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Abstrakt 

Denna studie har riktat in sig på hur identitet och identitetsskapandet sker, med fokus på sociala 

mediers påverkan. Framväxten av ett postmodernt samhälle, en individualiserad kultur och en 

ökad globalisering bidrar till förändring ner på mikronivå vad gäller sociala strukturer och 

relationer.  Studiens huvudteori är Richard Jenkins identitetsteori. Anthony Giddens 

modernitetsteori kompletterar för att nå problematiken på makronivå medan Erving Goffmans 

dramaturgiska modell och Thomas J. Scheffs socialpsykologiska teori kring emotionerna skam 

och stolthet användas som understödjande teorier. Det är en kvalitativ metod som används i form 

av semistrukturerade intervjuer med sex respondenter mellan 20 och 26 år. Studiens resultat 

synliggör den jämförelsekultur som förekommer på sociala medier, vilket påverkar individens 

självbild. Identiteten ter sig dessutom bevisligen olikt online respektive offline.  

 

 

Nyckelord: identitet, identitetsskapande, självbild, sociala medier 
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Identity and social media  

Abstract 

This study has focused on how identity and identity-creation takes place, with a focus on the 

influence of social media. The emergence of a postmodern society, an individualized culture and 

increased globalization contribute to change at the micro level in terms of social structures and 

relationships. The main theory of the study is Richard Jenkin's theory around social identity. 

Anthony Giddens modernity theory complements to reach the problem at macro level while 

Erving Goffman's dramaturgical model and Thomas J. Scheff's social psychological theory of the 

emotions shame and pride are used as supporting theories. It is a qualitative method that is used 

in the form of semi-structured interviews with six respondents between 20 and 26 years. The 

study's results highlight the comparative culture that occurs on social media, which affects the 

individual's self-image. The identity also appears to be different online verses offline. 

 

 

Keywords: identity, creation of identity, self-image, social media  
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1. Inledning 

Sociala medier har onekligen etablerat sig i våra liv, verksamheter och politiska sfärer som en 

omvälvande medial kraft. En kraft som påverkar bland annat hur vi förhåller oss, konsumerar 

nyheter, marknadsför produkter och tjänster samt engagerar oss i olika aktiviteter. Men i hjärtat 

av dessa digitala mötesplatser finns det sociala och en ny värld av interaktion har öppnats upp. 

Människans sociala samspel står i stark koppling till identitet. Identiteten är en process som 

involverar en form av klassificering och kartläggning över vår egna och andras plats i den 

mänskliga världen, som individuella individer och som en del av kollektivet. Och i och med detta 

så menar Richard Jenkins att all identitet är social i sin natur. Med identitet menar han först och 

främst den mänskliga kapaciteten till tal och språk. I sin identitetsteori talar han om social 

identitet då han utgår ifrån hur barnets själv successivt skapas i interaktion med dess omgivning.  

Det vill säga, det som gör att vi kan förstå vem som är vem, vad som är vad samt förstå hur vi ser 

på andra och hur andra ser på oss. Jenkins menar att identitet inte bara är något som finns, utan att 

den måste etableras. Han menar att sociala identiteter alltid delas mellan människor och de är 

ständigt förhandlingsbara i och med att dessa är överenskommelser människorna emellan.1 

Sociala medier verkar som en ny komplex social värld som individen måste lära sig att 

hantera. Individens känsloliv kan tänkas påverkas då en simulerad verklighet med en virtuell 

gemenskap verkar som en parallell värld, om offline och online är två delar av en individs 

verklighet. Individualisering i kombination med oändliga valmöjligheter gör att vi idag inte 

behöver identifiera oss utifrån vår traditionellt primära sociala grupp - familjen. Som mänsklig 

varelse besitter vi förmågan att reflektera likaså innehar vi det fundamentala behovet av 

kategorisering, vilket i ett moderniserat samhälle ger upphov till nya sociala relationer både vad 

det gäller gentemot oss själva och vår omgivning. Sociala situationer bör möjligtvis till och med 

definieras på nytt då samhället kännetecknas av många nya komplexa sociala relationer. 

Digitaliseringens utveckling i kombination med individualiserings befästning tvingar individen 

till att ständigt göra val. Gränslösa möjligheter och jakten på förverkligande gör att vårt sociala 

liv intar en ny dimension.  

Giddens ser individens frigörelse som ett av modernitetens kännetecken. Detta har fört med 

sig en ständig jakt och sökande efter en bättre tillvaro. Sökandet efter identitet är en uppenbar 

aspekt av detta, och identitet endast kan existera som ett ofullständigt projekt, det vill säga ett jag 

                                                 
1 Jenkins, Richard. Social Identity. Routledge, 2014. (43) 
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som ständigt formar sin identitet och reflekterar utifrån sig själv. Individualiseringen har ökat 

takten i jakten på självförverkligande vilket våra relationer verkar få lida för. Ett liv i ständig 

rörelse innebär osäkert. Grundelementen i ett civiliserat liv tynar bort allt mer, och rutinmässighet 

och förutsägbarhet avsaknas.2 Internet tillför en ny typ av tillhörighet och inkludering som tar vår 

sociala identitet till nya dimensioner. Dessa ständigt pågående sociala komplexa situationer som 

tillkommit med digitaliseringen och sociala medier gör att vår reflexivitet går på ständigt 

högvarv. Flöden av information påverkar oss och gör att vi ifrågasätter oss själva mer än 

någonsin. Dagens läge kan skådas som förändringshyllande och informationsdränkt 

samhällsepok. Det högteknologiska samhället ger möjlighet till att enkelt skapa en önskvärd 

identitet online. Men vad händer när individer nu har möjlighet att på ett kontrollerat vis 

(specifikt via sociala medier i den här studien) hela tiden forma sin självidentitet genom en 

dokumenterad offentlig biografi? 

Anledningen till valet av social identitet som begrepp grundar sig i min nyfikenhet kring 

människans identitet- och relationsskapande. Identitetsskapandet har uppenbarligen förändrats 

drastiskt på endast några få decennier. I en föränderlig värld som präglas av individualisering och 

digitalisering blir det sociala livet satt på spel, allra främst den fysiska interaktionen. Genom att 

undersöka och styrka sambandet mellan deltagande på dagens moderna mötesplatser (sociala 

medier) och känslan av tillhörighet och social sammanhållning så kan det nya komplexa 

identitetsskapandet förstås. 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att studera individers upplevelse av identitet i förhållande till digital 

delaktighet. Uppsatsen kan bidra till att förståelse nås kring hur sociala medier kan vara en del i 

skapandet av en identitet samt hur sociala medier bidrar till att identitet i modern tid är 

multidimensionell. Studiens problemformulering grundas främst i Richard Jenkins identitetsteori 

men kompletteras med Anthony Giddens modernitetsteori med syfte att undersöka hur 

informanterna upplever att deras identitet påverkas av användandet av sociala medier. Erving 

Goffmans dramaturgiska modell och Thomas J. Scheffs socialpsykologiska teori kring 

emotionerna skam och stolthet fungerar som understödjande teorier. De två understödjande 

                                                 
2 Giddens, Anthony. Modernitet och självidentitet: självet och samhället i den senmoderna epoken. Daidalos, 2014. 

(s.25) 
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teorierna är lämpliga då de är enkla att applicera på vardagliga situationer. Teorierna utgår ifrån 

att vi värderar oss själva och omskapar våra identiteter genom sociala interaktioner. I uppsatsen 

studeras sex personer utifrån hur de upplever att användandet av sociala medier skapar och 

formar identitet, med fokus på om skillnader finns mellan identitet på sociala medier respektive i 

den fysiska verkligheten.  

 

a) Hur upplever intervjupersonerna identitet på sociala medier i förhållande till den fysiska 

verkligheten? 

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

 

3. Bakgrund och tidigare forskning 

Statistisk visar att 83 % av den svenska befolkningen använder sociala medier, och den dagliga 

användningen har ökat från 56 % år 2017 till 63 % år 2018. Den grupp som är aktiva på sociala 

medier flera gånger om dagen är den grupp som ökar mest, från 24 % år 2017 till 30 % år 2018. 

Facebook är det sociala nätverk som allra flest använder minst någon gång (76 %), därefter 

kommer Instagram (60 %), och på tredje plats hamnar Snapchat (38 %). Användningen av 

Instagram ökar och det är cirka två tredjedelar (60 %) som använder tjänsten. Cirka 2 av 5 (38 %) 

gör det dagligen. Instagram är ett av det sociala nätverk som växer snabbast. Och det är både det 

dagliga användandet och den totala andelen som använder Instagram som ökar.3 

 Frågan om identitet och teknikens betydelse blir helt oförklarlig om vi inte tar hänsyn till 

föreställningarna om en samhällsutveckling som befinner sig i en postmodern fas. Enligt 

Internetstiftelsen så ligger 90-talisterna i topp vad gäller internet-användning och hela 91 % av 

Sveriges 90-talister tycker att nätet är viktigt i privatlivet. Den första generationen som aldrig levt 

utan internet är 00-talisterna, men faktum är att de inte säger sig uppleva internet som särskilt 

viktigt när frågan ställs. Kanske är det snarare ett tecken på hur självklart internet är för 00-

talisterna.4 

                                                 
3 Internetstiftelsen, 2018. 
4 Internetstiftelsen, 2018. 
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3.1 Martin Berg ”Självets Garderobiär: Självreflexiva Genuslekar och Queer 

Socialpsykologi” Lunds universitet, 2008.  

Enligt Berg så står de bilder som figurerar på nätsidor i motsats till de självpresentationer som 

finns. Medan bilderna på individens yttre ger sken av självsäkerhet, så avslöjar 

självpresentationerna att bilderna verkligen bara är bilder som endast är statisk och visar det allra 

yttersta lagret av en individ. De många hemligheter som bilderna inte avslöjar framgår istället i 

självpresentationerna då dem bär på kraften att öppna upp sig och visa det verkliga och allvarliga 

som finns innanför det yttre skalet.5 Berg beskriver sin teori som att det är fråga om en individ 

som vaktar och tar hand om en annan individs “ytterkläder” medan denna vistas i en “offentlig 

lokal”.6 Berg påstår vidare att kläder kan införliva social styrka eftersom ”rätt kläder” i ”rätt rum” 

ger känslan av ”att vara rätt” och med det hur vårat yttre kan ge oss tillgång, göra oss inkluderade 

eller exkluderade, i olika sammanhang. Kommunikation och interaktion på internet handlar inte 

bara om att träffa andra människor utan också om att träffa och se sig själv i olika situationer som 

vardagslivet inte alltid kan erbjuda. Internets utformning möjliggör självförändring vilket kan 

förstås genom presentationstexter och dagsboksinlägg som tydligt visar på föreställningen om att 

kläder och självförändring går hand i hand. Kläder är således en bidragande orsak till 

självförändring vilket i sin tur leder till utförande av vissa handlingar och kroppshållningar. Berg 

fokuserar på den sociala växelverkan mellan individer, på internet, för att se hur de påverkar och 

påverkas av varandra i sin självbild och reflexivitet. Hans studie påvisar vikten av att betrakta 

självet som intimt förknippat med den klädda kroppen i möte med andra kroppar, individer och 

aktörer.7 

3.2 Per-Olof Olofsson ”Självet, rollerna och pågående koordinationer av 

mänskliga handlingar” Sociologisk Forskning, 2008.  

Den reflexiva moderniteten innebär inte bara en ökning av individuella latenta roller utan också̊ 

en ökning av vad som benämnas som referensroller. Referensroller innebär sådana roller som 

man kan föreställa sig att man spelar utan att i nuläget ha verkliga möjligheter för att spela. 

Möjligheten att använda sig av referensroller har främst uppkommit via medias utveckling. Vi 

                                                 
5 Berg, Martin. Självets garderobiär: självreflexiva genuslekar och queer socialpsykologi. Sociologiska institutionen, 

Lunds universitet. Media-Tryck, Sociologen, 2008. (s. 5-6) 
6 Ibid. (s.12) 
7 Ibid. (s.17-18) 
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har idag flera sätt att röra oss emot oönskade referensroller, och kan därmed införliva referensroll 

i det latenta roll-förrådet vilket öppnar upp för möjlighet att manifestera den nya latenta rollen. 

Vid en avgörande förändring av huvudrollens bas (det vill säga klass, status och kön) så leder 

detta troligtvis till en försmak för identitetsförändringar. Huvudrollen blir plastisk i moderna 

samhällen främst på grund av tillgången till referensroller via media men också med orsak av den 

ökade rollkomplexiteten.8 Splittringen av modernitetens samhälle, och insikten om att jagets 

enhet har varit beroende av en samhälleligt konstruerad auktoritetsprojektion, leder till en strävan 

efter att ta kontroll över sitt liv. Det handlar om en självbaserad önskan om att leva ett liv, som 

ger utrymme att vara aktiv utifrån sina egna önskningar med densamma önskan for sina 

medmänniskor. En önskan som konstruerar sig som ett avgränsat själv genom att bedöma och 

önska fram sig själv med hjälp av en föreställd framtid, där en är aktör i både det egna livet samt 

det gemensamma livet, och där det gemensamma livet stödjer allas chans att vara aktörer i sina 

liv.9 

 

3.3 Jönhill, Jan Inge ”Människan som individ i sociala systems omvärld. Om 

individ och person i Niklas Luhmanns systemteori.” Sociologisk Forskning, nr 

4, 1995.  

Det moderna samhället förutsätter att individerna själva i en grundläggande mening exklusivt 

väljer och motiverar sig själva - mer inklusion och mer exklusion, mer personliga relationer och 

mer opersonliga relationer. Skillnaden mellan de moderna och förmoderna 

samhällsformationerna avgörs ofta i distinktionen mellan mekanisk och organisk solidaritet men 

jämförelse kan också göras via det moderna samhällets ökning i dubbelt hänseende: genom flera 

möjligheter till opersonliga och intensivare personliga relationer. Å ena sidan ökar alltså 

möjligheterna till opersonliga relationer vilket betyder att det är lättare att kunna kommunicera 

inom en mängd områden i samhället utan att personligen känna den andre. Istället kan vi 

identifiera denne med hjälp av vissa rollkännetecken. Det kan gälla uniform för poliser till 

exempel. De opersonliga relationernas betydelse inom moderna organisationer skiljer sig från de 

                                                 
8 Olofsson, Per-Olof. Självet, rollerna och pågående koordinationer av mänskliga handlingar. Sociologisk Forskning, 

2008. (s. 31 – 32) 
9 Ibid. (s. 40) 
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traditionella vad gäller beslutsprocesser och auktoritet. Beslut av chefen på arbetet, till exempel, 

fattas för ”den opersonliga ordningen” och medlemmarna inom en organisation lyder inte chefen 

som individ utan lyder denna opersonliga ordning.10 Den moderna individualiseringen 

kännetecknas framförallt av att det individuella momentet i sociala relationer intensifieras. 

Individen är nu inte individ i kraft av differens, utan som enhet men som sammansatt biologiskt, 

psykiskt och socialt system är människan svår att identifiera som enhet. Identiteten, i sociologisk 

mening, innehar individen såtillvida som hon ingår i sociala system. Det gör hon som person i 

interaktionssystem och genom inklusion i samhällets funktionssystem.11  

 

3.4 Berg, Lars-Erik ”Vad vi bör minnas och förvalta efter Johan 

Asplund”, Sociologisk Forskning, volym 55, nr 4, 2019.  

Med Asplunds perspektiv på världen så råder ingen tvekan om att processer med abstrakt 

socialitet bör användas som delförklaringar till psykologiska egenskaper hos enskilda människor. 

Vi behöver inte gå till psykiatrin för att hitta verkningar av den abstrakta socialiteten eftersom 

hela vår dagliga tillvaro är numera indränkt med olika former av den. För endast ett par 

decennium sedan var det vanligt med konversationer i varje tågkupé́, men nu ägnar vi all tid åt 

”den abstrakte andre” – dvs. vår mobiltelefon. Mobiltelefonen är numera vår signifikante andre, 

oavsett hur många människor av kött och blod som finns runtomkring. Den signifikante andre har 

blivit en virtuell, abstrakt, person som finns vid vår sida alla dygnets timmar.12 I den abstrakta 

socialitetens välde objektifierar därmed människor varandra i allt högre utsträckning. Det är inte 

någon individuell eller kollektiv ondska, inte heller några dåliga gener eller DNA-spiraler eller 

aggressiv biokemi, som framkallar objektifieringen. Det är de sociala och historiska 

samhällsprocesserna, inom vilka vårt dna och våra gener verkar, som åstadkommer detta.13 

 

                                                 
10 Jönhill, Jan Inge. Människan som individ i sociala systems omvärld. Om individ och person i Niklas Luhmanns 

systemteori. Sociologisk Forskning, nr 4, 1995. (s.79) 
11 Ibid.(s.83) 
12 Berg, Lars-Erik. Vad vi bör minnas och förvalta efter Johan Asplund. Sociologisk Forskning, volym 55, nr 4, 

2019. (s. 511) 
13Berg, Lars-Erik. Vad vi bör minnas och förvalta efter Johan Asplund. Sociologisk Forskning, volym 55, nr 4, 2019. 

(s.510) 
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3.5 Ekecrantz, Jan ”Modernitet, globalisering och medier” Sociologisk 

Forskning, volym 35, nr 3-4, 1998.  

Medieglobaliseringen har lett till en frikoppling mellan tid och rum och från erfarenhetens rytmer 

och platser. Den globaliserade moderniteten har lett till social och kulturell förändring där 

samhällssystem faller i brist på stabilitet, vilket ger upphov till nya moderna sociala institutioner i 

den tilltagande globala inramningen. Moderniteten och globaliseringen har sin röda tråd i 

tidsrummets förvandlingar. Relationen mellan lokala och globala fenomen och mellan de 

offentliga och privata sfärerna problematiserar vid sociologisk reflektion kring samhällets 

utveckling.14 Globalisering är ett begrepp som aktualiserar flera grundläggande begrepp, bland 

annat inom kommunikationsteori. Det handlar om makt, identitet, skillnader, kulturell förändring, 

välfärdssystems transformationer, nationen som företeelse, politikens ställning och område, etc. 

Globaliseringens expansion ger upphov till social tillgänglighet, men skapar också sociala 

motsättningar och skeva materiella resursfördelningar. Detta resulterar i en ökad komplexitet vad 

gäller hanteringen av omvärlden även i vardagslivet. Detta leder i sin tur vidare till att den sociala 

skiktningen vad gäller resurser, materiellt som tidsmässigt, blir framhävda. De nationalistiska 

identiteterna skiftas mot global kulturell homogenitet i och med att världens flätas samman 

kulturellt och ekonomiskt. Den moderna konsumtionen bidrar till denna kollektiva identitet.15 

 

3.6 Sammanfattning 

Den tidigare forskningen som ovan beskrivs berättar på olika sätt om det sociala livets 

komplexitet. Jenkins förklarar identitet som en tillblivelse i förhållande till någon eller något och 

senmoderniteten kännetecknas av uppluckrade traditioner och befästningar vilket gör att 

inkludering och exkludering också tvingas ske på annat vis. Detta kan utläsas som den röda 

tråden genom den tidigare forskningen. Ekecrantz berör problematiken via beskrivningen om en 

individuell identitet med en kollektiv strävan, vilket kan liknas vid Olofssons fenomen 

”subjektet”. I ett makroperspektiv kan vi ses som homogena individer då geografiska avstånd inte 

längre är ett hinder utan identiteterna spänner istället över gemensamma intressen och normer. På 

mikronivå däremot så kan skillnader upptäckas. Olofsson gör en viktig distinktion mellan roller 

                                                 
14 Ekecrantz, Jan. Modernitet, globalisering och medier. Sociologisk Forskning, volym 35, nr 3-4, 1998. (s. 34) 
15 Ekecrantz, Jan. Modernitet, globalisering och medier. Sociologisk Forskning, volym 35, nr 3-4, 1998 (s.36) 
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och identitet, något som är värt att poängtera eftersom min teoretiska referensram innefattar 

identitet, identitet- och relationsskapande, tillhörighet och social sammanhållning. Olofsson gör 

en åtskillnad på den primära identiteten/rollen med den önskvärda identiteten (det vill säga vem 

individen är och vem denne vill vara) med hjälp av begreppen huvudroll och referensroll. Berg 

förklarar roller som funktioner för handlande en individ tar på sig, medan identiteter organiserar 

mening samt skapar tillhörighet och därmed inklusion/eklusion. Mening är för både Berg och 

Olofsson sociala aktörers symboliska identifikationer som ger syfte åt deras handlingar. Olofsson 

menar att roller bara kan bli till identiteter om sociala aktörer internaliserar dem, vilket inte alltid 

behöver vara fallet. Jönhills artikel fokuserar på samhällets uppdelning av inklusion och 

exklusion i förhållande till individens behov och meningsskapande. Då syftet med studien är att 

skapa förståelse kring den egna identiteten och sociala medier är relationsbildandet samt social 

sammanhållning högst relevant. Ekecrantz förklarar hur komplexiteten som tillblir i en 

senmodernitet förändrar relationer och globaliseringen samt digitalisering gör att tid och rum blir 

diffust. Detta går vidare att sammankoppla med hur den primära traditionella grupp som vi i 

förmoderna samhällen byggt vår identitet utifrån har tappat sin kraft och således lett oss in i den 

så kallade abstrakta socialiteten, som Asplund uppmärksammar. Individualismen ställer den 

enskilde individen inför valet av sitt eget öde.  

 

4. Teori 

Vi måste fråga oss vad det är vi vill studera innan vi kan svara på hur det ska studeras. Vi når ofta 

en djupare förståelse av vårt insamlade material genom att tolka det med hjälp av en teori. En 

teori fungerar som redskap för att skapa en djupare, mer sammanhängande och eventuellt en ny 

förståelse för fenomenet. Det valda fenomenet är alltid teoretiskt bestämt. Värdet av metod är 

beroende av hur vi definierar vårt forskningsobjekt, vilket gör att vi inte bör se metod och teori 

som skilda delar. Teorin är utgångspunkten och metodvalet kommer utifrån det, vilket medför att 

alla forskningsmetoder innefattar en viss syn på det sociala livet. Alla teorier lyfter fram dolda 

ordningar eller mönster som påstås ha avgörande konsekvenser för det sociala livets utformning, 

men skillnaden uppstår i vilka slags ordningar och mönster som de beskriver. Giltigheten i en 

teori avgörs först då den testas mot empiriskt data.16 

                                                 
16 Sjöberg, Katarina & David Wästerfors (red.). Uppdrag Forskning. Liber, 2008. (s.86 - 88) 
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4.1 Anthony Giddens om identitet och modernitet 

Giddens talar om identitet i relation till moderniteten. Han menar att det sociala livet förändrats 

genom modernitetens globalisering. I modernismens samhälle har vanorna och funktionerna i 

vardagslivet förflyttats från lokalt till globalt, och likaså sociala funktioner. Detta förändrar i 

grunden människors sociala interaktion. Giddens menar att det handlar om de 

samhällsförändringar, som ägt rum de senaste decennierna, som utger sina konsekvenser av 

moderniteten själv snarare än något helt nytt. Modernitet är därmed likt reflexiva processer som 

tjänar till att omforma och organisera aspekter av vårt sociala liv. Han kallar vår nutid för 

senmodernitet, vilket är en post-traditionell ordning som kännetecknas av utvecklad institutionell 

reflexivitet. På grund av den stora tillväxten av teknologi så har funktioner i människans vardag 

förändrats på många sätt, främst vad gäller interaktion. Den pågående globaliseringen av 

moderna institutioner åtföljs av en omvandling av vardagslivet med genomgripande 

konsekvenser för det personliga livet. Självet blir ett ”reflexivt projekt”, en strävan och en 

parallell till de moderna institutionernas försök att anpassa sig till globaliseringen och således 

bemästra framtiden. Frågan om globala processer och individuella dispositioner som är 

genomgripande och omfattar globala system och identiteter. Tre teman som utmärker det 

moderna från det förmoderna; särskiljande av tid och rum, urbäddningsmekanismer och 

institutionell reflexivitet. Kommunikationsteknologin i koppling till dessa tre kännetecken 

innebär bland annat omedelbar kommunikation över stora avstånd i realtid som tillåter närvaro 

fastän rumslig distans och ett ständigt ifrågasättande av kunskap. Interaktion mellan människor 

innefattar att förmedla erfarenheter, vilket påverkar hur vi identifierar oss själva. Detta förklarar 

hur utvecklingen av elektronisk kommunikation sammanfogat den egna identifieringsprocessen 

med sociala funktioner.17 

Varje individ har inte bara en identitet, utan lever och formar sin biografi reflexivt genom 

internalisering och tolkning av social information. Den moderna sociala kontexten består av 

                                                 
17 Giddens, Anthony. Modernitet och självidentitet: självet och samhället i den senmoderna epoken. Daidalos, 2014. 

(s-25-30) 
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många valmöjligheter som filtreras genom abstrakta system vilket gör att individen tvingas välja 

sin livsstil och identitet. Vi ställer oss idag frågan "hur bör jag leva?".18  

 

4.2 Richard Jenkins identitetsteori 

Interaktion är en hörnsten för identifiering, där människors identitet är en social process som 

fastställs genom interaktion mellan människor. Identitet är enligt Richard Jenkins en process för 

människor av att ”vara” eller att ”bli” vilket omfattar att veta vem som är vem. Detta innebär att 

vi själva vet vilka vi själv är samt vilka andra är. Denna identitetsprocess är ett flerdimensionellt 

sätt att kategorisera världen samt människans platser i den, på både individ och gruppnivå̊. 

Identiteten är en ständigt föränderlig process och därmed inget som är skrivet i sten. Formandet 

av identitet sker, enligt Jenkins, i en dialektisk process mellan självet och personligheten. I denna 

process betyder självet hur individen ser på sig själv, medan personligheten är den bild som visas 

utåt, dvs. hur andra ser på individen. I identitetsprocessen ingår att individen presenterar sig själv 

inför andra och att denna presentation antingen blir godkänd eller inte av omgivningen. Detta är 

sedan avgörande för om presentationen blir en del av individens identitet eller inte. Identiteten är 

en social process där både individens egen bild av självet och andras bild av den kommer att 

påverka hur den upplever sig själv. Samt även hur individen i framtiden kommer att presentera 

sig inför andra. Vi lär känna oss själva och andra genom att observera, projicera och titta tillbaka 

på tidigare erfarenheter. 

Vad som menas med begreppet identitet är kort sagt: den uppfattning människor har om sig 

själva i förhållande till de sociala grupper de ingår i. Utgångspunkten för att förklara begreppet 

identitet går via människans behov av kategorisering och uppdelning eftersom identitet innebär 

förmåga att veta vem som är vem och vad som är vad. Jenkins menar att det inte skulle finnas en 

mänsklig värld utan att veta vilka vi och andra är. Identitet är inte ett ting som innehas utan är 

något som ständigt görs, och därmed kan förstås som en process av blivande eller tillblivande. 

Det handlar om att urskilja sig själv likväl som andra från varandra, och identitet som blivande 

verkar därmed som en grundläggande mekanism för att sortera människor såväl individuellt som 

kollektivt.19 Vidare förklaras därför också identitet som direkt kopplat till relationer. Identitet 

                                                 
18 Giddens, Anthony. Modernitet och självidentitet: självet och samhället i den senmoderna epoken. Daidalos, 2014. 

(s.14) 
19 Jenkins, Richard. Social Identity. Routledge, 2014. (s.6) 
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betecknar hur individer och kollektiv står i relationer till andra individer och kollektiv. Det finns 

också ett samspel mellan individuell och kollektiv identitet.20 Vår identitet är multidimensionell 

då vi förflyttar oss mellan identiteter beroende på sammanhang. Familjen anses som den sociala 

grupp som påbörjar vårt identitetsblivande då den ligger till grund för vår sociala identitet genom 

att göra en avgränsning på ”vi” och ”dem”. Familjen inkluderar ett medlemskap samt skapar en 

gräns som tydligt inkluderar och exkluderar. Andra stora identitetsgrupper är könsidentitet, 

klassidentitet samt nationell och etnisk identitet.21 

Jenkins menar att nyckeln till att förstå identiteter är att se identifieringen som en process. 

Människan blir människa via sin förmåga att reflektera vilket sker via språket som gör det hela 

möjligt. Via språket lär sig barnet att urskilja saker och ting såsom den signifikanta andra och sig 

själv vilket ger uppsåt till det självmedvetna jaget. Vid urskiljandet av sig själv i den kulturella 

och sociala samlevnaden med andra människor så uppstår självidentiteten.22 Sociala medier som 

en ny social samlevnad påverkar därmed vårt identitetsskapande då det generar nya sociala 

situationer. Interaktioner mellan individer sker med ett fysiskt avstånd vilket skapar en 

komplexitet som aldrig tidigare funnits. Bedömningen av oss själva och andra sker utan fysisk 

närvaro av andra och individen står med möjligheten till redigering av presentationen av sig själv. 

 

4.3 Erving Goffmans dramaturgi: främre- och bakre regionen samt 

intrycksstyrning 

Goffman använder sig av en målande dramaturgi i syfte att förklara människans sociala samspel 

och identifiering. Han beskriver det sociala livet i termer av en teaterscen där människor är 

aktörer som spelar roller och visar upp olika ansikten. Denna teaterscen innefattar två skilda 

regioner som han kallar for främre- och bakre regioner. Främre regionen är metaforiskt beskrivet 

framme på̊ scen och bakre regionen innebär bakom kulisserna. I den främre regionen spelar 

aktören medvetet en viss roll och har därmed ett visst ansikte medan den bakre regionen kan 

liknas mer med en fri zon. Dessa regioner skiljs åt av en form av skiljevägg. I den bakre regionen 

menar Goffman att aktören fortfarande spelar en viss typ av roll men en mer avslappnad sådan, 

                                                 
20 Jenkins, Richard. Social Identity. Routledge, 2014. (s.39) 
21 Jenkins, Richard. Social Identity. Routledge, 2014. (s.104-106) 
22 Jenkins, Richard. Social Identity.  Routledge, 2014. (s.58-61) 
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till skillnad från den som uppvisas i den främre. Han menar att varje situation innefattar en främre 

och en bakre region, vilket innebar att aktören ständigt utför olika typer av sociala spel och roller. 

Individen, det vill säga aktören, spelar olika slags roller i olika sociala situationer. En individs 

framträdande i den främre regionen kan uppfattas som en ansats till att ge intryck att dennes 

handlingar upprätthåller och ger uttryck åt vissa normer. Dessa normer menar han kan delas in i 

två̊ grupper: hövlighetsnormer och anständighetsnormer. Hövlighetsnormer innefattar på vilket 

sätt aktören behandlar sin publik i det direkta mötet och där talar eller engagerar sig i utbytet av 

gester. Med anständighetsnormer menas på vilket sätt aktören uppför sig inom syn- eller hörhåll 

för publiken. Inom anständighetsnormer finns det krav på individen som rör hur individen uppför 

sig mot andra vilket delas upp i två undergrupper: moraliska och instrumentella. De moraliska 

kraven galler ofta regler om att inte ofreda andra, samt att inte blanda sig i andras angelägenheter. 

De instrumentella kraven hänvisar exempelvis till krav som en arbetsgivare kan ställa på 

arbetstagare, såsom att vara försiktig om egendom och uppfylla vissa arbetsnormer. I den bakre 

regionen anses det vara en naturlig sak att avsiktligt motsätta sig det intryck som tidigare har 

uppmanats i den främre regionen. Aktören kan koppla av, släppa sin fasad, vila från sina repliker 

och gå ur sin roll för en stund. Aktörer och grupper tillåts också gå igenom framträdanden och då 

uttrycka sig stötande om publiken då dessa inte är närvarande och därmed inte kan bli kränkta.23 

Intrycksstyrning är en metod som används i syfte av att skapa och stärka intryck med hjälp 

av taktiker, vilket kan anses som en typ av strategi eller styrning i syfte att bli socialt accepterad. 

Även om individen i sig tror på sig själv så gäller det även att andra gör det för att identiteten ska 

vara fullt erkänd. Det är i interaktionen med andra människor som individen alltid försöker att 

prestera en bestämd bild av sig själv. Det handlar om att styra det intryck som omgivningen får 

av en. Målet med intrycksstyrning är inte bara att presentera sig själv i ett allmänt fördelaktigt 

ljus, utan också att framställa sig själv på ett sätt som ligger i linje med de normer och regler som 

gäller för den situation man befinner sig i. Samt i samhörighet med den roll man spelar.24 

  

                                                 
23 Goffman, Erving. Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik. Sjätte upplagan, Studentlitteratur, 

2014.(s.97-99) 
24 Goffman, Erving. Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik. Sjätte upplagan, Studentlitteratur, 

2014.(s.25-27) 
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4.4 Thomas J. Scheffs socialpsykologiska teori om skam och stolthet 

Den mänskliga tillvaron innefattas i stort sett ständigt av ett relaterande till andra människor. Vi 

har en intellektuell och emotionell sammankoppling vilket gör oss socialt beroende. Enligt Scheff 

präglas det moderna samhället av ett individualistiskt perspektiv på sociala företeelser. Sociala 

band är det kitt som sammankopplar människor och grupper med varandra. Formandet och 

upprätthållandet av sociala band är ett fundamentalt mänskligt behov och människans främsta 

drivkraft. Detta hör därmed samman med emotionerna skam och stolthet eftersom de är 

människans båda grundkänslor. De står i en specifik relation till det sociala bandet, med särskild 

uppgift att tillhandahålla instinktiva signaler om bandets tillstånd. Det sociala bandet utgör den 

ena sidan av myntet medan skam och stolthet är den andra. Skam och stolthet är exklusiva sociala 

emotioner men också för att de har biopsykiska signalfunktioner och gör sig till känna i sociala 

kontexter. Skam sammanhänger med negativ värdering och stolthet med positiv värdering av det 

sociala självet. De är båda nödvändiga indikatorer som hjälper oss att tolka den situation som vi 

befinner oss i.25 Känslorna reglerar bandets tillstånd och är därmed livsavgörande. Känslan av 

”normal skam” däremot påtalar inadekvat differentiering och distans är då antingen för liten eller 

för stor. Samtliga emotioner är sekundära till skam eftersom skam har tendens att blanda sig in i 

hanterandet av andra känslor. All stolthet och all skam kan inte betraktas som ”normal” eftersom 

emotioner kan bygga på hotade sociala band och därmed dölja upplevelser av skam. Omedveten 

och icke-erkänd skam påstås därför vara den vanligaste formen av skam idag. Individen blir 

oförmögen att tolka det sociala bandets tillstånd om skammens normala signalfunktion 

undertrycks vilket kan leda till ett patologiskt tillstånd. Kopplingen mellan känslor och socialt 

beteende blir härmed väsentlig och central.26   

 

4.5 Teorisammanfattning 

Giddens förklarar modernitet som en sammanvävning mellan individens personliga värld och den 

objektiva verklighet som varje individ upplever, som i dagens epok är influerad av 

globaliseringens dimensioner och internets kommunikationsmöjligheter. Internet och sociala 

                                                 
25 Scheff, Thomas J. Microsociology Discource, Emotion and Social Structure. University of Chicago Press, 1994. 

(s.15) 
26 Scheff, Thomas J. Microsociology Discource, Emotion and Social Structure. University of Chicago Press, 1994. 

(s.17-19) 
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medier kan ses som ytterligare en förstärkande dimension av den senmoderna utvecklingen. 

Jenkins identitetsteori, som utgår från Giddens tankar om modernitet och identitetsskapande, tar 

här vid för att ge en mer ingående beskrivning av identitetsskapandet med fokus på omgivningens 

starka påverkan. Självet väljer aktivt att forma personligheten i syfte att nå bekräftelse vilket 

sociala medier ger större möjlighet till än den fysiska verkligheten. Goffmans dramaturgi tillför 

en dimension via konkreta och verklighetsbaserade beskrivningar på anpassningar och agerande 

som en individ tillämpar i syfte att nå en fullt erkänd identitet. Scheff kompletterar med 

emotionernas betydelsefulla och starka påverkan på individens sociala identitetsprocess, vilket 

grundas i människans vitala behov av sociala band. Tillsammans utgör teorierna möjlighet till att 

skapa förståelse för hur det sociala livet upplevs med utgångspunkt från individers syn och 

framställning av identitet i förhållande till digital delaktighet. Teorierna öppnar upp för förklaring 

kring hur sociala medier influerar och således också ger oss information likväl som känslor inför 

oss själva. Människans förmåga till ständig reflexivitet som Giddens teori fokuserar på i 

samverkan med Jenkins utgångspunkt i att vår identitet ständigt är i förändringar skapar möjlighet 

till att se hur sociala medier påverkar vårt identitetsskapande. Vidare också hur sociala medier 

bidrar till att identitet i modern tid är multidimensionell, då sociala medier inte bara kan ses som 

en social plattform utan även som en ny social värld. Dramaturgin som utspelar sig på sociala 

medier går att likna vid det fysiska sociala livet men de ter sig inte helt lika. Emotionerna som 

omgivningen gör att vi skapar inför oss själva är användbara för att förstå individers val och 

ageranden på sociala medier.  

 

5. Metod 

Många teorier erbjuder ett sätt att se på verkligheten vilket öppnar upp för utformningen av 

problemformuleringen. Samband mellan studiers alla olika delar existerar alltså. Teori kan ses 

om den igångsättande kraften för ett forskningsprojekt och kännetecknas av ett påstående om 

förhållandet mellan saker. Påståendets vinkling och karaktär styr den konkreta forskningen i olika 

riktningar. Metoder däremot grundar sig i skilda underförstådda föreställningar om verkligheten 

samt vår relation till den. Mitt personliga intresse för den tolkande och handlande individen samt 

det sociala samspelet är anledningen till den valda sociologiska problemformuleringen och 

frågeställningen. Detta har i sin tur lett till valet av teorier, vilket förklaras som det vanligaste 

sättet att finna lämpligt teoretiskt perspektiv. Kvalitativ forskning kännetecknas av dess 
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utgångspunkt i studiesubjektens perspektiv vilket lämpar sig för denna studie.27 Undersökning av 

fenomen i deras sanna sfär sker för att tolka och förstå utifrån den innebörd som människor ger 

dem. Kvalitativ forskning synliggör oftast mångtydigheten vad gäller tolkning likväl som 

forskarens konstruktion av studiens fenomen bättre än kvantitativ metod.28 

Hermeneutik handlar i grunden om att tolka, förstå̊ och förmedla. Och kan användas för att 

förmedla upplevelser. Centralt inom hermeneutiken är således epistemologiska frågor. 

Hermeneutik är lämplig att använda eftersom syftet med denna studie är att få tillgång till 

informanternas upplevelser av den egna identiteten, och är dessutom fördelaktigt då det ger 

informanterna stort utrymme att få välja själva vad de vill tala om. Det hermeneutiska 

perspektivet har anammat föreställningen om livsvärlden respektive förförståelse, vilka rotar sig i 

upplevelseperspektivet. Vi möter allt med en förförståelse på grund av våra konstanta tolkningar,  

vilket gör att teorier automatiskt kopplas in då det inte finns någon entydig sanning. Men vad som 

är viktigt att poängtera är att traditionen är vad som gör hela vårt vetande möjligt. Subjektiviteten 

bör därför inte motarbetas utan uppskattas och arbetas med istället.29 Kvalitativa forskare ser 

dock ofta teorierna som konstruktioner som ger upphov till tänkta sammanhang i verkligheten. 

Kvalitativa metoder strävar efter förutsättningslöshet. Forskningsobjekt är därmed alltid teoretiskt 

definierat men de kan bara vara mer eller mindre användbara, inte sanna eller falska.30 

Teoretisering är viktigt under hela forskningsprocessen, eftersom det är genom teorier som 

förståelse kring det sociala fenomenet skapas.31  

5.2 Forskaren inom hermeneutiken och intervju som metod 

Ett heuristiskt förhållningssätt kan definieras på olika sätt men handlar i princip om upptäckande 

och förnyelse. Forskaren måste låta sig överraskas för att motsäga förförståelsen och därmed 

kunna upptäcka nya aspekter av fenomenet. Swedberg menar att flera olika källor därför är 

speciellt viktigt i en förstudie. Olika källor till information är avgörande i och med att det 

                                                 
27 Sjöberg, Katarina & David Wästerfors (red.). Uppdrag Forskning. Liber, 2008. (s.90 - 92) 
28Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj. Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 3.Uppl. 

Studentlitteratur, 2017. (s.17 – 18) 
29 Sjöberg, Katarina & David Wästerfors (red.). Uppdrag Forskning. Liber, 2008. (s.102 - 104) 
30 Sjöberg, Katarina & David Wästerfors (red.). Uppdrag Forskning. Liber, 2008. (s.86 - 88) 
31 Swedberg, Richard. The Art of Social Theory. Princeton University Press, 2014 (s.43) 



 19 

underlättar samt möjliggör att antalet perspektiv växer.32 Vad forskaren bör klargöra är vad det är 

som är oklart (dvs. vad forskaren inte vet), vad det finns för data och vilka villkoren är.33 

Hermeneutiken är det upplevande och tolkande subjektet, likväl som intersubjektiviteten, i 

fokus för att förstå den sociala verkligheten. Mänskliga relationer och socialt samspel så väl som 

forskaren själv är därmed också i fokus. Att generera förnyad och fördjupad förståelse kring 

sociala fenomen kan åstadkommas via många metoder och med hermeneutikens teoretiska 

antaganden så är allt som kan tolkas relevant. Forskaren tar med sig sin sedan tidigare 

förförståelse av fenomenet, vilken fördjupas under uppsatsens arbete och enligt den aletiska 

hermeneutiska cirkelns tolkningsprocess når en ny nivå av förståelse. Men för att tillföra något 

nytt till en forskningstradition krävs kunnande av traditionen och tidigare forskning. Som tidigare 

nämnt så krävs förförståelse för att överhuvudtaget förstå någonting. Växelverkan mellan 

förförståelse och förståelse går att utläsa via en kvalitativ studies struktur. Denna typ av rörelse 

likt en cirkel eller spiral utökar perspektivet och därmed forskarens så kallade meningshorisont. 

Vad som är viktigt att tillägga är att tolkningar alltid kommer från en tradition i ett visst historiskt 

skedde, samt att traditionen måste användas för att kunna förändras.34 

Med hjälp av hermeneutikens ansats strävar denna studie efter att fördjupa förståelsen kring 

individers upplevelse av hur den egna identiteten utspelar sig på sociala medier. För att i detta fall 

skapa en växelverkan mellan helhet och del så bör växlingen gå mellan de intervjuades 

personliga upplevelser av deras IT-identitet och den generella upplevelsen av identitet i det 

verkliga livet. Materialet tolkas via Jenkins sociala identitetsteori, samt Goffmans dramaturgiska 

perspektiv och Scheffs teori kring stolthet och skam. Tidigare forskning bör redogöras för att 

tillföra fördjupad kunskap inom ämnet. Med hermeneutikens termer ges möjligheten att skapa ny 

mening och ny förståelse för respondenterna och världen, vilket kan ses som en omskapelse av 

traditionen. Detta sker medan forskaren rör sig från en förförståelse som är influerad av tidigare 

forskning till en ny förståelse. Meningshorisonten kan utvidgas hos informanterna genom deras 

upplevelser av användandet av sociala medier och hos forskaren genom att utforska dessa 

upplevelser.35 

                                                 
32 Swedberg, Richard. The Art of Social Theory. Princeton University Press, 2014. (s.138 - 140) 
33 Swedberg, Richard. The Art of Social Theory. Princeton University Press, 2014. (s. 131 – 132) 
34 Sjöberg, Katarina & David Wästerfors (red.). Uppdrag Forskning. Liber, 2008. (s. 105) 
35 Sjöberg, Katarina & David Wästerfors (red.). Uppdrag Forskning. Liber, 2008. (s.106 – 107) 
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Genom att förstå sina resultat i termer av en ny teori så kan ny förståelse tillföras vilket lägger 

ett nytt ljus och perspektiv på fenomenet. Nytänkande och kreativitet bör därför inte underskattas, 

utan belysas och uppskattas för att forskningen ska utvecklas. Forskaren bör välja den teori som 

ger bäst förutsättningar för att skildra det sociala livet i syfte att skapa ett mönster i materialet. 

Det underlättar att finna den teorin genom att besitta kunskap kring samband mellan teori och 

metod.36 Vi behöver förförståelsen för att undersöka det önskvärda men den kan också förhindra 

oss att se nytt.37 Med anledning av Lundins och Swedborgs redogörelser (kring forskarens 

förhållningssätt och nyfikenhet för att nå nya höjder med forskningen) så har jag som forskare i 

denna studie tagit detta i beaktande när det empiriska materialet stod färdigt.  

Styrkan med intervju som insamlingsmetod i detta fall är att den fokuserar på 

upplevelsedimensionen hos informationen vilket är precis det studiens frågeställning vill riktar 

sig emot. Förutsatt att informanterna kommer ge öppna och ärliga svar utifrån mitt val att ha 

förutbestämda frågor så bidrar det till att skapa en lättsam atmosfär. Intervjun präglas av så kallad 

hög strukturering där frågorna ska uppfattas på likartat sätt av informanterna men samtidigt 

innefatta en låg grad av standardisering.38 

Vanligtvis används en mer strukturerad intervjuform eftersom samtalet är inriktat på ett 

bestämt ämne vilket gör att informanten är villig att öppna sig vilket skapar bättre förutsättningar 

för problemställningen inom detta forskningsprojekt. Problematiken med kvalitativ 

forskningsansats är att det omfattar ett mindre omfång av individer vilket gör att den inte är 

generaliserbar utan mer diffus och tolkningsbar. Kvalitativ metod undersöks i och med detta på 

mikronivå då människan är en komplex varelse. Detta gör denna typ av forskningsmetod högst 

lämplig för denna typ av forskningsprojekt.39 Inverkan och påverkan från forskaren inom 

kvalitativ forskning kräver att bli uppmärksammad, då den är mycket betydande. Forskaren 

spelar en stor roll för forskningen då denne förhåller sig subjektiv. Problemet med forskarrollen 

är relationellt. Som subjektiv går forskaren in med en förförståelse inom temat vilket påverkar 

hur denne tolkar informationen genom hela forskningsprocessen. Människan som varelse delar 

erfarenheter vilket oundvikligt påverkar dennes förståelse och tolkning av verkligheten.40 

                                                 
36 Sjöberg, Katarina & David Wästerfors (red.). Uppdrag Forskning. Liber, 2008. (s.108 – 109) 
37 Sjöberg, Katarina & David Wästerfors (red.). Uppdrag Forskning. Liber, 2008. (s.110 – 112) 
38 Olsson, Henny och Sörensen, Stefan. Forskningsprocessen. Liber, 2011. (s.132 - 133) 
39 Olsson, Henny och Sörensen, Stefan. Forskningsprocessen. Liber, 2011. (s. 18) 
40 Aspers, Patrik. Etnografiska metoder. Liber, 2011. (s. 66) 



 21 

Vidare med utgångspunkt ifrån forskarens roll bör klargöras att styrkan inom detta 

forskningsprojekt även kan anses som dess svaghet. Som informant och forskare i detta projekt så 

kan vi dela en likvärdig livssituation som unga vuxna och användare av sociala medier. 

Fördelarna med detta kan vara att informanten uppfattar forskaren som förstående och jämlik 

vilket ger känslan av genuint utbyte. Nackdelen däremot blir att jag som forskare redan kan 

inneha en bestämd uppfattning om fenomenet då de i samma ålder antas att ha samma upplevelse 

av sociala medier inklusive dess påverkan på identitet och självbild. Språkliga problem i intervju 

är även en nackdel som bör uppmärksammas då missförstånd kan skapas.41 

5.4 Urval, avgränsning och intervjuguide 

Vad det gäller att använda sig av kvalitativ forskningsmetod och intervju så är betydelsen av 

lämpligt urval av stor vikt. Antalet informanter är viktigt då intervjuer är en tidskrävande process 

men empirin måste samtidigt ge underlag för tolkning och bearbetning vilket kräver ett visst antal 

medverkande.42 Urvalet till denna undersökning har skett genom slumpmässigt urval av 

informanter, dock med avsikt att maximera bredden av upplevelser. En nyckelinformant har lett 

mig till de resterande informanterna. Det är lämpligt i forskningssyfte att vidga det personliga 

kontaktnätet via nyckelinformanter, eftersom det ger studien förutsättning att nå olika 

upplevelser. Men också i syfte att skapa en så opartisk roll som möjligt som forskare.43  

Inträde och orsak till valt problemområde är min egen situation som ung vuxen och användare 

av sociala medier, samt den kontroversiella debatten kring sociala mediers påverkan. Till 

användande räknas i denna uppsats att publicera text eller bild, samt observerande av andras 

offentliggöranden på sociala medier. Valet att inte specificera någon social media motiveras med 

syfte och avgränsning, som är att studera användandet av sociala medier samt dess eventuella 

påverkan på identitet, och därmed upplevs plattformen för aktiviteten inte vara avgörande. Detta 

möjliggör även en bredare utgångspunkt i empiriinsamlingen intervjupersonerna är fria att uppge 

vilka sociala medier de använder. Insamlingen av empirin har skett via sex kvalitativa intervjuer 

med urvalet vuxna i åldersspannet 20 till 26 år.   

Valet av intervju och då framförallt semistrukturerad intervju, kräver mycket förarbete och ett 

av dessa är att framställa en intervjuguide som ska innefatta de mest centrala teman och frågor 

                                                 
41 Aspers, Patrik. Etnografiska metoder. Gleerups, 2007.(s. 81) 
42 Monica, Dalen. Intervju som metod. Gleerups, 2007.(s. 55) 
43 Aspers, Patrik. Etnografiska metoder. Liber, 2011. (s. 76-78) 
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som är övergripande för studiens problemområde. Intervjuguiden delas in utifrån avgränsade 

teman så att frågorna täcker frågeställningen och för att intervjun lättare ska kunna överskådas 

och senare sammanställas som resultat. Identitet, sociala medier och självbild är teman som 

frågorna grundar sig kring. Enligt områdesprincipen börjar intervjun med frågor som är mindre 

känsloladdade för att få informanterna att känna sig bekväma. Frågorna ska vara tydliga och inte 

ledande för att ge frågeställningen utrymme och låta informantens uppfattningar vara i fokus. 

Innan intervjun startar inleder jag med att förklara syftet med intervjun och vad det är som jag 

intresserar mig av att få veta. Intervjuguiden i sin helhet finns med som bilaga.44 

Två provintervjuer genomförde främst för att bepröva min insats som intervjuare och för att 

kontrollera att intervjuguiden innehöll relevanta frågor till studiens syfte. Inspelningen skedde 

med en mobiltelefon alla intervjuer inklusive provintervjuerna, vilket sedan transkriberades i sin 

helhet. Efter de genomförda provintervjuer korrigerades en del av frågorna då de under intervjuns 

gång påträffades vara bristande i sin precision med hänsyn till informantens möjlighet kring att 

svara fritt.  

5.6 Reliabilitet, validitet och etiska aspekter 

Tillförlitligheten i en studie, som kallas reliabilitet, blir komplex och svårare att uppfylla i en 

kvalitativ studie än i en kvantitativ. Detta på grund av att intervjupersonernas svar inte kan 

garanteras vara konstanta. Reliabiliteten kan dock ökas i en intervjusituation med hjälp av en 

semistrukturerad intervjuguide, vilket användes i denna studie. Alla dessa frågor besvarades av 

samtliga informanter men undantag gjordes givetvis då förtydligande krävdes eller med orsak av 

annat intressant sidospår från informanten. Detta kan anses som fördelaktigt eftersom 

informantens resonemang och förklaring vill nå sin fullständiga form. Vidare fungerar 

intervjumallen som ett medel i strävan mot en god validitet. Låg reliabilitet menas med låg 

validitet per definition. Frågorna utformades efter studiens syfte och innehöll därför ofta 

begreppet identitet. Då jag eftersträvar att redogöra för formandet och påverkan på identitet på 

sociala medier tycktes identitet vara det lämpligaste begreppet att användas sig av. Innebörden av 

begreppet identitet kan säkerligen variera mellan person till person och därmed ifrågasättas. Det 

är därför möjligt att hävda att studiens resultat hade visat sig annorlunda om ett annat begrepp 

såsom exempelvis ”personlighet” hade använts. Däremot anser jag att begreppet personlighet 

                                                 
44 Monica, Dalen. Intervju som metod. Gleerups, 2007.(s. 31-32) 
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hade förändrat undersökningen markant och inte alls berört önskat forskningsområde. Begreppet 

identitet är även det huvudsakliga begreppet i den teoretiska delen av forskningsprojektet och 

anses därmed vara lämpligt då det används i varierad form. 

De etiska reflektionerna är tillgodosedda då de deltagande informanterna har gett ett frivilligt 

samtycke, information kring studien har tillgivits dem samt att de har garanterats konfidentialitet. 

Detta anonymitetsskydd förklarades, och försäkras till informanten innan intervjun startade.45 

5.7 Analysmetod 

Genom kodning möjliggörs teman och viktiga delar i materialet som sedan är en förutsättning för 

analysen. Materialet bryts ner i delar och dessa delar kallas för koder. Koderna kan vara både 

teoretiskt skapade samt insamlade och i denna studie innefattas båda formerna. Intervjuerna 

skrevs ner i textformat samt spelades in som ljudfil på mobiltelefonen. Det är dock främst 

texterna som använts för kodning och att finna nyckelord och koder som återkommer hos varje 

informants intervju.46 Nyckelorden som framkom genom kodningen placeras sedan under valda 

teman i presentationen av resultatet som speglar de valda teorierna och svaren som helhet. Detta 

är för att materialet lättare ska kunna överskådas för mig som forskare och för att få fram det 

väsentliga samt att läsare enkelt ska kunna överblicka resultatet. Vid mer omfattande intervjuer är 

detta av större vikt då sidantalet är av större omfång än i detta fall.47 Det krävdes många gångers 

läsning av materialet för att fånga upp rätt begrepp och koder. Teorierna spelar även stor roll då 

sociala fenomen är styrkta av empirisk evidens som finner sin utgångspunkt i valda teorier. De 

förvalda teorierna har fokuserats på genom materialets gång, vilket även det underlättat 

kodningen men självklart kan dessa teorier ändras efter kodning och längs vägen.48 

De koder som var av störst intresse valdes ut för analysen kopplat till vald frågeställning 

genom en så kallad återtagning. Detta innebar att alla anteckningar och allt material som genom 

kodningen samlats upp kring återkommande och relevanta begrepp granskas närmare. Detta har 

möjliggjort formandet och framtagningen av den viktigaste empirin till analysen. I studiens 

analys läggs fokus på de begreppen och empirin som speglar vald frågeställning och syfte. Även 

teorierna vävas här samman med materialet. 

                                                 
45 Monica, Dalen. Intervju som metod. Gleerups, 2007.(s. 20-25) 
46Aspers, Patrik. Etnografiska metoder. Liber, 2011. (s.166-169) 
47Aspers, Patrik. Etnografiska metoder. Liber, 2011.(s.187-188) 
48Aspers, Patrik. Etnografiska metoder. Liber, 2011.(s. 192-196) 
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6. Resultat 

Nedan redovisas resultaten av de sex genomförda intervjuerna. Resultatet struktureras upp i 

skrivandets process med hjälp av tre grundläggande kategorier: upplevelsen av sociala medier, 

sociala mediers påverkan på identitet samt känslorna skam och stolthet kopplat till självbild. För 

att skapa en mer personlig känsla till texten och informationen, utan att bryta mot etiken, så 

används fingerade namn på informanterna. De fingerade namnen är: Lisa, Maria, Sara, Anna, 

Martin och David.  

 

6.1 Grundläggande 

Alla respondenter har ett medlemskap på Facebook. Fem av sex respondenter har även Instagram. 

Fyra använder sig av Snapchat, två stycken av Twitter och en av dem sex använder sig dessutom 

också av Linkedin. Åldersspannet vad gäller starten av användningen av sociala medier ligger 

mellan 12 och 16 år. Samtliga berättar att de använder sig av sociala medier dagligen. Fyra av 

respondenterna uppger sig lägga omkring 1 till 3 timmar om dagen på sociala medier vilket de 

kontrollerar via statistik på deras mobiltelefoner. En svarar 10 minuter medan en annan kallar sig 

för periodare och säger att det kan bli allt mellan 10 minuter upp till 3 timmar om dagen. Vad 

gäller typen av publiceringen som de gör på sociala medier så uppkommer återkommande 

begrepp; vänner, familj, miljöer, resor och ”selfies”.  

 

6.2 Klimatet på sociala medier 

Den generella upplevelsen av sociala medier är i allmänhet positiv, dock indikerar samtliga 

respondenter på en stark medveten kring dem negativa aspekterna som kommer med 

användandet. Det gemensamma svaret som kan utläsas på frågan kring klimatet på sociala medier 

är att det upplevs oäkta och icke-genuint. Begrepp som ytligt, falskt och skrytigt var 

återkommande genom intervjuerna och var det som nämndes allra först som det spontana. 

Dispyter, diskussioner och elaka, hårda kommenterar nämndes även. David beskriver det kort 

men väldigt starkt som: 
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”Det är inte andra människor du möter där, det är bilder av andra människor.” 

 

Davids formulering redogör för den gemensamma medveten kring sociala mediers negativa sidor, 

dvs. dess benägenhet till att presentera en statisk och förskönad spegling av verkligheten. Detta 

förutsätter dock inte att individer har förmågan att applicera detta logiska tänkande vid reflektion 

av självet och självbilden, och således kunna skydda sig själv från negativ inverkan. Å andra 

sidan nämndes sociala mediers många positiva sidor, där samtliga respondenter menade på att 

självbilden och identiteten kunde stärkas i positiv bemärkelse. Konton på Instagram som 

fokuserar på att sprida ett optimistiskt och gynnsamt budskap och således producerar ett annat 

klimat var exempel som togs upp. Mer ingående visade detta sig vara konton som ställer sig 

kroppspositiva, feministiska och humoristiska i syfte att motsätta sig den utbredda destruktiva 

kulturen.  

Vidare vad gäller upplevelsen av sociala medier så existerar uppenbarligen något som kan 

liknas vid tvång vilket är ett resultat av de normer och ”oskrivna regler” som har växt fram i takt 

med sociala mediers framåtskridande utveckling och användning. 

 

”Känns som normen är att man antingen ska visa upp en väldigt bra sida eller en väldigt 

ärlig sida.”  

 

Detta svar som Lisa angav representerar även vad övriga respondenter svarade på frågan kring 

huruvida användandet av sociala medier är tvingande på något vis. Den röda tråd som kan utläsas 

i svaren är att det finns många ”oskrivna regler” angående hur en användare bör vara på och bete 

sig på sociala medier. Vid vidare förklaring så framkom det att användare förväntas och även bör 

välja att antingen presentera sig själv som idealisk via extremt förskönade bilder eller alternativt 

visa en väldigt mänsklig och sanningsenlig version av sig själv. Detta visar på att identiteten 

visserligen står inför en valmöjlighet, men en begränsad sådan. Både Lisa och Anna säger sig 

uppleva en form av stress vad gäller publicering av bildmaterial då de båda anser sig publicera 

material mer sällan än andra vilket därmed sätter en ytterligare press, än den som i vanliga fall 

finns, att kvalitén på publiceringen måste vara riktigt hög.  
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”Det positiva är att man kan följa vänner och bekanta som man annars kanske inte hade 

haft så mycket kontakt med. Många konton kan vara väldigt inspirerande och som till exempel 

”me too”-rörelsen visade så är det väldigt effektivt att använda sociala medier till att skapa stora 

rörelser och få med många människor och sprida information.”  

 

Detta citat från Anna summerar svaren på samtliga intervjuer kring frågan om det positiva 

med sociala medier. Alla ansåg att kontakten var det främsta, speciellt vad gäller de som befinner 

sig långt bort geografiskt. Men Maria och Sara berättade även att kontakten med de släkt och 

vänner som är i det övre åldersspannet kunde upplevas bättre tack vare sociala medier eftersom 

det där kunde dela med sig av gemensamma intressen till varandra. 

Vad gäller det motsatta, det vill säga det negativa med sociala medier, så gav samtliga 

direkta svar innehållande begrepp såsom ytligt, falskt, ångest, press, stress och hat. Alla tycks 

uppleva ett ifrågasättande av dem själva och deras liv när de sett inlägg på sociala medier som 

vittnar om ett harmoniskt och alltjämt härligt liv. Denna jämförelse med andra säger Maria att 

hon liknar vid en tävling om vem som har det bäst, medan David säger:  

 

”Kulturen generellt. Känns inte som om vi människor riktigt nått den mognad som krävs 

för att hantera det. Det är i mycket en fientlig, polariserande och ytlig kultur.” 

 

Han poängterar även likt dem övriga att det krävs en förändring då de negativa sidorna tenderar 

att bli flera än de positiva. Och återigen så demonstreras den gemensamma medveten kring 

sociala mediers mer negativa egenskaper.  

 

6.3 Skillnaden mellan det sociala livet på sociala medier och fysiska världen  

Skillnaden mellan det sociala livet på sociala medier gentemot i verkligheten upplever alla som 

markant då sociala medier tillåter oss välja vad som ska visas och inte, medan verkligheten står 

utan denna möjlighet. Det som visas på sociala medier är bara ett visst ögonblick som dessutom 

också är förskönat och redigerat, medan verkligheten är rå och transparant. David beskriver det 

som mycket mer fientligt och icke-humant på sociala medier än i verkliga fysiska möten. Han 

beskriver det i termer av att köra bil och liknar att sitta bakom skärmen med att sitta bakom 
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ratten. Han menar att vi får en annan inställning till varandra när vi kommunicerar då vi sitter 

bakom ratten, och alltså även bakom skärmen:  

 

 ”Folk svär, tutar och tar risker som de flesta förmodligen inte gör om de var gående. Bilen 

får dem att känna sig frånkopplade från världen runt omkring dem, konsekvenserna av 

handlande känns inte lika verkliga. På samma sätt tror jag att många blir fartblinda. De kommer 

in diskussioner och konflikter med andra och drar det för långt. Det är först när de spårar ur 

som de upptäcker vad de håller på med.” 

 

Upplevelsen kring sin egen identitet på sociala medier respektive i den fysiska verkligheten 

anser de flesta av informanterna inte göra en direkt separation kring. Vad som dock nämns av 

flertalet respondenter är att sociala medier utgör en mer statisk sida och därmed inte kan räknas 

som en direkt spegling av den verkliga identiteten då den är mycket mer komplex. Ett utdrag 

ifrån intervju med Sara: 

 

”Såklart är jag mer tillrätta lagd på sociala medier. Där tänker man kanske några varv 

extra än i verkligheten där allt sker direkt utan att man analyserar innan man gör något. Det är 

det som är det fina och ger människor sin charm.”  

 

En mycket intressant och betydande skillnad mellan den digitaliserade identiteten och den 

verkliga tas här upp. Förklaringen till varför sociala medier är statiskt och icke-genuint 

framkommer här tydligt, då Sara är medveten om att hennes handlingar på sociala medier är 

genomtänkta medan de i verkligheten sker spontant. Medvetenheten kring hennes eget beteende 

är tydligt likaså den verkliga, fysiska världens effekt på en individs handlande. Här tydliggörs 

den möjligheten som sociala medier erbjuder via sin funktion att redigera och förändra, samt i 

koppling till tidigare beskrivning om den förväntan som vilar på användare att faktiskt utnyttja 

funktionen. Vidare kan detta även uppmärksammas hur stark påverkan sociala medie-kulturen, 

har på individen vad gäller det sociala livet och samspelet med andra. Individens handlingar 

påverkas och därmed också identiteten.  

Maria är den som ger ett mer unikt svar vilket dock indirekt kan användas som en mer konkret 

sammanfattning av samtliga informanters förhållning till sociala medier: 
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”Jag är nog väldigt annorlunda, är ganska högljudd och har starka åsikter i verkliga livet 

men på sociala medier delar jag mest en bild ibland och delar aldrig min åsikt om någonting…” 

 

Varför denna skillnad i handlingar, utföringar och uttalanden existerar förklaras via 

teknologins bristfällighet att nå individen. Till skillnad från ett fysiskt möte så slår inte 

anstormningen av direkta emotioner och impulser lika hårt. Likväl som vi kan kontrollera vår 

identitet och presentation av oss själva på sociala medier så kan vi också styra över våra känslor 

och handlingar i mycket större utsträckning. Att utrymmet för att rätta till och förändra på sociala 

medier finns så tas givetvis chansen, uppger samtliga. Ytterligare ett uttalande kan visa på detta. 

Maria säger:  

 

”Man kan bestämma mer själv på sociala medier, det är nog därför jag är annorlunda, jag 

har svårt att vara tyst i verkligheten.” 

 

Medan Sara berättar att redigering utav materialet som publiceras på sociala medier sker i 

syfte av intresse för försköning och framhävning av specifika ting då de är en stor del av hennes 

professionella yrkesroll. Men hon lägger därefter också till att hon är medveten om att hon är med 

och bidrar till den norm och ideal som stärker den redan utbredda jämförelsekulturen. De övriga 

uppger mer att de istället inte väljer att publicera så mycket och ofta för att på så sätt inte 

försköna sin verklighet till andras åskådning och därmed undvika att bidra till stress och 

jämförelse. Och detta väljer dem aktivt istället för att behöva publicera en mer oredigerad sida av 

sig själva. 

Något gemensamt svar på frågan kring upplevelsen huruvida man uttrycker sig annorlunda 

på sociala medier och i det verkliga fysiska livet är svår att utläsa. Men indirekt går svaren att 

förstås på ett likvärdigt sätt då samtliga uppger att deras uttryck och uttalanden sker efter en mer 

eller mindre anpassning utifrån mottagare och sammanhang. De skilda svaren spretar åt olika 

håll, men två något mer tydliga grupperingar kan utläsas. Martin uttrycker sig på följande sätt:  
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”Man chattar väl olika beroende på personen som man pratar med. Men det gör man ju i 

och för sig i verkligheten också… Men jag tycker inte att jag uttrycker mig olika, alltså jag säger 

inte saker på sociala medier som jag inte skulle våga säga till någon i verkligheten.” 

 

Han berättar även att det är vanligt förekommande att göra tvärtom. Det vill säga individer 

som är uppenbart introverta och tystlåtna under ett direkt fysiskt möte med andra väljer att vara 

motsatsen på sociala medier. Medan Maria gav svaret:  

 

”Ja, det blir mer enkelt och kortfattat på sociala medier. I verkligheten finns det mer 

utrymme för förklaring och förståelse. Jag har dock svårare att säga snälla saker till folk i 

verkligheten än i skriftlig form, men det är ju också för att det betyder så mycket mer!” 

 

Detta är ytterligare något som ger prov på hur sociala medier påverkar och ger utrymme för 

en annan identitet. Som tidigare nämnts och visats genom citat-utdrag så väljer individer aktivt att 

bete sig på skilda sätt online respektive offline, i och med den digitaliserade världens utformning 

och funktioner som skiljer sig avsevärt från verklighetens miljö.  

 

6.4 Sociala mediers påverkan på känslor och självbild 

I det verkliga livet är vi beroende. Gränslösa möjligheter och bildverkligheter som tränger sig på 

gör att online-identiteten tar allt mer plats.  

Sociala mediers påverkan på självbilden är negativ enligt alla informanter. De fysiska och 

kroppsliga utseenden som visas upp på sociala medier faller under den smala och nischade 

normen som samhället i allmänhet präglas av. Lisas svar är det som täcker in vad samtliga 

respondenter upplever:  

 

”Negativt!! Jag tycker sociala medier speciellt matar en med bilder som har med utseende 

att göra, och man får en bild av att andra alltid är så snyggt klädda, så snyggt sminkade, så fint 

hår, så naturliga och vackra, perfekta ansiktsdrag och långa och vältränad typ.” 

 

Detta upplevs alltså trots den stora medvetenhet och kunskap kring sociala mediers 

funktion att redigera. Den sociala informationen från sociala medier som når individen tränger sig 
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in och skapar en negativ känsla in kring den egna identiteten samt skadar självbilden. Alla 

berättar att det inte alls sker i samma utsträckning under möten med andra i den fysiska 

verkligheten.  

Hur känslan av stolthet kan upplevas via användandet av sociala medier tycks också vara 

individuell och kunna ge uppnås via olika sätt. Lisa, Anna och Sara uppger dock allihop att 

känslan av stolthet kan infinna sig då de får bidra till förändring på något sätt, via till exempel 

samhällsrörelser såsom ”#metoo”. Martin uppger endast att bekräftelsen från ”likes” och 

kommentarer på bilder kan få honom att känna sig nöjd och stolt över sig själv medan de fem 

övriga informanterna alla kan falla under Annas citat som tyder på en positiv och stärkande 

inställning till dem själva på grund av valet att begränsa sitt användande av sociala medier:  

 

”… Jag har mer fokus på mitt verkliga liv än det jag visa upp på sociala medier. Att om 

man vill få en bild av mig och veta vem jag är så säger inte min profil på sociala medier så 

mycket utan att man behöver vara i kontakt med mig i verkliga livet för det. Så jag är mest stolt 

över det faktum att jag väljer att begränsa mitt användande så pass mycket som jag gör.” 

 

 Vad gäller skam kopplat till användningen av sociala medier så uppger både Lisa och 

Anna att den känslan skulle infinna sig ifall det blev medvetna om att någon av deras 

publiceringar skulle påverka någon annan negativt, såsom att bilden inte känns genuin eller äkta 

och att de därmed skulle anses som slavar av idealet. Anna berättar att hon kan känna 

skamkänslor när hon publicerar en bild på sig själv bara i syfte att få bekräftelse i form av likes 

och kommentarer för att fylla något slags tomrum eller i hopp om att rädda upp en dag då hon 

befinner sig i en svacka. Martin säger att han skulle uppleva skam om han blev påkommen med 

att ge en gammal publicering en ”like” eftersom det indikerar ”stalking”. David däremot säger att 

han tidigare kunde känna skam när han i efterhand läste igenom diskussioner som pågått på 

sociala medier och då upptäckt att han framställt sig själv dåligt på något vis. Här tas på en annan 

aspekt av sociala medier upp som gör att de skiljer sig från den fysiska världen. Vad som sker på 

sociala medier går likväl att radera på en sekund, men innehar också möjligheten till att kvarstå 

och därmed återkomma till under obegränsad tid.    
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”… Jag hade inte jämfört mig själv eller vad jag har, lika mycket med andra. Tror jag hade varit 

mer nöjd i allmänhet och kanske mer självsäker. Nu är det så lätt att döma folk utifrån sociala 

medier, och jag tror att det bidrar till att man alltid tänker efter över vad man lägger ut, det tror 

jag kan leda till att man inte alltid är helt ärlig mot sig själv.”  

 

Lisas svar på frågan om självbilden hade varit annorlunda om inte sociala medier funnits 

visar på den starka påverkan sociala medier har på självbild, och därmed också identitet. Hennes 

formulering och beskrivning av normen och hur jämförelsen mellan sociala medier och 

verkligheten ser ut ger en god sammanfattning på samtliga respondenters svar på denna fråga. 

Den genomgående röda tråden som kan fastställas utifrån intervjupersonerna svar är att 

självbilden definitivt äventyras i och med användandet av sociala medier.  

Martin och Anna ger liknande svar på frågan om de skulle vilja förändra användning av 

sociala medier, då de båda säger sig vilja använda det i syfte att lära och utveckla sig inom olika 

specifika kunskapsområden. Samtliga informanter upplever sociala medier som en tjänst som ska 

brukas individuellt eftersom det, trots namnet, inte upplevs socialt att använda det i sällskap. I 

intervjuerna framgår det även en tendens att vilja distansera sig från sociala medier, eftersom det 

betraktas negativt i samhällets diskurs. Dock framkommer det att en måttstock för social 

framgång tidigare (då intervjupersonerna var yngre) räknades via hur många så kallade ”likes” 

och kommenterar på det publicerade materialet. Detta innebar då att användaren hade en stor 

umgängeskrets och därmed hade ett socialt (digitalt) kapital. Men med både ökad ålder och 

kunskap kring sociala mediers effekt på mental hälsa så uppmäts inte detta längre på så vis. 

Majoriteten av informanterna har gemensamt att det endast önskar att se det som är äkta och att 

användningen hos såväl sig själva som i allmänhet ska minskas för att på så vis kunna bli mer 

närvarande och engagerad i det verkliga livet. Citat från intervju med Lisa klargör detta, men 

visar även på orsaken till varför användningen av sociala medier är svår att skära ner på:  

 

”Ja, om det inte vore för att man är rädd för att missa något, så hade jag tagit bort mina 

sociala medier. När jag hade en vecka där jag inte skulle använda sociala medier så kände jag 

mig faktiskt friare och mer obrydd.” 
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Rädslan för att gå miste om all typ av information som strömmar på sociala medier uppger 

samtliga intervjupersoner är orsaken till varför deras användande inte upphör. Trots den påtagliga 

medvetenheten kring vad sociala medier har för effekter på individen, främst vad gäller psykisk 

ohälsa, så medger respondenterna att rädslan för utanförskap och avsaknad av information från 

sociala medier är starkare.  

6.5 Resultatsammanfattning 

Respondenterna visar på ett regelbundet och frekvent användande av sociala medier, liksom en 

omfattande medveten kring sociala mediers påverkan på individen i både positiv och negativ 

bemärkelse. Det finns både likheter och skillnader mellan den virtuella och den fysiska 

verkligheten. Samtliga intervjupersoner anser att det vanligaste användningsområdet for sociala 

medier är att upprätthålla kontakt, då geografiskt avstånd gör att ett fysiskt möte inte är möjligt. 

Den virtuella världens grundläggande syfte verkar till synes vara att agera komplement till den 

fysiska världen, enligt respondenterna. Individen tvingas pendla mellan dessa två skilda världar 

för att inte riskera att hamna i ett utanförskap, vilket skapar ett diffust förhållande och upplevs 

som en svårhanterlig och problematisk situation. Sociala medier erbjuder platser för dialoger 

vilket upplevs som dess främsta positiva egenskap, men däremot tvingas även individen 

presentera sig själv enligt normer och ”oskrivna regler” vilket däremot upplevs mer 

problematiskt. Detta på grund av att individen tillåts välja fritt men inom en mycket begränsad 

ram där antingen en ”perfekt” presentation eller en fullt ärlig presentation ska speglas. Likaså 

gäller användningen av sociala medier då samtliga indikerar att de upplever en kluvenhet inför 

den balansgång som tillblir genom hanteringen av sociala medier och den fysiska verkligheten. 

De känner omgivningens förväntan på användningen av sociala medier men samtidigt ett ansvar 

inför att tygla användandet för att uppnå ett perfekt balanserat tillstånd mellan de olika världarna. 

Detta utmynnar i ett problematiskt limbostillstånd för den enskilde individen. Intervjuerna tyder 

således också på att det är negativt att identifieras med stereotypen som söker bekräftelse genom 

sociala medier. Majoriteten uttalar sig som medvetet distanserade från stereotypen för att sedan 

motsäga sig själva, vilket visar på det ambivalenta och problematiska tillstånd som tillblir när 

deras ovilja att identifieras som en aktiv användare kombineras och går emot rädslan för att gå 

miste om information. Alla intervjupersoner menar att känslor av skam och stolthet kan infinna 

sig beroende på handlingar på sociala medier. Sammanfattningsvis är samtliga intervjupersoners 

bild av sociala medier att det är negativt att associeras med, på ett eller annat satt. Detta tyder på 
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en allmän diskurs som påverkar hur människor väljer att identifiera sig i relation till sociala 

medier. Ingen tycks i och med detta bekräfta att social framgång och kapital kan mättas via 

respons på sociala medier. 

7. Analys 

I respons till mitt syfte att undersöka hur intervjupersonerna upplever sin identitet på sociala 

medier i förhållande till den fysiska världen samt hur detta formar individens självbild så 

besvaras frågeställningarna enligt följande: 

1. Intervjupersonerna upplever inte uttryckligen att deras identitet på sociala medier och i 

den fysiska verkligheten skiljer sig, men erkänner att deras handlingar och uttalanden inte 

går att likställa. Enligt analys görs därmed en separation på identiteterna.   

2. Självbilden formas i och med användandet av sociala medier, främst på grund av 

jämförelsekulturen som grundar sig i redigeringsfunktionerna.  

 

Kommunikationsteknologin, vilket inkluderar sociala medier, har enligt Giddens och Jenkins 

förändrat det sociala samhället. Detta uttrycks även i de genomförda intervjuerna, bland annat via 

att de uttryckte sig annorlunda på sociala medier gentemot verkligheten då skriftliga uttryck blir 

mer enformiga. Samt att respondenterna medgav en stark påverkan särskilt vad gäller utseende på 

sociala medier, vilket inte anses ske i samma utsträckning i den fysiska verkligheten. 

Respondenterna bekräftar även i linje med studiens valda teorier att sociala relationer har en stor 

del i deras identitetsbildandande och processande. Giddens menar att kommunikationsteknologin 

påverkar vårt sociala liv och att självet har kommit att bli ett ”reflexivt projekt” vilket förklarar 

den ständiga jämförelse och reflexion som pågår mellan oss själva och andra på sociala medier. 

Vi lever och formar vår biografi reflexivt genom internalisering och tolkning av social 

information.49 Detta gör att internet och sociala medier som är sprunget ur globaliseringen har 

vidgat vår möjlighet till att hämta information något enormt. Interaktion innebär att förmedla 

kunskaper vilket i sin tur påverkar hur vi identifierar oss själva, och med globaliseringen och 

teknologin sker detta nu utifrån ett åtskiljande av tid och rum samt med ett ständigt ifrågasättande 

av kunskap. Detta uppluckrande av solida tidigare primära identitetsgrupper i kombination med 

                                                 
49 Giddens, Anthony. Modernitet och självidentitet: självet och samhället i den senmoderna epoken. Bokförlaget 

Daidalos, 1997. (s.26) 
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människans naturliga anlag för kategorisering gör att de sociala digitaliserade rummen är 

tvingande vad gäller att skapa nya identitetsgrupper, och erbjuda oss ett utbud som vi aldrig 

tidigare skådat. I intervjuerna målas det även upp hur sociala medier har blivit en vana och ett 

naturligt inslag i vardagen, vilket även statistik från Internetstiftelsen visar på. Detta till en sådan 

grad att det sociala livet i den fysiska verkligheten uppoffrats och således även påverkats. Vidare 

går detta i linje med Asplunds benämning av nutidens tillstånd, den abstrakta socialiteten där vi 

objektifierar varandra.50 Detta uttrycktes exempelvis under intervjun med Martin som liknar vårt 

förhållningssätt till varandra på sociala medier med hur vi agerar när vi kör bil i trafiken. 

 I koppling till Giddens så tar Olofssons artikel upp effekten på individualiseringen, vilket han 

benämner som en önskan om ett avgränsat själv. Huvudrollens bas som blivit föränderlig med 

orsak av samhällets utveckling och då även ytterligare via medias funktioner och utformning.51 

Olofsson menar att individen har utvecklat en plastisk huvudroll vilket för diskussionen vidare in 

på Jenkins identitetsteori som poängterar att identiteten är ständigt föränderlig och hela tiden står 

i ett ”blivande”.  

7.1 Social identitet och sociala medier 

Jenkins påståenden talar om att vi måste förstå andra för att förstå oss själva. Med utgångspunkt i 

människans grundläggande behov av kategorisering så blir sociala medier en ny plats för oss att 

hantera. Omedelbart kategoriserar och lokaliserar vi oss själva såväl som andra. Identitet bör 

också ses som ett föränderligt projekt, enligt Jenkins, men kulturen på sociala medier ställer krav 

på oss att välja.52 Detta kan även ses som en positiv aspekt då det kan anses hjälpande för 

individen att ha något slags ramverk i vår annars så valfria, individualiserade, värld. Valet av 

identitet på sociala medier kan dock ses som mer fritt i jämförelse med i den fysiska verkligheten 

vilket också kan förklara varför vi tar chansen till att leva ut en annan identitet. Vad gäller 

presentationen av oss själva, vilket alltid sker överallt, vare sig vi vill eller inte, på ett eller annat 

sätt så är det möjligt att presentationen av oss själva kan upplevas enklare att genomföra på 

sociala medier eftersom vi där, enligt intervjupersonerna, vet vad som förväntas av oss. I den 

fysiska verkligheten har vi inte möjlighet till att redigera. Sociala medier låter oss redigera, 

                                                 
50 Berg, Lars-Erik ”Vad vi bör minnas och förvalta efter Johan Asplund”, Sociologisk Forskning, volym 55, nr 4, 

2019. 
51 Olofsson, Per-Olof ”Självet, rollerna och pågående koordinationer av mänskliga handlingar” Sociologisk 

Forskning, 2008. 
52 Jenkins, Richard. Social Identity. Routledge, 2014. (s. 29) 
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framhäva och framförallt ta oss tid för att montera ihop en önskad presentation. Sociala medier 

ger oss därför en mer genomtänkt och statisk presentation än den verkliga komplexa versionen 

som vi annars visar upp av oss själva.  

 Självet förklarar Jenkins som den bild individen har av sig själv medan personligheten innebär 

den syn som omgivningen har av individen.53 På grund av människans behov av att bli fullt 

erkänd i sin identitet, vilket endast kan se via omgivningens bekräftelse och inte bara via självet, 

så är det möjligt att vi anpassar vår online-identitet utifrån den erfarenhet som vi införskaffat oss 

från omgivningen sedan tidigare. Denna erfarenhet och kunskap som omgivningen har gett oss 

gör att vi redan under konstruktionen av vår identitet på sociala medier vet vad som kommer att 

gynnas oss samt missgynna oss. Vi kan därmed selektivt plocka ut dem delar av oss själva som vi 

vill framhäva respektive och undanhålla. Vidare angående kategorisering kan det tänkas falla sig 

naturligt för människan att skapa ett ”vi” och ”dem” även på sociala medier. Detta på grund av 

det förenklar hanteringen av intryck och social information som strömmar på sociala medier.  

 Bergs artikel och Jenkins identitetsteori har sina likheter vad gäller den sociala växelverkans 

påverkar på identitet och självbild.54 Koppling mellan Bergs artikel och denna studies empiri går 

att finna i förklaringarna kring hur bilderna på sociala medier är statiska och enformiga medan 

presentation av individen i textform visar en ärlig, mänsklig och komplex version. Även här kan 

diskussionen om identitet vävas ihop med perspektiv på̊ senmodernitet och sociala medier. 

Sociala medier kan ses som ett ”rum” för personliga dagböcker. Det handlar om ett uttryck i syfte 

att skapa en (fullt erkänd) identitet vilket sker via både en direkt och indirekt kommunikation 

med andra. Ramverket som existerar på sociala medier tycks vara dolt och främst (och kanske 

även endast) bestå av oskrivna regler enligt informanterna. Det sociala samspelet som utspelar sig 

på sociala medier sker på liknande sätt som i den fysiska världen, dvs. via anpassning och 

kategorisering, i syfte för individen att få sin identitet fullt erkänd. Intervjupersonernas uttalanden 

om den starka jämförelsekulturen på sociala medier går att applicera på den analys av kläders 

starka betydelse som Berg redovisar i sin artikel.55 Vidare går detta också att koppla till Jönhills 

artikel angående inklusion och exklusion, där han poängterar identitetens mångdimensionella 

form samt hur vi erhålls en identitet via inklusion i samhällets olika system. Sociala medier kan 

                                                 
53 Jenkins, Richard. Social Identity. Routledge, 2014. (s. 28) 
54 Jenkins, Richard. Social Identity. Routledge, 2014. (s.30) 
55 Berg, Martin. Självets garderobiär: självreflexiva genuslekar och queer socialpsykologi. Sociologiska institutionen, 

Lunds universitet. Media-Tryck, Sociologen, 2008. 
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ses som ett nytt samhällsystem i detta avseende då intervjupersonerna uttryckte sin rädsla för att 

gå miste om information och därmed känna ett utanförskap om de inte använder sociala medier.   

 

7.2 Sociala mediers påverkan på individens identitet och självbild 

Ekecrantz artikel poängterar, liksom Giddens modernitetsteori, den frikoppling mellan tid och 

rum som teknologin orsakar. Sociala mediers jämförelsekultur som poängterades under 

intervjuerna går att likna vid den globala kulturella homogenitet som Ekecrantz tar upp. Giddens 

modernitetsteori talar även för hur gränsen mellan det offentliga och privat suddas ut i och med 

globaliseringens och teknologins frammarsch.56 Detta går att likna vid den skiljevägg som går 

mellan den främre- och bakre regionen i Goffmans dramaturgiska perspektiv. 57 Vidare går denna 

liknelse att applicera på den fysiska världen och den virtuella. Internet och sociala medier kan 

anses som orsak till att skiljeväggen mellan individens online-identitet respektive offline-identitet 

tynar bort. Som tidigare nämnt, via respondenternas uttalande gällande användning samt evidens 

från tidigare forskning, så upptar sociala medier alltmer av vår tid och har kommit att bli ett 

naturligt inslag i vår vardag. Intervjupersonerna ansågs sig inte inneha en annan identitet på 

sociala medier än i den fysiska verkligheten, men berättade uppriktigt om hur deras handlingar 

och uttryck ter sig olika beroende på sociala medier och i den fysiska verkligheten. Exempel på 

detta kan tas från intervjun med Anna där hon säger sig vara mer kortfattad och nedtonad på 

sociala medier. Detta kan enligt analys uppfattas som ett tecken på att skiljeväggen tenderar att 

tyna eftersom en uppenbar åtskillnad mellan online-identitet och offline-identitet inte finns. Detta 

med utgångspunkt i tidigare forskning och teorin som talar för att handlingar och uttryck utgör en 

stor del av vår identitet. Vidare går detta att sammankoppla med Jenkins uppdelning mellan 

självet och personligheten som här kan tänkas stå i obalans.58 Intervjupersonerna vittnar om att 

självet anser sig vara den samma, online som offline, medan personligheten uppenbarligen skiljer 

sig åt beroende på sammanhang. Detta går dock inte att säkerhetsställa eftersom det skulle krävas 

att någon utomstående, dvs. inte individen själv, utvärderade.  

                                                 
56 Giddens, Anthony. Modernitet och självidentitet: självet och samhället i den senmoderna epoken. Bokförlaget 

Daidalos, 1997. (s.21) 
57 Goffman, Erving ”Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik.” 4. uppl. Stockholm: Norstedts 

akademiska förlag, 2004. (s. 52) 
58 Jenkins, Richard. Social Identity. Routledge, 2014. (s.11) 
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 Online likväl som i verkliga livet vill vi presentera oss fördelaktigt. Men eftersom vi spenderar 

alltmer tid på sociala medier och därmed mindre engagerad tid i det verkliga, fysiska livet kan 

göra att vi intar en mer avslappnad roll även online. Det vill säga att vi uppför oss som om vi 

befann oss i den bakre regionen när vi är på sociala medier, vilket också troligtvis beror på att vi 

befinner oss bakom en skärm och inte i ett fysiskt möte. Hövlighetsnormerna och 

anständighetsnormerna, som ingår i Goffmans teori, ruckas på eftersom vi möjligtvis upplever 

oss som gömda bakom skärmen, eller dramaturgiska termer bakom kulisserna. Exempel på detta 

går att finna i intervjuerna då samtliga informanter uttryckte sig om det hårda klimat som 

existerar på sociala medier. Detta innefattade hat, elaka kommenterar och starka åsikt bland 

annat. Detta går i linje med hur Goffman beskriver att aktören kan bete sig stötande i den bakre 

regionen, dvs. bakom kulisserna, eftersom publiken då inte är närvarade och därmed inte kan bli 

kränkt.59 

 Goffmans begrepp intrycksstyrning går att likna vid vad som tidigare benämnts kring Jenkins 

påståenden om att identiteten blir fullt erkänd först när omgivningen ger sin bekräftelse. Under 

intervjuerna uttrycktes det att det krävs att identiteten går i linje med de normer och ”oskrivna 

regler” som finns vilket tyder på den anpassning som Goffman menar med begreppet 

intrycksstyrning. Intrycksstyrningen sker alltså i linje med de som förväntas av individen på 

sociala medier, i kombination med hur individen önskar att uppfattas av omgivningen.60 

7.3 Emotionerna skam och stolthet 

Vårt relaterande till varandra sker via intellektuell och emotionell koppling, enligt Scheff. Detta 

gör oss socialt beroende, vilket går i samklang med de övriga teoriernas ståndpunkter vad gäller 

identitetsskapande.61 Detta sociala beroende blir på sociala medier mer statiskt, precis som vår 

presentation av oss själva också blir. Sociala medier, likväl som all kommunikationsteknologi, 

erbjuder en social kontakt med närhet på distans. Den sociala kontakten mäts via statistik 

eftersom det är ord som möts och inte individer. Det sociala bandet försöker överleva via detta 

nya sociala samspel som inte inkluderar fysisk kontakt. Studiens empiri kan fastställa att 

                                                 
59 Goffman, Erving ”Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik.” 4. uppl. Stockholm: Norstedts 

akademiska förlag, 2004. (s.97) 
60 Goffman, Erving ”Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik.” 4. uppl. Stockholm: Norstedts 

akademiska förlag, 2004. (s.52) 
61 Scheff, Thomas J. Microsociology Discource, Emotion and Social Structure. University of Chicago Press, 1994. 

(s.18) 
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människans grundkänslor, skam och stolthet, styr hur användare väljer att använda sociala medier 

- det vill säga hur det handlar och vad de publicerar.   

 Under intervjuerna uttrycktes det att vi kan välja vilka känslor vi kan frambringa hos oss 

själva via sociala medier. Informanterna uppgav tydligt att de gjorde aktiva val vad gäller 

utfärdanden på sociala medier i syfte att undvika skam och uppnå stolthet. Digitaliserade möten 

gör det svårt för oss att tolka det sociala bandets tillstånd, då de ger närhet men på distans. 

Osäkerhet i dem sociala banden, som enligt Scheff tar sig uttryck i skamkänslor, kan också tänkas 

uppstå på grund av den opersonliga ordningen som Jönhill tar upp i sin artikel.  

Bergs artikel talar om omgivningens ständiga kategorisering av individen vilket påverkar 

dennes identitetsprocess markant. Detta går att likna med Scheff, eftersom han menar att känslan 

av att inte passa in och känna tillhörighet ger upphov till skamkänslor. 62 Med utgångspunkt i 

grundantagandet om skam- och stolthetskänslor så uppkommer också förklaringen till 

uppdelningen av grupper och kategorier i samhället. Skillnaden blir att sociala band måste 

upprätthållas för att ett samhälle ska fungera. Dem digitaliserade sociala banden som skapas via 

sociala medier tenderar att bli fler än dem riktiga sociala banden med hänvisning till statistik från 

tidigare forskning. Bergs artikel kan indikera att vissa samhällsgrupper står inför detta, eftersom 

tillhörighet och därmed identitetens skapande blir bekräftat på sociala medier och inte i den 

fysiska verkligheten.63 Vi kan fly från känslan av skam tack vare internet och sociala medier med 

den sociala sammanhållning som erbjuds där. Sociala medier erbjuder en social tillgång och 

således även kan erkänna individens önskvärda identitet, vilket inte den fysiska världen är i 

samma mån. Även om sociala medier är liberalt och demokratiskt så generas gruppindelning 

vilket ger upphov till ett slagfält i den verkliga världen. Vi tar endast till oss den information vi 

önskar och vill ha, vilket oftast då endast är från den grupp vi identifierar oss med. Detta 

resulterar i okunskap och oförståelse för andra grupper. På sociala medier behöver vi inte mötas 

men det verkliga livet ställer mer krav och tvingar olikheter att mötas eftersom vi där är socialt 

beroende av varandra.  

 

                                                 
62 Scheff, Thomas J. Microsociology Discource, Emotion and Social Structure. University of Chicago Press, 1994. 

(s.17) 
63 Berg, Martin. Självets garderobiär: självreflexiva genuslekar och queer socialpsykologi. Sociologiska institutionen, 

Lunds universitet. Media-Tryck, Sociologen, 2008. (s.8) 



 39 

8. Avslutande sammanfattning och reflektion 

De sociologiska teorierna är utformade utifrån dåtidens samhälle vilket gör att dem kan kräva en 

förnyelse och omvandling för att kunna appliceras på moderna samhällsfenomen. Speglingen av 

oss själva sker idag på nya sätt vilket kräver nya teorier. Sociala medier har gett oss en ny social 

värld att förhålla oss till vilket gör att individen har ett nytt forum att förmedla sig själv och 

integrera med andra. Denna pendling sker idag på bara ett klick vilket har utökat vår värld något 

enormt från tidigare generationer samt även utformat en ny värld där vi tvingas presentera oss 

själva samt möta andra. Mot studiens bakgrund, teoretiska referensram och resultat vill jag 

poängtera att jag ser internet, och sociala medier, som en offentlig mötesplats för utbyte av 

kunskap, vilket inkluderar presentation och skapande av identitet. Det som i moderniteten 

uppmuntrar individen ut i det offentliga rummet är ett behov av kommunikation i syfte att skapa 

sig en fullt erkänd identitet, eftersom våra kollektivt inriktade rutiner och traditioner har 

försvunnit med samhällets utveckling.  

Människans identitetskonstruktion diskuteras fritt idag men det är långt ifrån säkert att 

diskussionen avser samma sak. Detta för oss in på denna studies problematik och 

förbättringsområden. Vad som var studiens främsta problematiska område var att få 

intervjupersonerna till att reflektera över identitetsskapandet för egen del på sociala medier. Dock 

kan jag nu vid studiens avslut inse att urvalsgruppen istället hade kunnat vara individer som 

använder sociala medier mer frekvent. Men samtidigt så var denna studiens huvudmål och syfte 

att samla in empiri från slumpmässigt utvalda, för att på så vis få en generell bild av individers 

egen upplevelse kring identitet på sociala medier i förhållande till identitet i den fysiska 

verkligheten. Begreppet identitet kan betraktas som praktfullt och därmed svårt att applicera på 

sig själv som individ. Däremot hade begreppet personlighet antagligen uppfattats mer lättsamt att 

använda för intervjupersonerna i termer av sig själv, då det är ett mer allmänt och alldagligt 

begrepp. Dock hade detta krävt att studiens hela stomme hade förändrats och omformulerats vad 

gäller syfte och frågeställning. Om en uppenbar åtskillnad mellan individens identitet på sociala 

medier och den fysiska verkligheten hade uttryckts så hade mer ingående empiri gällande 

emotionerna kunnat fångas upp och därmed utgjort en större del av studien. Möjligtvis hade detta 

lett till en undersökning kring huruvida individen upplever att skam och stolthet står i 

uppdelningen mellan identiteten på sociala medier och identiteten i det fysiska livet. Känner 
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individen skam inför sin verkliga fysiska identitet och därmed kompletterar detta via en fullt 

erkänd identitet på sociala medier för att uppnå stolthet?   

En annan teori, än de som använts, hade kunnat appliceras för att ställa det sociala fenomenet 

i ett nytt sken och därmed bidragit till att utveckla förståelsen kring individers upplevelser av 

identitet på sociala medier. Förslagsvis hade annan urvalsgrupp tagit studien till nya höjder och 

allra minst gjort den nischad. Att till exempel välja en åldersmässigt yngre urvalsgrupp alternativt 

individer som titulerar sig själva som feminister. Studien i detta fall baseras enbart på intervjuer, 

hade med fördel även kunnat kombineras med en kvantitativ undersökning i form av exempelvis 

enkäter. Generaliserbarheten hade i sådana fall ökat då en bredare mängd informanter hade nåtts 

vilket hade öppnat för ett större spektra i frågan. Vad gäller kategorisering och gruppering kan en 

möjlig intressant aspekt att gå in på vem individen anser sig identifiera sig utifrån. 

Enligt undersökningar från Internetstiftelsen så använder kvinnor sociala medier mer än män, 

även om mäns användning ökar. Precis som tidigare år är det en större andel av kvinnorna (68 %) 

än männen (53 %) som använder Instagram i alla åldersgrupper. Användandet bland männen har 

dock ökat så pass mycket från förra året att det nu är mer än hälften av alla män som använder 

Instagram. Varför är det att kvinnor använder sociala medier mer än män? Och varför ökar mäns 

användande? Hur ser kvinnor respektive män på sin egen identitet i och med deras användning av 

sociala medier? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

• Vilka sociala medier använder du?  

• Hur länge har du använt sociala medier?  

•  Hur ofta använder du sociala medier? (Hur mycket tid per dag lägger du på sociala 

medier?)  

• Vad för typ av publiceringen gör du på sociala medier/vad lägger du upp på sociala 

medier? Vad för typ av bilder och/eller texter lägger du upp?  

• Vad känner du/hur upplever du klimatet på sociala medier?  

•  Upplever du något slags tvång eller styrning kring hur du bör vara på sociala medier?  

•  Vad är det positiva med användandet av sociala medier? 

• Vad är det negativa med användandet av sociala medier?  

• Hur tycker du att det sociala livet skiljer sig åt på sociala medier och i verkligheten?  

• Hur upplever du din identitet online versus offline? Är du den samma eller finns det 

skillnader? • Varför/Hur kommer det sig att dina identiteter skiljer sig/är en annan?  

• Upplever du att du själv uttrycker dig på olika sätt via sociala medier gentemot i verkliga 

livet? • Hur kan du uppleva att sociala medier påverkar din självbild? 

•  Hur kan du känna att du visar upp en specifik identitet eller sida av dig själv på sociala 

medier? • På vilket sätt skulle ditt användande av sociala medier kunna leda till att du 

känner stolthet över dig själv?  

• På vilket sätt skulle ditt användande av sociala medier kunna leda till att du känner skam 

över dig själv?  

• Tror du att din självbild hade sett annorlunda ut om sociala medier inte funnits? • Hur 

skulle du vilja använda sociala medier? Skulle du vilja ändra något med användandet av 

sociala medier hos dig själv eller i allmänhet?  

• Finns det något mer du skulle vilja tillägga eller utveckla kring det vi samtalat om? Något 

som du tycker jag missat? (Vad tyckte du om intervjun? Var den som förväntat?) 
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