

kopplade till mina frågeställningar. Detta anser jag har gjort att jag lyckats mäta det som jag avsåg 

att mäta och jag har nått respondenterna på djupet gällande deras upplevelser av sociala medier. För 

att nå en hög validitet har jag dessutom ställt följdfrågor för att nå ytterligare på djupet och också 

ställt frågor där respondenterna har fått ge exempel. Detta för att jag själv då lättare kunde förstå 

exakt vad respondenterna menade med sina ord och sina beskrivningar. Jag anser att det jag avsåg 

att undersöka, är något som genomsyrat denna studies samtliga delar. Från teoretisk referensram till 

analys och således slutsatser. 
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När det gäller reliabilitet så menar Olsson och Sörensen (2011, s123) att detta handlar om 

överensstämmelse mellan mätningar. Ytterligare förklarat så innebär hög reliabilitet att om en 

forskare genomför en undersökning med ett visst mätinstrument för att senare genomföra en likadan 

mätning så bör resultaten överensstämma med varandra. Även Trost (2010, s132f) talar om 

reliabilitet och menar att detta är synonymt med tillförlitlighet. Reliabilitet handlar vidare om 

huruvida ett mätinstrument kan motstå slumpinflytande, det vill säga att resultatet inte enbart är av 

en slump. Vad gäller reliabilitet vid kvalitativa undersökningar så bör en forskare, vid 

intervjusituationen, uppmärksamma tonfall, ansiktsuttryck och andra kroppsrörelser som 

respondenten använder. Det finns dock en problematik med reliabilitet vid kvalitativa studier vilket 

rör huruvida man som forskare kan nå samma resultat, med samma mätinstrument, vid olika 

tillfällen. Detta förutsätter att människan är statiskt och inte ändrar åsikter, föreställningar eller sitt 

beteende. Att människan skulle vara statisk stämmer inte och detta medför att svaren skulle kunna 

se annorlunda ut om samma fråga ställdes vid ett senare tillfälle. 

 

Att svara på om min studie har en hög reliabilitet är svårt. Då jag enbart utfört sex stycken 

intervjuer så kan jag inte generalisera mitt resultat. Jag kan heller inte svara på om mina 

respondenter skulle svara på ett annorlunda sätt om jag skulle utföra samma undersökning igen. 

Detta då de möjligen har ändrat åsikt eller sitt beteende i någon bemärkelse. Dock har jag försökt nå 

en hög reliabilitet genom att anteckna då pauser har tagits i intervjun. Vidare har jag vid min 

transkribering försökt återskapa intervjusituationen så gott det går genom att anteckna alla ord, även 

svordomar, skratt och de tonfall som respondenterna använde. Vidare har mina intervjutillfällen sett 

annorlunda ut i förhållande till varandra då olika följdfrågor har ställts. Detta gör dem unika i sig 

men försvårar frågan om studien har en hög reliabilitet eller ej. 

 

4.8 Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet (2002, s6ff) har fastställt fyra stycken huvudkrav när man bedriver forskning. 

Dessa fyra huvudkrav hör till det grundläggande individskyddskravet och konkretiseras genom 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda om studiens syfte. Berörda innebär 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare. Utöver att informera om studiens syfte så ska även 

information till de berörda lämnas gällande deras uppgift i studien och de villkor som gäller för 

delaktighet i forskningen. Information om att deltagandet är frivilligt ska informeras och även att de 

har rätt att, när de vill, avbryta sin medverkan. Det är dessutom önskvärt att informera berörda var 
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forskningsresultaten sedan kommer att publiceras och offentliggöras. Samtyckeskravet innebär att i 

undersökningar där forskningen kräver aktivt deltagande, vilket kan vara intervjuer, så kräver det att 

forskaren ska inhämta ett samtycke från de deltagande. Att medverka i en undersökning är alltid 

något som deltagaren själv bestämmer över. Deltagarna har dessutom rätt att bestämma hur länge de 

vill delta och på vilka villkor. Att avbryta ett deltagande är något man har rätt till utan att det ska 

kunna innebära negativa konsekvenser. Konfidentialitetskravet innebär att information om de 

deltagande personerna i en undersökning ska hanteras konfidentiellt. Med detta menas att ingen 

utomstående ska kunna identifiera vem eller vilka som deltagit i en undersökning. Detta medför 

alltså att personuppgifter och annat som gör det möjligt att identifiera en person ska avrapporteras 

på ett sådant sätt att ingen utomstående ska kunna identifiera dessa personer. Avrapportering innebär 

här inte enbart information som skriftligt publiceras utan även muntligt. En forskare får alltså inte 

muntligt tala om något som gör det möjligt för utomstående att identifiera vem eller vilka som 

deltagit i studien. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om deltagande personer 

enbart får användas i den aktuella forskningens ändamål. Informationen får alltså inte användas för 

icke-vetenskapliga syften såsom exempelvis kommersiellt bruk. Personuppgifter får heller inte 

användas på sådant sätt att det kan skada eller direkt påverkar den enskilde deltagaren. 

 

När jag kontaktade respondenterna för första gången så lämnade jag information om min 

undersökning och således vilket syfte studien har. Jag informerade även att om de kunde tänka sig 

att ställa upp för en intervju så skulle de hanteras med anonymitet genom hela arbetet. Jag frågade 

därefter om deras samtycke till att ställa upp för en intervju och gav en ungefärlig tid för hur lång 

tid intervjun skulle komma att ta. Utöver den information som lämnades vid den första kontakten så 

lämnade jag dessutom ett informationsbrev till samtliga deltagare innan intervjuerna startade (se 

Bilaga 2: Informationsbrev). Detta gjorde jag för att uppfylla vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska överväganden. Jag frågade dessutom, innan jag startade intervjuerna, om det var 

något respondenterna undrade över. Att lämna information om respondenternas konfidentialitet 

ansåg jag var av stor vikt för att dels vinna deras förtroende men också för att de möjligtvis då 

också upplevde att de kunde lämna mer djupgående svar. Jag har i arbetets gång inte använt mig av 

några personuppgifter som gjort det möjligt att identifiera vilka som deltagit i studien. 

Respondenternas namn har bytts ut mot fiktiva namn. 
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer studiens resultat att presenteras och analyseras. Resultatet kommer att 

analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen. Slutligen kommer mina frågeställningar att 

återges och besvaras. 

 

5.1 Den kollektiva identitetens betydelse på sociala medier 
 

Med utgångspunkt i Jenkins (2014) tankar gällande identitet så visar resultatet från den empiriska 

insamlingen att samtliga respondenter till stor del presenterar sin sekundära identitet i form av 

sociala roller inom sociala medier. De sociala roller som presenteras hänger samman med den 

aspekt av identitet som har att göra med den kollektiva identiteten, det vill säga likheter och 

grupptillhörighet. Josefine beskriver känslor av stolthet kring frågan om hon publicerar inlägg eller 

bilder som visar tillhörighet: 

 

Ja föreningen, alltså studentföreningen. Det brukar  jag ju göra. Bilder där jag 

sitter med mina föreningsbyxor och har taggat XX. Jag känner väl någon 

form av stolthet att man är med i XX, att man tillhör en grupp liksom 

 

Den kollektiva identiteten kan i många fall bidra till känslor av stolthet och gruppsolidaritet. Dock 

visar resultatet att det främst handlar om stolthet snarare än gruppsolidaritet när bilder som visar 

ens kollektiva tillhörighet publiceras. Kristian beskriver följande vilket var talande för samtliga 

respondenter: 

 

Sociala medier handlar mycket om att man vill visa sin identitet. Det är ett 

forum för att visa vem du är och vad du står för. Och just idrott, jag spelar ju 

själv och det är ett sätt att visa att jag tillhör det här men för mig är det nog 

mer stolthet för mig själv. Jag menar, om jag skriver något så är det nog oftare 

något om mig själv istället för laget i sin helhet. Så det handlar helt klart om 

stolthet för mig själv. 

 

Respondenternas utsagor ligger även i linje med det som Stier (2012) talar om. Nämligen det att 

inlägg och bilder inom sociala medier både positionerar oss men också definierar oss. När det gäller 

aspekten av sociala medier som positionerar oss så blir Saras uttalande signifikativt för samtliga 

respondenter. Hon menar att en vanlig publikation innefattar en bild på henne själv samt hennes 

vänner. Bilden ska dessutom förmedla vad de gör och att sammanhanget verkar roligt. Hon 

uttrycker följande: 
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Ett vanligt inlägg för mig är typ en bild på mig och mina vänner när jag gör 

något speciellt. Det är oftast en bild på ett gäng, alltså vilka vi var och vad vi 

gjorde. Såklart har jag bilder på mig själv också men oftast skriver jag då vad 

jag gjorde och så. Ett vanligt inlägg är alltså en bild där jag ser bra ut men 

som alltså visar ett sammanhang och att det verkar roligt. 

 

Det man kan utläsa i detta uttalande är alltså att ett vanligt inlägg för respondenterna talar om för 

andra att nu har jag gjort detta eller varit här. Vidare kan man utläsa den definierande aspekten av 

självpresentation i sociala medier. Att man allt som oftast publicerar bilder där det tydligt ska 

framgå vilka man umgåtts med och vad man har gjort. Inläggen kan alltså ses som färgade av syftet 

att visa att man ingår i ett socialt nätverk och som också visar att respondenterna är 

handlingskraftiga individer som hittar på olika aktiviteter tillsammans med sina vänner. Det bör 

också nämnas att när respondenterna publicerar bilder kommunicerar de med hjälp av symboler. 

Idrotten eller föreningsbyxorna blir exempel på symboler där de kommunicerar ut sin kollektiva 

tillhörighet vilket då går att koppla till Johansson (2004) och symbolisk interaktionism. 

 

Att få presentera sin kollektiva identitet inom sociala medier är inte enbart grunden till varför 

respondenterna använder sociala medier. Att använda sig av sociala medier är något som också 

utmärker respondenternas sociala och sällskapliga behov. De menar att de använder sociala medier 

då man är nyfiken på att se vad andra människor gör och att man använder det därför att alla andra 

gör det vilket innebär att man vill vara en del av en gemenskap. Det handlar alltså inte enbart om att 

få presentera ett socialt nätverk utan också om att få vara en del i det. Detta ligger i linje med det 

som Asplund (1987) talar om, nämligen att människan är nyfiken och intresserad av naturen. Jag 

frågade respondenterna hur det skulle kännas att inte använda sig av sociala medier, samtidigt som 

alla andra gjorde det. Här var respondenterna eniga, vilket belyser Asplunds (1987) begrepp social 

responsivitet ytterligare, och menade att de skulle känna ett utanförskap och att de gick miste om 

mycket information. Kristian uttrycker följande: 

 

Man skulle missa så mycket. Just sociala medier är ju en informationskanal 

på många sätt och då skulle man missa mycket men om man bortser från det 

så skulle man känna ett visst utanförskap även när det kommer till det liv man 

lever. Jag tror att om man inte använder det så finns man inte på sätt och vis, 

lite det utanförskapet. 

 

Sociala medier kan i stort beskrivas som ett stort växelspel mellan människor vilket även det går att 

koppla till social responsivitet. Då respondenterna väljer att publicera inlägg eller en bild så sätts 

detta växelspel igång. De agerar i och med publikationen och då de får en like eller en kommentar 
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så går detta att ses som ett gensvar, från någon annan, på inlägget eller bilden. Detta i sin tur medför 

känslor hos respondenterna som upplever glädje då någon annan tryckt like på deras publicerade 

material. Respondenterna är väldigt tydliga med att säga att när de publicerat något så strävar de 

efter att få svar från andra, svar i form av kommentarer eller likes. Även den asociala 

responslösheten gör sig påmind inom sociala medier. Respondenterna menar att de dagligen går in 

för att se vad andra har gjort eller vad dom gör. Dock så väljer de att endast interagera med ett fåtal 

då de lämnar kommentarer eller bekräftar andras bilder och inlägg med hjälp av likefunktionen. 

Resterande inlägg som florerar via deras flöde väljer de att ignorera. De flesta av respondenterna 

menar att man inte orkar kommentera eller bekräfta vad alla gör eller säger vilket skulle vara 

väldigt tidskrävande. Man väljer alltså medvetet vilka man vill ingå en interaktion med. En av 

respondenterna menar dessutom att man inte vill lämna en kommentar eller använda likefunktionen 

då man inte vill bekräfta vad vissa personer gör. När respondenterna agerar på detta vis, när de 

alltså väljer ut vilka de vill ingå en interaktion med så ignorerar de resterande personer i sitt flöde 

och utövar en asocial responslöshet gentemot dessa. Vidare finner man den asociala 

responslösheten i sociala medier då respondenterna väljer att rikta sin uppmärksamhet mot någon 

annans bild eller inlägg och kommenterar eller använder likefunktionen. När de gjort detta så menar 

de att de sedan scrollar vidare och interaktionen har då klingat av. Dock kan interaktionen 

återupptas vid ett senare tillfälle om de får ett gensvar på det de kommenterat. 

 

5.2 Kroppen som verktyg vid självpresentation 
 

När det gäller kroppen och identitet, det vill säga förhållandet mellan självidentiteten och kroppens 

framträdande och uppträdande (Giddens 1999) så blir detta som tydligast inom det sociala nätverket 

Instagram. Det är här som respondenterna publicerar mest bilder och man använder kroppen och 

dess framträdande för att visa vem man är. Giddens (1999) syn på uppträdande handlar om hur man 

använder kroppen och dess framträdande i förhållande till konstitutiva normer och det är tydligt att 

det råder  normer inom sociala medier. Respondenterna menar därför att vilken bild som helst 

absolut inte kan publiceras. Man publicerar heller inte spontant utan när bilder har tagits så granskas 

de först för att se om de är okej. Man menar att nakenhet är sådant som absolut inte skulle kunna 

publiceras. Dels då det finns en gräns och således en norm som man inte vill överskrida. Sen 

handlar det även om att man är medveten om de risker som finns inom sociala medier. En bild som 

publiceras kan man ta bort från sin egen profil men om bilden florerar någon annanstans är inget 

man kan vara säker på. Att visa upp sig alltför onykter är heller inget som respondenterna ser som 

okej. Sociala medier blir därför ett optimalt forum där man kan finna en överensstämmelse mellan 



35 

 

kroppens framträdande och dess uppträdande. Man väljer allt som oftast att publicera bilder där 

man känner sig extra fin och har en stor kontroll över hur kroppen och således ens identitet 

framställs. Man kontrollerar sitt uppträdande. Josefines beskrivning visar denna kontroll: 

 

Innan jag väljer att publicera så kollar jag så att jag verkligen ser bra ut på 

bilden. Det brukar vara vid särskilda tillfällen som jag lägger ut bilder. Alltså 

där jag är klädd i fina kläder och där jag ser fin ut. Jag lägger absolut inte ut 

bilder där jag är osminkad eller när jag inte känner mig så fin. 

 

Ibland publiceras dock bilder där respondenterna inte känner sig så uppklädda eller fina. Men när 

detta görs så kräver det att det framgår väldigt tydligt i bilden att man heller inte avser att vara fin. 

Syftet är snarare att visa en humoristisk sida av sig själv. En bild där uppträdandet inte talar för 

någon humor utan enbart är mindre fin är något som absolut inte publiceras då detta skulle visa en 

sida som man inte vill visa inom sociala sammanhang. En förklaring till varför respondenterna 

väljer att sålla bort många bilder där de inte känner sig så fina eller uppklädda går möjligtvis att 

finna i Stiers (2003) tankar. Respondenterna påverkas av samhällets uppmuntran att följa det senaste 

modet och att vara så vacker som möjligt. Därför visas endast mindre fina bilder om de är 

humoristiska. Annars försöker man framställa sig själv utifrån sin finaste sida i sociala medier där 

man också är moderiktig. Kristian som förklarar att han hittat sin egen stil och gärna visar upp den i 

sociala medier menar också att Instagram kan utnyttjas för att visa upp sin klädstil ytterligare än 

bara bilder på sig själv genom att följa och gilla sidor som representerar hans stil. Detta i syfte om 

att andra ska se vad han följer och gillar: 

 

Man lägger upp bilder på sig själv i den stil man har men sen anser jag att 

Instagram tillåter ett steg längre. Man kan följa andra sidor som representerar 

ens stil och alla ser ju saker man gillar och då kan man gilla sidor som 

verkligen är ens stil så att alla kan se det. 

 

5.3 Intrycksstyrning och personlig fasad i sociala medier 
 

För att undersöka om någon intrycksstyrning sker i sociala medier så ville jag först och främst ta 

reda på om respondenterna tyckte att det är viktigt vad andra tycker om dem. Det framgick att 

samtliga respondenter förutom Johanna bryr sig om hur de uppfattas i andras ögon. Johanna menade 

att det var viktigt när hon var yngre men att nu så bryr hon sig endast om vad hennes närmsta tycker 

om henne. I detta skede skulle man kunna tro att intrycksstyrning inte var aktuellt i Johannas fall då 

hon inte lägger någon större vikt vid vad andra anser om henne. Dock förklarade hon, lite senare 
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under intervjutillfället, att hon funderar mycket kring om hennes bild kommer att uppskattas av 

andra innan hon publicerar och att hon skulle känna sig nedstämd om hennes publikationer inte 

genererade i några likes. Johanna uttryckte sig på följande sätt: 

 

Ja, alltså det är ju hemskt men man tänker på om man kommer att få likes på 

bilden man ska lägga upp. Kommer folk att uppskatta den? Det är inte så att 

jag behöver hundra likes men om jag bara får några få så är det såhär ”jaha” 

(ledsen ton). Så man påverkas ju lite av det. Man tänker lite på om andra 

tycker att det är kul det man lägger upp. Är det något som andra kan tycka är 

roligt att se mig göra? 

 

Efter att ha fått höra denna utsaga så tvivlar jag därför på om Johanna verkligen inte bryr sig om 

vad andra tycker om henne. Hade hon inte lagt så stor vikt vid andras uppfattning om henne så hade 

hon förmodligen inte funderat kring om folk kommer att uppskatta det hon publicerar. 

 

När jag undersökt om respondenterna anser att det är viktigt vad andra människor anser om dem så 

ville jag ta reda på hur de vill bli uppfattade av andra inom sociala medier. Här var respondenterna 

eniga i sina svar gällande utseendet. Samtliga ville uppfattas som attraktiva individer vilket också 

var en avgörande faktor för hur de agerar i sociala medier. Vidare ville samtliga respondenter 

uppfattas som roliga, glada, att de är aktiva och har väldigt kul i sitt liv samt att de är sociala som 

personer. Det var här som själva intrycksstyrningen blev aktuell och det visade sig att sociala 

medier var en optimal plattform där man enkelt kan kontrollera vilken information man sänder ut. 

Respondenterna agerade med hjälp av intrycksstyrning på så vis att man endast publicerar händelser 

när man gör något roligt. Man sållar bort vardagliga händelser och en bild ska dessutom visa ett 

attraktivt jag om den ska publiceras. Kristian uttryckte följande vilket var talande för samtliga 

respondenter: 

 

Man är ganska selektiv vid tillfällen man lägger upp. Det är sällan jag 

publicerar vardagliga saker utan mer när man gör något speciellt och man helt  

enkelt känner sig fräsch och snygg. Sen ska man vara ärlig och säga att när 

man lägger upp en bild så är det sällan man tar en bild. Man tar ofta ett gäng 

bilder och väljer den man tycker att man ser bäst ut på. Så det är ett led i hur 

jag arbetar för att folk ska få en bild av mig, man väljer den bästa liksom. 

 

Det faktum att man väljer att vara selektiv och enbart publicera sådant som kan generera i att man 

uppfattas som attraktiv och handlingskraftig står i linje med Goffmans (2013) tankar. Detta då man 

har en stor kontroll över de uttryck som han sänder ut. Då respondenterna är noga med vilka bilder 
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och inlägg de publicerar så försöker de således styra andras definition av situationen. De sänder ut 

uttryck med förhoppning att de ska uppfattas och ge de intryck som man avser. Att välja ut en bild 

bland många andra och då publicera den bild man ser som bäst ut på gör att sannolikheten för att 

folk ska tycka att man är attraktiv på sociala medier blir större. Sara förklarar att hon är noggrann 

innan hon publicerar något. Hon granskar så att det inte skett någon felstavning samt att bilden ska 

ge uttryck för att hon är en attraktiv och handlingskraftig individ. Hon uttrycker följande: 

 

Jag tycker att det är pinsamt när andra stavar fel så jag brukar verkligen läsa 

igenom innan jag publicerar ett inlägg. Vid bilder så kollar jag så att jag ser 

bra ut, att det syns att jag gör något roligt eller att mina kläder ser fina ut. 

Man kan ju också lägga på ett filter så att bilden ser bättre ut så det brukar jag 

göra för att se bättre ut liksom. 

 

Att Sara är noggrann innan publicering tyder även det på att kontrollen över de uttryck som man  

ska sända ut är stor då man innan publicering kan granska sitt innehåll. Att granska så att en bild 

upplyser om vad man gör och att det ser roligt ut är något man alltså kan kontrollera i sociala 

medier. Respondenterna försöker således styra andras definition av situationen vad gäller utseende, 

att visa att de är handlingskraftiga och har roligt i sitt liv och också att de är sociala som personer 

och umgås med många andra. En stor del i arbetet med att få andra att skapa en viss uppfattning om 

respondenterna handlade dessutom i valet av bilder. Som tidigare nämnt så publiceras inlägg och 

bilder där man vill visa att man gör roliga saker och att man dessutom ser attraktiv ut men i och 

med detta så sållas en hel del bilder och inlägg bort. Att publicera vardagliga saker menar 

respondenterna inte ger den bild av sig själv som man vill visa upp. Publiceringar ska visa andra 

människor att ens liv är roligt och respondenterna menar att vardagliga saker inte ger den bilden. 

När man heller inte är uppklädd så väljer man heller inte att publicera dessa bilder då man inte visar 

upp sin mest attraktiva sida. Daniel uttrycker följande:   

 

Att lägga ut bilder på när jag sitter och äter en tisdag skulle jag aldrig kunna 

göra. Hur roligt ser det ut? Jag lägger ju hellre ut bilder i sånt fall där man ser 

att jag har kul, typ om någon vän fyllt år så kan man lägga upp en bild 

därifrån. Då är jag ju uppklädd o fin och det är lite roligare att se en sån bild. 

 

Att respondenterna väljer att sålla bort inlägg och bilder från vardagliga händelser finner jag går att  

koppla till det Goffman (2013) kallar för personlig fasad. Då kläder och aktiviteter som man utför 

hör till individens uppträdande så är man selektiv i sina val av publiceringar. Man publicerar 

således nästan bara när man känner sig fin och när man gör roliga saker vilket ska upplysa om 

individens sociala status. Manér handlar om hur vi för oss. Därför är man också noggrann i hur man 
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formulerar sig, så att man stavar rätt vilket annars kan medföra en bild som man inte vill visa men 

också sättet man skriver på. Samuel menar att när ett inlägg ska publiceras så väljer han att sålla 

bort interna skämt då det finns risk för att detta kan uppfattas som stötande för någon annan. Detta 

tyder på att han väljer att sålla bort det då risken annars finns för att en samstämmighet inte skulle 

råda mellan uppträdande och manér. Han skulle också riskera att strida mot de förväntningar som 

finns på honom samt att risken blir att andra definierar situationen på ett annorlunda sätt än vad 

Samuel avser. 

 

Som jag varit inne på tidigare så har respondenterna en hög kontroll över vilka uttryck de sänder ut 

i sociala medier och därför kan man finna kopplingar även till det Stier (2012) skriver om. Det vill 

säga att en hög kontroll inom sociala medier ger möjlighet till att förmedla en konstruerad och 

tendentiös framtoning om vem vi är. Man väljer att sålla bort, förutom vardagliga händelser, även 

misslyckanden och mindre bra händelser i sitt liv vilket handlade om att man ville visa upp en 

positiv sida av sig själv. Det ska dock tilläggas att misslyckanden var något som man heller inte 

publicerar i sociala medier då det anses vara alltför privat och att man då hellre talar om dessa saker 

med sina närmsta vänner. Den konstruerade bild som presenteras blir således roliga händelser i livet 

och man visar upp en bekymmerslös bild av sig själv. Den konstruerade bilden man visar upp av sig 

själv handlar till stor del också om vilka personer man vill visa vad. Det framgår i respondenternas 

utsagor att man är medveten om risker som finns online. Man väljer därför att inte publicera alltför 

mycket bilder där man befinner sig i ett sammanhang med alkohol. Anledningen var att man ansåg 

att detta inte skulle se bra ut om någon framtida arbetsgivare skulle få syn på dessa bilder. Detta 

stärker ytterligare Stiers (2012) tankar om att man har en hög kontroll i sin självpresentation i 

sociala medier. Detta går även att koppla till Giddens och Sutton (2014) som menar att 

rollkonflikter kan uppstå online då det man publicerar visas till en stor publik. Dock så undgår 

respondenterna denna rollkonflikt då de väljer att inte publicera alltför mycket festbilder. De intar 

således rollen som seriösa individer då framtida arbetsgivare kan se det som de publicerat. 

 

5.4 Att presentera sig själv utifrån samhällets normer 
 

Efter att ha talat med respondenterna så blev det tydligt att det finns normer som råder inom sociala 

medier och detta var viktigt att tänka på innan man skulle presentera sig själv i form av inlägg och 

bilder. Respondenternas utsagor vittnar om en koppling till Meads (1976) begrepp den 

generaliserande andre. Samuel beskriver följande kring att publicera inlägg och bilder i sociala 

medier: 
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Innan jag publicerar så funderar jag kring om det kan uppfattas som stötande 

för någon. Man lägger ut under vissa ramar. Det får inte gå till överdrift 

liksom. Alldeles för naket eller sjukt. Sånt som är stötande eller kränkande är 

lika bra att hålla tillbaka. 

 

Denna beskrivning visar att Samuel speglar sig i samhällets attityd och normer och agerar därefter. 

Han resonerar kring vad som är acceptabelt och den generaliserande andre säger åt honom att 

alltför naket eller sådant som kan uppfattas som stötande är saker som han håller tillbaka. Samhället 

påverkar således han sätt att agera som individ. Att agera utifrån den generaliserande andre var 

något jag fann i samtliga respondenters utsagor. Det som var gemensamt för samtliga berörde bilder 

som var alldeles för nakna. Detta valde de att inte publicera. Dels därför att de inte vill visa sig på 

detta vis men också därför att de trodde att det inte skulle tas emot på ett positivt sätt av de som 

följer dem på sociala medier. De förhåller sig alltså till samhällssynen och då vad som anses vara 

acceptabelt beteende online. 

 

5.5 Att bedöma andra människor 
 

Stier (2003) menar att man drar slutsatser om andra människor utifrån synliga och yttre kännetecken. 

Detta är ett mönster som går att skönja i samtliga respondenters utsagor. De menar att sociala 

medier inte enbart används för att interagera med nära vänner utan även med bekanta och personer 

som man inte alls känner. Det händer nästintill dagligen att man går in på personers sidor som man 

inte känner och utifrån de bilder man då ser så dras slutsatser om huruvida dessa personer är. Här 

visar sig alltså kroppens uppträdande vara viktigt för vilken slutsats människor kommer att dra om 

andras personliga egenskaper. Dock finns det inom sociala medier ett synligt kännetecken som blir 

mer påtagligt inom dessa forum i förhållande till interaktion som sker ansikte-mot-ansikte. Detta 

synliga kännetecken är huruvida man formulerar sig inom sociala medier. Är det så att man besöker 

någons profil och upptäcker konstiga meningsuppbyggnader eller särskrivningar så dras slutsatser 

om personens kompetens och respondenterna är då snabba med att döma dessa personer, utan att 

ens ha träffat dem eller vet hur de är som personer. Som Stier (2003) menar så ser vi på andra 

människor och objektifierar dem utifrån olika attribut. Vi förväntar oss därefter ett visst beteende. 

Är det så att man formulerar sig konstigt i sociala medier så stämmer detta, enligt respondenternas 

utsagor, inte överens med den förväntning som man har på en vuxen person. Förväntningen är 

således att vuxna ska kunna formulera sig korrekt och kunna stava och görs inte detta så skapar 

respondenterna ett negativt intryck om dessa personer. Ett intryck som många gånger skulle kunna 

vara förenklat och förhastat då man inte känner personen som skapat detta intryck. 
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Respondenternas utsagor tyder dessutom på att de många gånger gör ögonblicksbedömningar. De 

menar att det är många gånger som de går in på sociala medier och gör en bedömning. En 

bedömning som förmodligen inte stämmer överens med hur personen som publicerat inlägget eller 

bilden vill att man ska bedöma den. Daniels uttalande exemplifierar detta och han menar att det har 

hänt att han sett hur andra personer publicerat bilder på sina nya bilar. Istället för att definiera 

situationen som att dessa personer är duktiga som har arbetat ihop pengar och betalat för bilen så 

menar han att tankarna istället går till att dessa personer är bortskämda och att det bara blir löjligt 

att hålla på att skryta när man ändå förstår att bilen är betald av föräldrarna. Jag frågade 

respondenterna om dom var hundra procent säkra på att en sådan bedömning är korrekt. Svaret blev 

att det kunde dom inte veta fullt ut. Med detta i åtanke vill jag därför göra en koppling till Hinton 

(2003) och ögonblicksbedömningar. Om respondenterna själva blivit bedömda i ögonblicket på ett 

sätt som de inte avsåg var svårt att finna ett konkret mönster på. Dock så förklarade Josefine att hon 

har en gräns för hur många likes en bild måste nå upp till. Nås inte denna gräns så tas bilden bort 

och Josefine börjar då fundera kring om hon blivit uppfattad på rätt sätt. Hon uttrycker följande: 

 

Jag har en gräns med likes och når jag inte upp till den så tar jag bort bilden. 

Det har hänt och man tänker att nej det kanske inte var lika roligt som jag 

tyckte att det var eller så fattade dom inte. Så då tar jag bort den och hoppas 

att ingen kommer ihåg den (skratt). 

 

Detta uttalande skulle kunna tyda på att andra människor som följer Josefine på sociala medier gjort 

en ögonblicksbedömning och ansett att hon inte är rolig utan istället något annat. Men uttalandet 

visar också på den kontroll som man har i sociala medier. Får man inte den uppskattning som man 

önskar så kan man välja att radera inlägget och nästintill hoppas på att inte så många personer har 

sett det. 

 

5.6 Ett självvärde som både ökar och sviktar 
 

Stiers (2003) tankar gällande spegeljaget var något som utmärkte sig i respondenternas utsagor. Det 

som blev talande för samtliga respondenter var det faktum att när andra personer använde 

likefunktionen på deras bilder så upplevde de sig uppskattade, att människor bryr sig om dem, att 

man känner sig fin och attraktiv. Detta påverkade alltså hur respondenterna ser på sig själva. Tanken 

att respondenternas självuppfattning påverkas av sociala medier leder vidare till begreppet 

självkänsla. 
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Redan vid intervjutillfällena med respondenterna upptäckte jag att sociala medier inte påverkar den 

globala självkänslan som Lindvall (2011) skriver om. Istället fann jag att användande av sociala 

medier påverkar respondenternas känsla av självvärde vilket ibland höjs och ibland sviktar. Johanna 

beskriver känslor som kan uppstå då man publicerat en bild och andra personer använder 

likefunktionen på hennes bild: 

 

Det blir en egoboost. Lägger jag upp en selfie så blir det en boost att man får 

likes men annars så är det mer att om jag lägger upp på typ nåt med skolan 

och folk likear så är det mer att dom bryr sig om mig och vad jag gör. Man 

blir glad och får den validiteten att man duger som person och att man känner 

sig omtyckt. 

 

Johannas beskrivning visar att hon gör en självutvärdering i förhållande till en specifik situation 

som i det här fallet är att publicera en bild i sociala medier. Att bilden genererar i att många andra 

människor gillar bilden gör att hennes känsla av självvärde höjs. Hon känner sig fin och omtyckt av 

andra människor. Respondenternas utsagor tyder dessutom på att känslorna av självvärde kan svikta 

då man publicerat ett inlägg eller en bild i sociala medier. Är fallet så att man inte får några likes 

alls eller väldigt få så beskrivs detta med ord såsom pinsamt, att man inte är så fin, inte så rolig och 

att det ses som ett litet misslyckande. Dock menar samtliga att sådana händelser kan man relativt 

enkelt ”borsta av sig” och gå vidare vilket tyder på att det inte handlar om den globala självkänslan 

utan alltså den mer instabila aspekten av självkänsla, känslor av självvärde. 

 

Efter att ha läst igenom det transkriberade materialet flertalet gånger kunde jag även finna Hintons 

(2003) begrepp självbekräftelsebias. Jag fann dels att man förklarar framgångar med hjälp av 

interna faktorer men också att man förklarar misslyckanden med hjälp av externa faktorer. Detta 

fann jag i den del där jag hade frågat respondenterna om de någon gång publicerat en likadan bild 

som en vän och då jämfört vem som hade fått flest likes. Jag bad dem då att beskriva de känslor 

som kunde uppstå både om de fått fler likes men också om de fått färre likes än sin vän. Samtliga 

respondenter hade publicerat en likadan bild som en vän och då också jämfört sig med sin vän. De 

förklarade att när de fått fler likes än sin vän så upplevde de känslor av tillfredsställelse och som en 

framgång. Upplevelserna som beskrevs var att man hade fått fler likes då man hade fler äkta vänner 

som följare på sina profiler. De gånger de fått färre likes sågs som ett misslyckande men man 

förklarade inte detta genom att säga att personen man jämfört sig med har fler äkta vänner som 

följare. Istället förklarades detta med hjälp av externa faktorer. Samuels beskrivning blir talande för 

samtliga respondenter: 
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Förhållandevis med vissa av mina vänner så har jag väldigt få följare och jag 

följer också väldigt få personer så det finns nog inga känslor då eftersom jag 

vet att de med fler följare får mer likes också. Jag har ju såklart tänkt att jag 

inte kan få så mycket likes som en av mina vänner för måste nästan alla mina 

följare likea bilden. 

 

Man finner här alltså en viss skillnad i hur man förklarar sambandet mellan att få fler respektive 

färre likes än en vän då man publicerat en likadan bild i sociala medier och precis som Hinton 

(2003) säger så kan denna självbekräftelsebias generera i en positiv självbild trots motgångar. Det 

ska dock förtydligas att det är endast de gånger man publicerar en likadan bild som en vän är som 

man också förklarar misslyckanden med hjälp av externa faktorer. I övrigt resonerar respondenterna 

likt det Engdahl (2009) beskriver. Nämligen att man är sin egen lyckas smed. Detta blir tydligt då 

respondenterna talar om hur de använder språket inom sociala medier för att verka humoristiska. 

Genererar detta inte i många likes så tänker de om och resonerar som så att det faktiskt inte var så 

roligt som de först ansåg. Här skyller de således inte på externa faktorer som att deras följare inte 

förstod skämtet exempelvis. 

 

5.7 Gränsen mellan den främre och bakre regionen 
 

Att undersöka regioner i förhållande till sociala medier var något som jag ansåg vara en vital del av 

min undersökning. Detta då jag ville undersöka om det finns en tydlig gräns mellan den främre och 

den bakre regionen när man använder sig av sociala medier. Det visade sig att samtliga 

respondenter var reserverade med vilka känslor, åsikter och intryck man väljer att publicera i 

sociala medier. Respondenterna var eniga med att de har vänner på Facebook samt följare både på 

Instagram och Snapchat som inte står dem så nära. De menade därför att känsliga saker inte var 

något som de ville publicera i sociala medier utan detta var istället något som de ville prata om 

ansikte-mot-ansikte med sina närmsta. Här finner jag därför en koppling till Goffman (2013) där 

respondenterna undertrycker vissa känslor, åsikter och intryck inom sociala medier som i detta fall 

ses som den främre regionen. Istället väljer man att ta fram dessa undertryckta känslor i den bakre 

regionen som de alltså befinner sig i när de talar med sina närmsta. Samuel beskriver följande: 

 

Jag skulle aldrig kunna skriva ut alla känslor och det jag tycker. Dels för att 

det alltid kommer finnas kvar där någonstans på internet men också typ 

Facebook, där är jag vän med alldeles för många som jag egentligen inte är 

nära och jag känner ingen anledning till att vissa skulle få veta såna grejer om 

mig. 
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Att privata angelägenheter samt vissa åsikter och tankar florerar inom sociala medier är dock inte 

ovanligt. Samtliga respondenter menar att många av deras ”vänner” på Facebook väljer att uttrycka 

alltför många känslor och åsikter i form av inlägg. Kristian uttrycker följande: 

 

När andra tömmer sig helt på Facebook så kan man rygga tillbaka och tänka 

att det inte är rätt forum att skriva såna saker. Men det är lite av ett fenomen. 

Du gömmer dig bakom en skärm och du behöver inte alltid stå för vad du 

säger face-to-face. Får du en kommentar på det du skrivit så kan du analysera 

vad du ska svara en bra stund och svaren behöver alltså inte komma spontant. 

 

Att det finns andra människor som är mer öppna med vad som publiceras är något som 

respondenterna ser som negativt. De anser att allt inte hör hemma i sociala medier. Dock finns det 

svårigheter med att placera sociala medier i en specifik region, alltså den främre eller den bakre. 

Som Kristian uttrycker så talar många öppet om privata angelägenheter inom sociala medier som i 

mångt och mycket är den främre regionen. Men då svar på kommentarer kan analyseras i större 

utsträckning än interaktion som sker ansikte-mot-ansikte och att man ”gömmer sig bakom en skärm” 

gör regionsplaceringen av sociala medier komplex. Det råder dock inga tvivel om att 

respondenterna ser på och agerar i sociala medier som att det är den främre regionen. När det gäller 

publicering av bilder i sociala medier så finner jag dessutom en gräns mellan den främre och den 

bakre regionen i respondenternas utsagor. Bilder som är alldeles för nakna är något som ingen av 

respondenterna kan tänka sig att publicera då de menar att en sådan sak skulle innebära att man har 

passerat gränsen mellan vad som är privat och det man kan visa för allmänheten. Även roliga bilder 

som är alltför interna är något som respondenterna drar sig för att publicera. Detta då det finns risk 

att det missuppfattas men också därför att vissa interna saker som man anser vara roligt är sådant 

som man inte vill att andra ska höra då det kan vara kränkande. Man håller alltså kvar dessa ”skämt” 

i den bakre regionen. 

 

5.8 Utveckling av identiteten 
 

Oavsett hur man ser på identitet och utveckling, det vill säga om man ser på identiteten där man så 

småningom når en uppnådd identitet eller om man ser på identiteten som en ständig 

utvecklingsprocess så finner man i respondenternas utsagor att samtliga har utvecklat sin identitet 

och agerar idag väldigt annorlunda gentemot när man var yngre. Åtminstone i sociala medier. När 

de var yngre så präglades användande av sociala medier av spontanitet. Respondenterna menar att 

man kunde få en tanke för att sedan skriva ut den. Detta utan någon vidare tanke om hur det man 

skrev skulle mottas av andra, man skrev det man tyckte lät bra för stunden. Det ska dock tilläggas 
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att man såklart brydde sig om vad andra tyckte. Samuel som använt sig av sociala medier i över tio 

år menar att förr så agerade man med större spontanitet men det hade också med att göra att det var 

inne att publicera många inlägg. Idag är allt mer genomtänkt. Samuel uttrycker följande: 

 

Jag är mycket mer återhållsam idag med vad jag skriver och publicerar. Förr 

var det mycket mer, man agerade spontant. En tanke kunde dyka upp och 

sekunden senare hade jag lagt ut den. Idag så skriver jag först när jag tänkt 

igenom det. 

 

Även Josefine var inne på liknande tankar och menade att man skulle publicera sådant som var 

coolt och detta gjordes spontant. Hon uttrycker följande: 

 

När det började, alltså att man kunde skriva så att alla såg så var ju krogen 

häftig. Då var man cool om man visade att man gick på krogen. Nu är det 

skillnad absolut. Jag lägger hellre ut bilder när jag sitter i en skjorta än när jag 

sitter på krogen i ett v-ringat linne. Det är mer genomtänkt. 

 

Dessa beskrivningar är dock inget som någon av dessa skulle vilja återgå till. De menar att de idag 

aldrig skulle kunna publicera liknande inlägg och med samma spontanitet som de gjorde när de var 

yngre och detta blir talande för samtliga respondenter. Idag handlar det mer om genomtänkta inlägg 

och bilder där man hellre framställs som smart snarare än cool. Det går således att säga att 

respondenterna agerade utifrån en annan roll när de var yngre i förhållande till den roll de har nu 

och deras identitet har således utvecklats. Sara uttrycker följande kring hennes år som aktiv inom 

sociala medier: 

 

Jag skulle inte vilja gå tillbaka till hur jag gjorde när jag var yngre. Jag skulle 

känna mig dum och larvig då. Nu vill jag hellre ses som en smart och 

attraktiv tjej snarare än att man ska vara häftig. Så man är väl inte så spontan 

längre. 

 

5.9 Slutsatser 
 

Jag kommer nu att återge studiens frågeställningar och besvara dessa. Detta för att uppfylla studiens 

syfte, det vill säga förklara hur unga vuxna skapar, bygger upp och presenterar sin identitet i sociala 

medier men också hur sociala medier påverkar unga vuxnas sätt att se på andra människor. 
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5.9.1 Hur presenterar sig unga vuxna i sociala medier, det vill säga vad är viktigt 
att tänka på då de ska publicera inlägg eller bilder? 
 

Respondenternas utsagor visar att det finns en rad aspekter gällande hur man presenterar sig själv i 

sociala medier. Man presenterar sig själv och sin identitet genom att presentera den kollektiva 

identiteten. Detta för att visa sin tillhörighet vilket också genererar i stolthet. Vid bildpublikation så 

är det viktigt att inte presentera kroppen på ett sätt som strider mot normer. Respondenterna menar 

att normen är att inte presentera något som är alltför naket eller där man ser alltför onykter ut. Detta 

tyder på att respondenterna presenterar sig själva med hjälp av den generaliserande andre. Man tar 

alltså hänsyn till samhällets attityd och agerar därefter. Respondenternas utsagor tyder vidare på att 

man har en stor kontroll över sin självpresentation i sociala medier. Kontrollen kan ses som väldigt 

viktig då man kan kontrollera så att framträdandet står i linje med uppträdandet. Kontrollen kan 

även ses som en viktig del då man ska formulera sig skriftligt i sociala medier. Detta då resultatet 

visar att man inom sociala medier ofta drar slutsatser om personliga egenskaper hos andra 

människor. Med detta i åtanke så publicerar respondenterna aldrig spontant utan det är viktigt att 

utnyttja möjligheten till kontroll över hur ens identitet presenteras. Resultatet visar att 

respondenterna presenterar sig själva i sociala medier med hjälp av intrycksstyrning vilket också 

upprätthåller deras personliga fasad. Respondenterna vill att andra ska definiera situationen som så 

att de ses som attraktiva, handlingskraftiga och de vill dessutom visa sin sociala status. För att ge 

detta intryck så är respondenterna selektiva då de publicerar. Man publicerar endast roliga händelser, 

ofta tillsammans med vänner och där man också ser bra ut. Resultatet visar också att respondenterna 

försöker att undvika rollkonflikter då de presenterar sig själva. Man är väl medveten om att framtida 

arbetsgivare kan granska dem i sociala medier och därför väljer man att inte presentera sig själv i 

alltför många sammanhang där alkohol ingår. 

 

5.9.2 Hur påverkas unga vuxnas syn på sig själva och på andra människor av 
sociala medier? 
 

Som jag tidigare beskrivit så kan användande av sociala medier generera i stolthet då man visar upp 

sin kollektiva identitet. Vidare visar resultatet att respondenternas användande av sociala medier 

påverkar hur de ser på andra människor och att de ibland kan dra slutsatser om personliga 

egenskaper. Detta kopplat till ögonblicksbedömningar som är ett vanligt förekommande fenomen. 

Ett annat sätt att se sociala mediers påverkan på respondenterna är att det är ett forum som ger 

utlopp för människans sociala och sällskapliga behov. Man kan ha koll på vad andra har för sig och 

man upplever att man är en del av en gemenskap. När respondenterna väljer att publicera inlägg 
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eller bilder så blir de en del av en interaktion och ett växelspel sätts igång mellan människor. Detta 

växelspel och då framförallt likefunktionen, som är en del i detta växelspel, påverkar 

respondenternas självkänsla. Det är här viktigt att poängtera att det inte är den globala självkänslan 

som påverkas utan snarare känslan av självvärde. Resultatet tyder på att publikation som genererar i 

många likes påverkar respondenternas känsla av självvärde på så vis att det höjs. Blir istället utfallet 

tvärtom, att publikationen knappt genererar några likes, så sviktar deras känslor av självvärde. Detta 

går att förklara med hjälp av spegeljaget. Man speglar sig i hur många likes man får vid publikation 

som är en bekräftande funktion från andra människor. Många likes kan ses som så att andra 

människor tycker att man är attraktiv, rolig eller handlingskraftig och detta påverkar således synen 

man har på sig själv. Som ett skydd mot sviktande känsla av självvärde använder respondenterna i 

vissa fall en självbekräftelsebias där man förklarar misslyckande publikationer, de som inte 

genererar många likes, med hjälp av externa faktorer. 

 

5.9.3 Hur ser gränsen mellan den främre och bakre regionen ut för unga vuxna 
vid användning av sociala medier? 
 

Tätt kopplat till den första frågeställningen, gällande hur man presenterar sig själv i sociala medier, 

står denna frågeställning där resultatet visar vad man inte väljer att presentera. Respondenterna ser 

på sociala medier som den främre regionen där man undviker att presentera känsliga ämnen, åsikter 

och intryck. Man vill heller inte publicera något som har med nakenhet att göra då detta hör till den 

bakre regionen. Med risk för att missuppfattas och således riskera att bli uppfattad på ett visst sätt 

väljer respondenterna dessutom att inte publicera interna skämt. Detta är något man istället skojar 

om i den bakre regionen med sina närmsta. Resultatet tyder vidare på att man gärna publicerar 

roliga händelser i sociala medier. Dock så så undertrycks misslyckanden då det hör till privata 

angelägenheter som inte hör hemma i den främre regionen och således sociala medier. Dessa delar 

undertrycks alltså inom sociala medier för att istället ge utlopp för detta i den bakre regionen. 

 

Respondenterna anser dock att det är vanligt förekommande att gränsen mellan den främre och 

bakre regionen överskrids då de ofta ser ”vänner” som publicerar dessa saker som de själva 

undertrycker. Att överskrida denna gräns är dock något som respondenterna upplever som negativt 

och ser ned på. De menar att dessa saker inte hör hemma inom sociala medier. 
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5.9.4 Finner unga vuxna någon skillnad på hur de agerar nu, i förhållande till när 
de var tonåringar, på sociala medier? 
 

Det finns en stor skillnad mellan hur respondenterna agerar idag i sociala medier gentemot när de 

var tonåringar. Resultatet visar att respondenterna tidigare i livet agerade med en större spontanitet. 

Idag präglas användande av sociala medier för dessa unga vuxna av genomtänkta inlägg och bilder. 

Viktigt att poängtera är att respondenternas tankar kring vad andra tycker om dem inte skiljer sig 

avsevärt från när de var tonåringar men idag så har man intagit en annan roll och utvecklat sin 

identitet. Man vill således ge intryck av en sida av sig själv i förhållande till när man var yngre. 

Vidare bör nämnas att intrycksstyrningen idag är mer påtaglig och man analyserar i större 

utsträckning huruvida ens inlägg eller bilder kommer att mottas av andra innan man väljer att 

publicera dessa. Att publicera med samma spontanitet som tidigare i livet är något som ingen av 

respondenterna skulle kunna tänka sig att göra. 
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6. Sammanfattning och avslutande reflektion 
I detta kapitel kommer jag att föra en diskussion kring min teoretiska referensram, mitt val av metod 

samt diskutera studiens resultat. Jag kommer dessutom att presentera förslag till vidare forskning 

kring ämnet sociala medier. 

 

För att lyckas nå en djup kunskap kring användande av sociala medier anser jag att mitt val av 

teoretisk referensram har varit av stor betydelse. Valet av teoretisk referensram har varit en process 

där jag grundligt genomsökt befintlig litteratur som varit av relevans för studien. Jag har dessutom 

studerat tidigare forskning kring ämnet vilket påverkade utfallet kring vilken avgränsning denna 

studie skulle få. Jag anser att jag, i kombination mellan empiri och de teoretiska bidragen, lyckats 

uppfylla studiens syfte och således besvarat studiens frågeställningar på ett utförligt sätt. 

 

Då jag ville nå respondenterna på djupet under intervjuerna så valde jag att genomföra 

semistrukturerade intervjuer. Jag anser att jag lyckades med att skapa ett intervjutillfälle där 

respondenterna fick sätta sin karaktär på samtalet. Detta medförde i sin tur att jag också lyckades nå 

dem på djupet. Att varje intervjutillfälle utvecklades till att bli unikt ser jag inte som någon nackdel. 

Det har snarare hjälpt mig i att skapa en djupgående förståelse kring användande av sociala medier. 

 

Om jag hade haft möjlighet tidsmässigt att utföra fler intervjuer och således arbetat med ett större 

urval tror jag att jag hade nått ett resultat med en större tillförlitlighet. De sex intervjuer som nu 

genomförts tillåter mig inte att generalisera resultatet. Dock ger resultatet viktig kunskap kring 

forskning om unga vuxna och deras användande av sociala medier och det är möjligt att en 

analytisk generalisering går att göra. Detta då jag inte intervjuat respondenter som på något vis 

sticker ut från mängden, att de exempelvis livnär sig på sociala medier, att de mottagit hot via 

sociala medier eller någon annan avvikande faktor. Att genomföra kvalitativa intervjuer samt att 

bearbeta dessa har varit en process som tagit lång tid. Detta är anledningen till att jag inte genomfört 

fler intervjuer. Tiden har helt enkelt inte räckt till. Jag fann inte så stora svårigheter i att finna 

individer som kunde tänka sig att ställa upp för intervju. Samtliga deltagare har klivit in i 

intervjusituationen med en positiv inställning vilket jag tror har underlättat arbetet med att nå dem 

på djupet. 

 

I det inledande kapitlet så nämnde jag att denna studie kunde ge värdefulla insikter och kunskap 

med tanke på den avgränsning jag gjorde. Jag anser att denna studie resulterat i just detta. Till viss 

del står resultatet i denna studie i linje med det som berörts i tidigare forskning, det vill säga att man 

vill vara en del av en gemenskap. Dock så fann jag att resultatet i sig står i strid mot tidigare 
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forskning i det avseendet att det finns en könsskillnad. Tidigare forskning belyser att inlägg och 

bilder för tjejer ska visa att de är vackra medan killar ska visa sig vara handlingskraftiga. Mitt 

resultat visar istället att både de manliga och de kvinnliga respondenterna strävar efter att se 

attraktiva ut då de presenterar sig själva i sociala medier samtidigt som de vill visa sig 

handlingskraftiga. Mitt resultat visar således att båda könen strävar efter en kombination av dessa 

attribut. En förklaring till varför mitt resultat skiljer sig gentemot tidigare forskning tror jag kan 

förklaras genom just avgränsningen. Tidigare forskning har fokuserat på ungas samspel i sociala 

medier. Jag har däremot valt att undersöka en äldre åldersgrupp och jag anser därför att min 

forskning har genererat i värdefulla insikter och ny kunskap. För att utveckla hur jag anser att min 

forskning genererat i värdefulla insikter och ny kunskap så resonerar jag som så att med tanke på att 

jag aldrig fann någon könsskillnad, snarare likheter, så tänker dessa unga vuxna som deltagit i min 

undersökning på ett annorlunda sätt. Vad som är viktigt för dem, vid publikation, skiljer sig således 

gentemot en yngre generations tankesätt vid användning av sociala medier. Unga vuxna, åtminstone 

de som deltagit i denna undersökning, använder den höga kontroll som självpresentation i sociala 

medier innebär och förmedlar ett jag som både är handlingskraftigt men också attraktivt. Man 

försöker dessutom inte överskrida gränsen mellan den främre och den bakre regionen vid 

användning av sociala medier och även detta skiljer sig gentemot tidigare forskning. Tidigare 

forskning visar att det är vanligt att människor delar alltför mycket information om sitt privatliv på 

sociala medier och att det också är ett vanligt fenomen att människor ”tänker högt” och delar med 

sig av åsikter, som möjligen hör hemma i den bakre regionen. Mina slutsatser visar motsatsen. 

Respondenterna ansåg att sociala medier är likställt med den främre regionen och därför väljer man 

att undertrycka åsikter och information om ens privatliv. Respondenterna menade dock att det 

förekommer att andra människor ”tänker högt” inom sociala medier men att detta var något som de 

var väldigt reserverade med att göra. 

 

Hade jag på förhand vetat om att sociala medier kunde ha en så stor påverkan på känslorna av 

självvärde hade jag möjligen fördjupat mig ytterligare teoretiskt men framförallt empiriskt så att 

detta kunnat belysas i en större utsträckning. Detta var något som förvånade mig och jag trodde på 

förhand att resultatet här skulle skilja sig gentemot tidigare forskning med tanke på den avgränsning 

jag gjorde. Jag anser dock att jag uppfyllt syftet med denna studie genom de besvarade 

frågeställningarna. 

 

Då jag i denna studie enbart fokuserat på att utföra kvalitativa intervjuer anser jag att det hade varit 

intressant att genomföra en kombination av två metoder, intervjuer samt observationer. Detta skulle 

dock vara väldigt tidskrävande men det skulle möjligen generera i intressanta insikter och ny 
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kunskap. Det skulle dessutom vara intressant att genomföra en liknande studie men att istället 

avgränsa urvalet till en äldre åldersgrupp. Att undersöka en äldre åldersgrupp skulle kunna göras 

dels genom en liknande studie som denna men man skulle också kunna sätta en annan prägel på 

undersökningen, det vill säga undersöka kring hur en äldre åldersgrupp ser på sina barns 

användande av sociala medier och om de har en medvetenhet över hur känslor av självvärde kan 

svikta då man använder sociala medier. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor: 

Ålder? 

Ungefär hur länge har du använt dig av sociala medier? 

Vilka sociala medier är du aktiv på idag? 

 

Identitet: 

Har du någon gång publicerat inlägg/bilder där det framgår att du tillhör något, exempelvis är 

student, idrottare? 

(bilder där man kan se att du har en tillhörighet?) 

- Kan du beskriva dina känslor? 

Försöker du ibland publicera inlägg/bilder som får dig att känna dig unik? (personliga intressen) 

- Kan du beskriva dina känslor? 

Brukar du publicera bilder där du känner dig extra fin? (kläder, smink, smycken) 

Skulle du kunna publicera en bild där du inte känner dig så fin? (inte så fina kläder, osminkad, sjuk 

möjligtvis) 

- Varför inte? 

Försöker du att följa det senaste modet när det gäller kläder? 

- Försöker du visa detta i sociala medier? 

Om du ser någon du inte känner (på till exempel Instagram) och anser att den inte har så fina kläder, 

gör någon konstig min eller skriver något konstigt. Vad tänker du om den personen då? (slutsatser 

om personliga egenskaper, till exempel att personen är konstig, töntig, larvig, inkompetent) 

 

Intrycksstyrning och personlig fasad: 

Tycker du att det är viktigt vad andra tycker om dig? Hur andra uppfattar dig? 

Hur tror du att andra människor uppfattar dig på sociala medier? 

Hur vill du bli uppfattad på sociala medier? 

- Vad gör du för att bli uppfattad på detta vis (uppträdande, manér) 

Finns det något särskilt du tänker på innan du publicerar ett inlägg/bild? 

- Att du ser bra ut, har stavat rätt, att det syns att du har roligt, att du har fina kläder 

Brukar du publicera roliga händelser i ditt liv? 

- Varför? 

Är det viktigt att andra människor på sociala medier ser att du gör väldigt roliga saker? 

- Varför? 



55 

 

När du publicerar något, är det viktigt att få många ”likes”? 

- Varför? 

Om du inte får många ”likes” på ett inlägg, hur reagerar du då? (tar bort inlägget?) 

Har du någon gång tänkt i ögonblicket du sett en bild att till exempel det där har inte den personen 

åstadkommit själv (exemplifiera om frågan är svår att förstå) (ögonblicksbedömning) 

 

Regionsbeteende: 

Känner du att du kan skriva ut vad som helst på till exempel Facebook? (alla känslor, tankar, intryck) 

- Om inte, varför? 

Men tror du ibland att det kan vara enklare att tala om vissa känslor inom sociala medier? 

- Ge exempel 

Känner du att du skulle kunna publicera vilken bild som helst på sociala medier? 

- Om inte, varför? 

Vilka bilder anser du är okej att bli taggad på? 

- Vilka är mindre okej? (Hör även ihop med intrycksstyrning) 

Tycker du att vissa människor publicerar för mycket privata angelägenheter i sociala medier? 

- Ge gärna exempel, Varför borde detta inte publicerats? 

När du använder Snapchat, skiljer sig bilderna du skickar till dina nära vänner gentemot de du 

skickar till andra personer? 

- På vilket sätt? 

 

Självpresentation i sociala medier: 

När du publicerar ett inlägg eller en bild, görs detta spontant eller funderar du en stund hur du ska 

formulera dig eller om bilden är okej? 

Hur ser ett vanligt inlägg/bild ut för dig? 

- visar vad du gör eller vad du gjort, en bild på dig? 

Publicerar du någon gång dåliga saker i sociala medier? 

- Om du till exempel misslyckats med något? (en misslyckad tenta, om du inte fått ett jobb, även 

kopplat till känslor) 

Finns det saker du inte publicerar på sociala medier därför att det finns personer som kan råka se 

som du inte vill ska se vissa saker om dig? (chef, mamma, pappa) 

 

 

Social responsivitet: 

Skulle du kunna säga varför du använder dig av sociala medier? 
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Hur skulle det kännas att inte använda sociala medier? 

- Tomt? Att du inte är en del av en gemenskap? 

När du publicerar ett inlägg, vill du då att andra ska kommentera det du skrivit? 

Händer det ofta att du kanske läser vad andra har skrivit men struntar, ignorerar, att ge ett svar eller 

lämna en kommentar? 

 

Självkänsla: 

När det gäller ”likes”, vad betyder det att någon annan ”likear” ett av dina inlägg/bilder? 

- Hur känner du dig om du får många ”likes”? 

- Hur känner du om nästan ingen ”likear” ett inlägg/bilder? 

Har du någon gång publicerat en likadan bild som en vän? 

- Från en händelse exempelvis en fest 

Har du då jämfört hur många ”likes” din vän fått i förhållande till dig själv? 

- Beskriv dina känslor om du har fått mer/mindre ”likes” 

Är bekräftelse viktigt för dig utanför sociala medier? 

Är bekräftelse viktigt för dig på sociala medier? 

 

År som aktiv: 

Du nämnde i början av intervjun att du varit aktiv i (…) år. Ser du någon skillnad idag på hur du 

tänker och agerar i förhållande till när du var yngre? 

- ge gärna exempel 

- Vad kunde du skriva ut så att alla såg då? 

Minns du om du tänkte på något särskilt innan du publicerade saker när du var yngre? 

- vadå? 

Skulle du kunna publicera liknande inlägg idag som när du var yngre? 

- varför/varför inte? 

 

Har du något som du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 
 

Karlstad, xxxx16 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Oskar Svensson och jag studerar Sociologi III på Karlstads universitet. Jag skriver nu, 

under vårterminen, en c-uppsats. Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för hur unga 

vuxna skapar och bygger upp sin identitet i sociala medier. Fokus i uppsatsen och därmed under 

intervjun kommer att vara på dina upplevelser som är förenade med sociala medier. Med ditt 

samtycke så kommer denna intervju att spelas in via telefon och kommer sedan att analyseras. Det 

inspelade materialet kommer endast jag, Oskar Svensson, att ha tillgång till. Du väljer själv om du 

vill att jag ska skicka inspelningsmaterialet till dig efter intervjun och du väljer också själv om du 

vill att jag ska radera det. För att kunna analysera det inspelade materialet så kommer det, i 

samtycke med dig att skrivas ned på en dator. Även detta material kommer jag att skicka till dig om 

du önskar det och du har då möjlighet att ta bort delar om du så önskar eller komplettera någon del 

om du vill det. Allt material, både inspelningsmaterial och det nedskrivna materialet, kommer att 

hanteras konfidentiellt. Detta innebär att du, genom hela arbetet, kommer vara anonym. Intervjun 

kommer att pågå ca 30-45 minuter och jag vill även informera att du när som helst kan välja att 

avbryta din medverkan. När uppsatsen är färdig så får du gärna ta del av den. Jag kan då maila eller 

skicka den via en länk där uppsatsen kommer att finnas. I slutändan är det enbart du som bestämmer 

över intervjumaterialet. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Oskar Svensson 

tel: 0738-xx-xx-xx 


