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Förord 

Efter många timmars slit, långa diskussioner och hinkvis med kaffe är vår C-uppsats 

äntligen färdig. Det hade inte varit möjligt utan den hjälp vi fått från de som varit 

inblandade i uppsatsen. Vi vill först och främst framföra ett stort tack till vår handledare 

Leonor Camauër för det stöd och den rådgivning vi fått under skrivandets gång. Vi vill även 

tacka elever och lärare på gymnasieskolan för att vi fick komma och utföra vår 

undersökning hos er. Utan eleverna hade det aldrig blivit någon uppsats. Slutligen vill vi 

tacka våra familjer och vänner som stått ut med oss när tålamodet trutit. 

 

Stort tack! 

 

 

 

Ida Elfvén    Malin Lindström 
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Abstract 

De sociala medierna har skapat nya platser och gett oss chansen för en bredare gemenskap på en 

global nivå och vidgat möjligheten för ett identitetsskapande. Detta öppnar för möjligheten att i 

större utsträckning påverka hur vi framställer oss själva, vilket kan vara både positivt och 

negativt. Syftet med denna uppsats är att studera ur ett genusperspektiv ungdomars identitet 

konstruktion och hur de ser på andras identitet genom det sociala mediet Facebook samt om 

det finns ett medvetande bakom ungdomars val av all information som de delar med sig av. 

Som metod valde vi att utföra en kvantitativ undersökning. För den teoretiska delen har vi 

använt begreppen identitet och genus samt Meads teori som har varit relevant för oss. 

Resultaten av vår undersökning har visat att unga människor tror att deras vänner försköna sin 

status uppdateringar, men svarar att de inte själva. Det visar också att unga människor 

använder Facebook för att dela sina liv i form av bilder, länkar och så vidare.  

 

Nyckelord: Identitet, kön, Facebook, enkätundersökning, Meads teori, ungdomar. 
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1. Inledning   

Den teknologiska utvecklingen har gått med en rasande fart. Datorer och användandet av 

internet har mer och mer tagit en naturlig plats i många människors vardag och idag används 

internet till allt ifrån att betala sina räkningar till att hämta information eller se på TV-

sändningar. Enligt den senaste statistiken har 88 procent av befolkningen över 12 år tillgång 

till internet i hemmet (internetstatistik.se, 2011). Tidigare var TV och radio bilden för 

nytänkande och framtidstro men har nu hamnat i skuggan av internet. Människan är inte 

längre bara en åskådare utan nu ges även möjligheten att aktivt delta i det mediala 

informationsflödet. I och med att internet växte fram kom även de sociala medierna, vilket har 

fått en stor påverkan för människans sociala interaktion. Nu ges möjligheterna att dela och 

skapa innehåll tillsammans med andra och inte bara att läsa och sprida informationen. På så 

vis har förhållandet till kommunikation för människor förändrats då den interaktiva 

kommunikationen till viss del har ersatt människors fysiska möten med varandra. Sociala 

medier har även skapat nya platser att ta del av för en bredare social gemenskap på en global nivå 

och vidgat möjligheten för ett identitetsskapande. Detta öppnar för möjligheten att i större 

utsträckning påverka hur vi framställer oss själva och riktar uppmärksamheten på vår 

identitet, vilket kan vara både positivt och negativt. 

Vi har tittat på svensk statistik från november 2011 angående internetanvändandet och 86 

procent av svenskarna över 18 år använder internet någon gång medan 69 procent använder 

internet dagligen.  Användandet fortsätter att öka bland de som redan använder internet då det 

idag är 81 procent som är dagliga användare. Den tid som ägnas åt internet har också ökat 

med 15 procent till 11,3 timmar i veckan (internetstatistik.se 2011). Vad man också kan se är 

att de yngre är de som är flitigast att använda sociala medier. En genomsnittlig dag använder 

hela 66 procent av ungdomar 15-24 år sig åt sociala medier. Som sociala medier menar 

Internetbarometern, messenger, socialt nätverk/community/diskussionsforum/chatgrupp eller 

blogg (Internetbarometer 2008). 

 

 

 

 

 

http://www.internetstatistik.se/om
http://www.internetstatistik.se/om
http://www.nordicom.gu.se/?portal=mr&main=info_publ2.php&ex=289
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Vi har valt att fokusera på det sociala mediet Facebook i vår studie då det idag har kommit att 

bli en stor del i många människors liv. Facebook har ca 800 miljoner aktiva användare 

världen över och runt omkring 50 procent av dessa användare loggar in på sin Facebookprofil 

varje dag (Facebook.com). Facebook har alltså kommit att bli en viktig mötesplats i den 

virtuella världen där vi både delar med oss av information och tar del av våra vänners liv samt 

träffas för att kommunicera och intrigera med varandra.  

 

Det vi avser att undersöka i vår kvantitativa enkätundersökning är ungdomars syn på 

identitetsskapande på Facebook sett utifrån ett genusperspektiv. Detta anser vi vara ett väldigt 

intressant samt aktuellt område då Facebook, som tidigare nämnt, har blivit en stor del i våra 

svenska ungdomars vardag.  Som ungdom söker man en identitet och försöker hitta vem man 

vill vara och bli. Kan ungdomar med hjälp av Facebook hitta ett sätt att uttrycka sin identitet? 

På Facebook kan man dela med sig av musik som man har lyssnat på, vilka Youtube-klipp 

som man tycker om, vilka bloggar man läser. Vi vill få en större förståelse av hur svenska 

ungdomar tänker och använder Facebook. Begränsningen blir till svenska ungdomar vid en 

gymnasieskola i Örebro kommun. Om vi haft mer tid hade vi undersökt fler skolor i Sverige 

för att få ett större underlag till vår undersökning. Det finns tidigare studier inom detta område 

men dessa har genomförts i USA eller i andra delar av Europa. Detta bidrar till att den 

underliggande kontexten och med deras traditioner ser annorlunda ut mot vad det kan göra i 

en svensk forskning samt hur slutsatser påverkas av olika kontexter. Vi anser att forskning 

med sikte på ett genusperspektiv är intressant då vi saknar forskning sett ur ett svensk 

perspektiv. Ungdomstiden är en tid där utvecklandet av sin identitet spelar en stor roll och vi 

vill se hur svenska ungdomar tänker kring identitetsskapande på Facebook. Då sociala medier 

är ett relativt nytt ämne vill vi se om tidigare forskningsmetoder går att tillämpa. I vår 

forskning kommer vi att utföra en enkätundersökning som delas ut till ungdomar i åldrarna 15 

- 19 år. Detta för att se hur ungdomarnas tankar ter sig kring andras framställning samt att vi 

kommer undersöka ungdomarnas identitetsskapande på Facebook sett ur ett genusperspektiv.  
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1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt presenterar vi lite bakgrundshistoria samt de grundläggande 

användningsramarna för Facebook. Detta för att få en förståelse till Facebook och dess 

uppbyggnad och hur man använder Facebook på olika sätt. 

 

1.1.1 Facebook.com 

Den fjärde februari 2004 grundade Harvard-studenten Mark Zuckenberg ”thefacebook”( 

businessinsider.com).  Till sin hjälp och hade han sina college-rumskamrater och studievänner 

Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz och Chris Hughes som även är medgrundare till 

”thefacebook” (facebook.com). Webbplatsen var från början endast öppen för 

Harvardstudenter men 2006 öppnades den för hela världen, för de som är över tretton år och 

har en fungerande emailadress, i samma veva ändrades namnet till ”Facebook” 

(businessinsider.com).  

 

I September 2011 fanns det 800 miljoner registrerade användare och Facebook’s motto är 

följande: “Giving people the power to share and make the world more open and connected” 

(facebook.com). Enligt svensk statistik från 2011 är det 42 procent av alla tillfrågade kvinnor 

och 33 procent av alla tillfrågade män som besöker Facebook dagligen. Det är 52 procent (de 

som är 12 år och äldre) av Sveriges befolkning som har ett Facebook konto. Bland ungdomar 

16-25 år är det 96 procent som har ett Facebook konto. (internetstatistik.se, 2011). 

 

 Facebook syftar till ett socialt nätverkande där man enkelt registrerar sig för att sedan skapa 

en egen profilsida och börja bygga relationer med andra medlemmar. Det första du möts av på 

Facebook’s startsida är en del av deras affärsidé, ”Facebook hjälper dig att hålla kontakten 

med vänner och familj”(facebook.com). Relationer formas sedan genom att leta efter andra 

medlemmar och ansöka om en relation, en så kallad vänförfrågan. Förfrågan besvaras sedan 

av medlemmen genom att acceptera eller avslå begäran om att bli vänner. Vänner kallas det 

på Facebook när medlemmarna skapat en relation, och man har då möjlighet att ta del av och 

ge återkoppling på varandras innehåll på dennes profilsida. På sin profilsida kan man dela 

med sig av information om sig själv som intressen, fotografier, länkar med mera. Man väljer 

själv vilka som får tillgång till all din information, kanske du bara vill att dina vänner ska se 

dina bilder eller så väljer man att alla får se dem. Facebook inbjuder till aktiva val som man 

http://www.internetstatistik.se/om
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hela tiden tar ställning till. Dela länkar är en annan funktion som många använder sig av. 

Funktionen är enkel att använda då de flesta nättidningar eller bloggar har en ikon för 

Facebook som man endast behöver klicka på, för att på så vis få webbsidan att visas på din 

Facebookprofil och alla dina vänner kan ta del av den. 

 

Den populäraste funktionen är att dela med sig av vad man har för sig för tillfället i en kortare 

text. Detta kallas på Facebook för en statusuppdatering. Genom att ställa frågor eller 

kommentera sina vänners statusuppdateringar uppstår det en interaktion då vänner oftast 

besvarar dessa frågor och kommentarer. När man uppdaterar sin profilsida eller status på 

Facebook sprids detta automatiskt ut till alla vänner och visas på startsidan. Startsidan 

kommer upp efter att man har loggat in. Här visas allt material som dina vänner har delat med 

sig av ordnat i kronologisk ordning och uppdateras ständigt varefter som händelser sker. På så 

sätt får användaren en överblick över vad alla vänner har skrivit för statusar, laddat upp för 

videor eller bilder och kan därefter ge en respons på innehållet direkt utan att själv behöva 

söka upp informationen.  En annan populär funktion är taggnningsfunktionen som innebär att 

personer kan klicka på en bild och sammanfoga till exempel ett ansikte till en vän. När man sedan 

besöker denna vän så har alla bilder lagrats på dennes profilsida och visas under en flik som heter 

”Foton”. Den som blivit ”taggad” kan sedan själv välja att ”avtagga”, ta bort sig från bilden men 

det är endast användaren som lagt upp bilden som kan bestämma sig för att radera det helt från 

Facebook. 

 

1.2 Syfte och Frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att studera ungdomarnas identitetskonstruktion samt hur de ser på 

andras identitetsskapande genom det sociala mediet Facebook sett utifrån ett genusperspektiv. 

Vi vill även undersöka om det finns en medveten tanke bakom ungdomars val av all den 

information som de delar med sig av.  

Genom att analysera enkätsvaren är vår förhoppning att dessa frågeställningar kommer att 

besvaras: 

 

1. Hur sker konstruktionen av identitet hos ungdomar på Facebook sett ur ett 

genusperspektiv? 

2. Hur förhåller sig ungdomarna till andras identitetsskapande på Facebook sett ur ett 

genusperspektiv? 
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3. Finns det medvetna tankar bakom den information man väljer att dela med sig av 

till sina Facebookvänner och i så fall hur presenteras denna information? Vilka är 

då dessa tankar? 

 

1.3 Avgränsningar  

Vi valde att avgränsa sociala medier till att endast koncentrera oss på Facebook.com. Detta 

val har vi gjort på grund av att begreppet sociala medier kan uppfattas olika bland de 

tillfrågade. Exempelvis kan vissa förknippa sociala medier med endast bloggar medan andra 

genast tänker Facebook. Det var endast elever med ett Facebook konto som tagit del av 

undersökningen då övriga inte kan svara på samtliga frågor. Vi har valt att rikta in oss på 

identitetsskapande på Facebook och undersöka ungdomarnas syn på deras egna och andras 

gestaltning sett utifrån ett genusperspektiv. I brist på tid valde vi att begränsa vår 

undersökning till elever studerande vid en gymnasieskola i Örebro kommun. Ungdomarnas 

åldrar varierade mellan 15 – 19 år. Valet på ungdomar föll sig naturligt då de är de vanligaste 

användarna av Facebook samt att de är i en period i livet där identitetsskapande spelar en 

viktig roll i utvecklingen.  

 

1.4 Uppsatsens disposition  

Efter det inledande kapitlet presenterar vi den tidigare forskning som gjorts kring ungdomars 

identitetsskapande på internet och här redogörs för fem forskningsstudier som gjorts inom 

ämnet. I kapitel tre redovisas studiens teoretiska utgångspunkter där teorier kring identitet, 

genus och Mead´s teori beskrivs då dessa kommer vara centrala framöver i uppsatsen. Kapitel 

fyra beskriver studiens urval och där redogörs det även för metoden enkätundersökning, 

nackdelarna med denna metod och hur bearbetningen av materialet har gått till.  I kapitel fem 

presenterar vi resultaten från den genomförda enkätundersökningen. Med detta som grund 

analyserar vi i kapitel sex de resultaten från enkätundersökningen uppdelat utefter de 

frågeställningar vi har och analyserna utgår här ifrån tidigare forskning och de valda 

teoretiska utgångspunkterna. I kapitel sju diskuteras studiens slutsatser utifrån de gjorda 

analyserna och vi ger förslag på fördjupningar och fokus i en eventuell vidare forskning. 

Slutligen kommer en kort sammanfattning av den utförda studien. 
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi presentera tidigare forskning inom identitetskapande och genus för 

att sedan redovisa dess resultat. 

 

2.1 Genomgång 

De vetenskapliga artiklar som vi hittade är publicerade omkring 2007-2011 så materialen är 

nya och aktuella. Valet föll på fem studier och artiklar som vi anser mest relevanta för vår 

undersökning, samt ge oss stöd för vårt analysarbete. En av de utvalda artiklarna beskrev en 

teori som vi ansåg vara intressant och skulle kunna tillföra mycket i vårt analysarbete, 

nämligen Mead’s teori. Vi vill även se om vi kan uppnå ungefärliga resultat som tidigare 

forskare uppnått i sin forskning. Finns det någon likhet med forskningsresultaten från USA 

eller Europa om den utförs i Sverige? Något som denna undersökning kan tillföra och som vi 

saknat i tidigare forskning är genusaspekten i sociala medier. 

 

2.2 Identitetskapande 

I många av de tidigare studierna som har undersökt just identitetsskapande på internet har 

man huvudsakligen fokuserat på identitetskonstruktion i anonyma online miljöer, såsom 

exempelvis chatforum. Resultaten av dessa studier påvisar att människor tenderar att engagera 

sig i rollspel online och att man utger sig från att vara någon man inte är. Nyare studier som 

gjorts inom samma område har fokuserat på att studera identitetskonstruktioner i mindre 

anonyma miljöer, såsom exempelvis datingsidor, Myspace och Facebook.  

De vetenskapliga artiklar som vi använt oss av i vårt forskningsarbete är publicerade omkring 

2007 och framåt så materialen är nya och aktuella. Studieobjekten utgörs av unga människor, 

då denna grupp är de som vanligast använder sig av Facebook och sociala medier.  

I studien ”IDENTITY CONSTRUCTIONS ON FACEBOOK: Digital empowerment in 

anchored relationships” har man undersökt identitetskapande på Facebook. Studien är en del 

av ett större forskningsprojekt i USA som kretsar kring etnisk identitet, vänskap mellan 

ungdomar, uppvaktning och sexualitet i ett etniskt uppdelat universitet i USA och är baserad 

på innehållsanalyser (Martin, Zhao & Grasmuck, 2008:7). Syftet med studien var att ta reda 

på om och i så fall hur en icke- online miljö påverkar individens identitet, samt att få en större 

förståelse angående självpresentation och identitetskonstruktion online (ibid, 2008:3). 
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Forskningsresultaten indikerade att människor tenderar att skapa mer socialt önskvärda 

identiteter på Facebook som man strävar efter i det verkliga livet. De menar att den icke- 

anonyma online miljön gör människorna mer ärliga än på webbsajter där man integrerar 

anonymt med varandra men att vi trots detta ändå verkar benägna att sträcka lite på sanningen 

i självpresentationerna för att producera ett ”jag” som är mer socialt önskvärt och lite bättre än 

den riktiga ”offline” identiteten (ibid, 2008:16).  

 

Man menar även att Facebookanvändare har möjlighet att presentera sig på flera olika sätt och 

att man förstärker de sidor hos sig själv som man tycker är speciellt åtråvärda och som man av 

olika anledningar inte har lika lätt att uttrycka offline, som exempelvis intelligens och andra 

inre kvalitéer. Internet gör det samtidigt möjligt för individen att dölja de sidor som inte anses 

vara lika socialt önskvärda, som exempelvis blyghet (ibid, 2008:7). I studien framkom även 

att Facebook användarna sällan ville beskriva sig själva genom explicita ”om mig” 

presentationer utan var mer benägna att presentera sig själva indirekt genom exempelvis 

statusuppdateringar, fotoalbum och vänners inlägg på ”wallen”. Betraktaren måste därför 

lägga lika mycket uppmärksamhet på den sociala miljön som på själva individen då man 

genom studien kunde konstatera att användaren kommunicerar med åskådarna genom det 

visuella och att man implicit ”visar” hellre än ”säger”(ibid, 2008:16).  Forskningen tyder på 

att identitet är en social produkt som baseras på resultaten av den sociala miljön, identiteten 

kan därför variera beroende på vilken kontext vi befinner oss i . De poängterar även att man 

inte bör skilja på ”online” och ”offline- världen” då de båda är sociala världar där vi gör 

intryck på andra människor och som bidrar till skapandet av vår identitet (ibid, 2008:17).   
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2.3 Genus och identitetsskapande i sociala medier 

Det har förekommit en del forskning inom området där studieresultaten antytt att det skillnad 

mellan kvinnor och mäns beteende online. Enligt en studie utförd på University at Buffalo så 

kom forskarna fram till att kvinnor är mer benägna än män att använda sig av Facebook för att 

få bekräftelse. I studien som genomfördes 2010 ingick 311 deltagare där medelåldern var runt 

23 år. 49, 8 procent av dessa var kvinnor och man använde sig av en online- survey studie 

med frågor som mätte självuppskattning och typiska beteenden på Facebook för att få fram 

resultat (Stefanone, Lackaff, Rosens, 2010: 13). Syftet var att undersöka och försöka förklara 

specifika beteenden på sociala nätverk. Resultaten påvisade att de kvinnor som baserar sin 

självkänsla på sitt utseende tenderar att dela med sig av fler foton och har ett större socialt 

nätverk online (ibid, 2010:20). Man menar att dessa kvinnor identifierar sig mycket med 

image och utseende och använder Facebook som ett medel för att få bekräftelse.  

 

Män, å andra sidan, är inte rädda för att dela med sig av den privata informationen och har 

påvisats dela med sig av sin Facebookprofil till allmänheten i större utsträckning än kvinnor. 

Det visar en undersökning gjord av säkerhetsföretaget Bitdefender från 2011. 

Studiedeltagarna var ifrån Storbritannien och USA och man undersökte hur kvinnor och män 

agerar när de får en vänförfrågan från en okänd person på Facebook. Enligt studien var 

männen mer benägna att acceptera vänförfrågan än kvinnor, särskilt om det var en attraktiv 

person på bilden. Medan 24, 5 procent av männen gjorde sin profilsida sökbar och tillgänglig 

för alla Facebookanvändare var det endast 16 procent av kvinnlig deltagarna som lät okända 

personer ha tillgång till deras privata information (zdnet.com).  

 

I artikeln ”Be who you want to be: The philosophy of facebook and the construction of 

identity”, skriven av Katie Ellis (2010) diskuterar även hon kring identitetskonstruktion på 

Internet. Då Facebook är ett relativt nytt fenomen där användarna anger sitt riktiga namn, 

ålder, relationsstatus etc. och har möjlighet att ange information om sig själva i större 

utsträckning än Myspace och andra sociala medier så har det kommit att bli ett intressant 

studieobjekt inom identitetsforskningen. Hon nämner bland annat Kimberly Christopherson 

som menar att internet är en unik social kontext där man kan analysera sociala handlingar och 

dess uttryckssätt (Ellis, 2010:37).  
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Ellis diskuterar även kring filosofen George Herbert Mead’s teori som menar att man skapar 

ett ”jag” genom kommunikation. Mead verkade på 1920- talet och han såg individen som en 

produkt av samhället och social interaktion. Utan interaktion med andra människor så kan vi 

inte skapa ett ”jag” eftersom vi behöver dessa att referera till för att veta vilka vi är och han 

skiljer också på ”Me” och ”I”. Mead menar att ”Me” är jaget som representerar hur jag tror att 

andra i min omgivning uppfattar mig medan ”I” är det spontana jaget som reagerar på ”Me” 

(ibid, 2010:39). En mer utförlig förklaring på ”Me” och ”I” begreppen kommer i kapitlet om 

identitet. Trots att Mead utvecklade teorin på 20-talet har den återigen blivit aktuell i och med 

Facebook’s genomslagskraft. Professorn Mark Van Hollebeke spinner vidare på Mead’s teori 

och menar att våra Facebookprofiler är ett objekt för våra virtuella vänner, och genom ”the 

language of Facebook” (ibid, 2010:39), det vill säga, profilbild, statusuppdateringar, 

relationsstatus och foton, så skapar vi ett ”jag” genom att inta betraktarens perspektiv för att 

kommunicera oss själva. Hollebeke menar att individer förmedlar egenskaper på deras 

Facebookprofiler beroende på hur de förväntas och ”ska” vara i andra människors ögon. Han 

menar också att man väljer sin identitet på Facebook och att den personliga identiteten baseras 

på ett urval av sociala identiteter. När jag, ”I”, skapar en profil sida på Facebook så väljer jag 

ett ”Me” för att framställa mig själv på ett visst sätt, både för omvärlden och för mig själv 

(ibid, 2010: 39). 

 

Profilbilden är ett exempel där ”I” väljer ett ”Me”. Enligt Ellis finns det alltid en tanke bakom 

val av profilbilder, även om den ibland är omedveten och hon menar att man kommunicerar 

något speciellt betydande beroende på vilken profilbild man väljer att ladda upp. Ett exempel 

som Ellis tar upp är en kvinna som exempelvis väljer att ha en bild på sig själv från sin 

bröllopsdag markerar att hon är en ”vacker” brud och numera en fru vilket i sin tur leder till 

många associationer och tankegångar (ibid, 2010:39). 

 

Liksom Facebook så är Myspace ett socialt medium som fungerar som ett nätverk åt olika 

grupper där ungdomar kan samla kunskap, integrera med sina kamrater och förstå kulturen på 

ett visst sätt istället för att besöka parker och gallerior. Forskaren Danah Boyd har genomfört 

studien ”Why youth (heart) social network sites” där det sociala mediet MySpace undersöks 

och hon menar att en användares profil kan ses som en form av ”digital kropp” (Boyd, 

2007:2). Studien undersöker amerikanska ungdomars engagemang i nätverk och hur faktorer 

som är unika för sådana förmedlade miljöer (t.ex. sökbarhet, reproduktionsförmåga, och 
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osynlig publik) påverkar hur ungdomarna samspelar med varandra. Man analyserar de 

etnografiska data som används för att se hur ungdomar känner igen dessa strukturella 

egenskaper samt hitta innovativa sätt att använda dessa system så att de tjänar deras syfte. 

Frågor som integritet och intryck utforskas i de sociala nätverkssajterna där tonåringar och 

ungdomars medverkar. Historiskt sett har det alltid förts en diskussion om ungdomars frihet 

och rörlighet i USA. I det mediala rummet påstår Boyd att potentialen är större att bete sig på 

annat sätt än i verkligheten, men trots detta förekommer det ett sorts socialt rangsystem som 

styr ungdomarnas ”häftighet” även här. Hon menar att ”du är den du känner” och att 

ungdomar dömer varandra utifrån vilka föreningar man ingår i och vilka man känner (Boyd, 

2007:13). 

 

Dilemmat kring individers olika framställningar är något annat som Boyd tar upp. Om ett 

beteende är accepterat av föräldrarna kan det då fortfarande vara ”häftigt” framför vännerna? 

Detta är oftast möjligt menar Boyd. Vuxna värderingar är inte så ofta förenat med tonåringars 

och därför kan det vara svårt att kombinera sina olika identiteter som i skolan belönas med 

status (Boyd 2007:17). De strukturer som samhället erbjuder kan göra det svårt för ungdomar 

på grund av dessa omständigheter, att bestämma hur de vill passa in. Definitionen av deras 

sociala identitet görs inte bara av dem själva utan även delvis av andra. Genom att förstå 

andras reaktioner på vårt beteende kan vi bedöma hur vi har förmedlat det vi velat få fram. 

Nyckeln till en lyckad social identitet är att lära sig genom intrycksstyrning (eng,”impression 

management”), som Erving Goffman ser som en process av prestanda, tolkning och 

anpassning. Intrycksstyrning är när man försöker definiera en social situation genom sitt 

beteende. Kontextuella signaler och sociala normer är faktorer som påverkar hur vi definierar 

situationen. När vi läser av signaler från omgivningen så lär vi oss förstå vad som är ett 

lämpligt beteende, man styrs alltså av de intryck man får av sin omgivning (Boyd, 2007:21).  
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3.  Teoretiska utgångspunkter  

I detta avsnitt presenterar vi de teorier vi använt oss av vid analysarbetet och påvisar de 

inriktningar vi valt att göra.  

 

3.1 Identitet  

Identitet kommer från det latinska idem, vilket betyder densamma eller densamme. Detta 

betyder att vi har en stabil bild av oss själva som levande och aktiva subjekt (Smedler & 

Drake, 2006:42). Erik Homburger Eriksson är en väl känd pionjär inom identitetsforskningen 

och enligt honom är den mest centrala identitetsegenskapen upplevelsen vara densamma trots 

att relationer och händelser i livet förändras (Kroger, 2006:151). Enligt Eriksson finns det fyra 

dimensioner som är bidragande till identitetsskapande och dessa är psykologiska intressen, 

biologiska förutsättningar (såsom genus, fysisk styrka osv.), och samhälleliga roll (såsom 

yrke, könsroll osv.) och historiska kontext. Det är när dessa fyra faktorer förenas som vi 

känner oss tillfreds med våra liv, trivs med oss själva och erhåller känslan att vi betyder något 

för de personer som står oss nära (Kroger, 2006:152).  

 

Identitetsarbetet är särskilt viktigt i ungdomens år, mellan barndomen och vuxenlivet. 

Drömmar, mål och förhoppningar är något som präglar tonåren samtidigt som vardagen 

kantas av skola och rutiner. Man menar att det är i skärpunkten av dessa som identiteten 

skapas och identitetsutvecklingen tar en viktig roll (Johansson, 2006:210). Nya vägar öppnar 

sig i livet samtidigt som man genomgår kroppsliga förändringar. Grupptillhörighet kommer 

att spela en allt större roll och vänners normer kommer i de flesta fall att överskugga 

föräldrarnas. Forskning påvisar att det uppstår skilda gruppkulturer för killar och tjejer med 

innehållande normer och regler för hur man ska vara och hur man får bete sig (Smedler & 

Drake, 2006:57). Hur vi klär oss och vilken frisyr vi har är ett attribut som signalerar 

grupptillhörighet, det avspeglar hur vi ser på oss själva och hur vi vill att andra ska se och 

uppfatta oss (Frisén, 2006:28).  

 

Enligt Frisén och Hwang (2006) lever dagens ungdomar i en värld som styrs av marknaden. 

Media och arbetsmarknaden har inverkan på våra värderingar ända in i vardagsrummet. Vilket 

kan leda till att ungdomarna ”friställs” från de traditioner som förr lyft upp den yngre 
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generationen. Detta kan innebära att man ges både möjligheter samt begränsningar för nya 

livsvägar. Utvecklingen för ungdomarna blir beroende av subjektiva och personliga val och 

värderingar men samtidigt kan den ekonomiska verkligheten motverka ett verkliggörande av 

de individuella målen. Dagens samhälle skapar en viss frihet och ger tillgång till många olika 

alternativ, men det kan även skapa vilsenhet och ångest kring identitet och sociala roller för 

att man inte vet sin väg. I vår kultur finns det en stark föreställning om att det går att ”välja” 

sin kropp, yrke, sexualitet, liv och sätt att förhålla sig till den sociala realiteten (Frisén & 

Hwang, 2006:14–15). 

Psykologen Thomas Johansson menar att det i dagens svenska samhälle uppstår nya 

förutsättningar för identitetsskapande då tidigare traditioner, normer och värden luckras upp 

alltmer och därmed ger individen möjligheten att söka sin egen väg i livet (Johansson, 2006: 

202). Idag kan människor experimentera med olika identiteter och har möjligheter som att 

exempelvis välja sin egen sexualitet, kropp, yrke och livsstil i en utsträckning som inte varit 

möjlig tidigare (Johansson, 2006:204). Ett exempel som Johansson tar upp är det amerikanska 

tv- programmet Extreme Makeover där människor som är missnöjda med sitt utseende 

använder sig av plastkirurgi för att skapa ett vackrare yttre. Operationerna genomförs även för 

att människorna ska bli mer nöjda med sig själva och ”bli den person de innerst inne är”. 

Detta är bara ett av tusen exempel som sätter normen för det kropps- och skönhetsideal som 

råder idag. Att allt fler unga människor är beredda att lägga sig på operationsbordet för att 

omvandla sina kroppar i strävan mot idealet är ett i raden av många tänkbara identitetsprojekt.  

Johansson beskriver också varför internet har stor betydelse för ungdomarnas identitetsarbete.   

 

I och med den teknologiska utvecklingen kan vi idag, tack vare medier som internet och 

mobiltelefoner, kommunicera med varandra på ett helt nytt sätt och vi har möjligheten att 

skapa olika gemenskaper som exempelvis bara existerar på nätet (Johansson, 2006:206). I en 

studie som forskaren Hanna Bertilsdotter genomförde undersökte hon vilken betydelse 

internet hade för bisexuella och konstruktionen av deras identitet. Resultaten visade att 

internet spelade en viktig roll för deras identitetsskapande då ungdomarna fick kontakt med 

andra bisexuella ungdomar och på det viset fick möjlighet att utveckla en bisexuell identitet 

(Johansson, 2006:207). Men samtidigt som människan har flera möjligheter att utveckla sin 

egen identitet ställs vi idag inför val som kan leda till prövande situationer. I det moderna 

samhället präglas man av en kluvenhet och osäkerhet i sökandet efter rationalitet och som 

istället kan ledas till en otrygghet, menar den polske sociologen Zygmunt Bauman. Han 
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menar även att behovet av en struktur behövs hos de flesta människor för att de ska kunna 

orientera sig i tillvaron samt känna sig trygga (Johansson, 2006:209). 

 

En annan forskare som varit viktig inom identitetsforskningen var George Herbert Mead som 

var verksam i början av 1920- talet på Chicagos Universitet. Hans tankar har kommit att ha 

stor betydelse inom socialpsykologin (Mead, 1995: 7). Han menade att jaget är något som 

skapas och utvecklas från födseln genom de sociala erfarenheterna som omger individen 

genom livet. Jaget kan ses både som ett objekt och ett subjekt och representeras med ordet 

”the self”. Han menar att individen blir ett objekt för sig själv genom att anta andra 

människors attityder gentemot individen inom den sociala omgivningen. Ett jag är en social 

konstruktion och vi kan endast föreställa oss själva och utveckla ett jag i relation till andra 

människor (ibid: 111).  Han menar även att det finns alla slags olika jag då du har olika 

relationer till olika människor. Den person du är på jobbet kanske inte är samma person du är 

när du umgås med dina vänner eller är hemma med familjen och det är alltid den sociala 

processen som är ansvarig för skapandet av jaget (ibid: 113).  

 

Mead delar upp jaget i begreppen ”Me” och ”I”. ”I” står för det spontana inom oss själva och 

är det som gör att vi känner och vill något särskilt. ”Me” begreppet representerar jaget som 

agerar beroende på de uppfattningar man tror att omgivningen har av en (ibid: 133). För att 

förklara begreppen lite närmre tas ett exempel upp i Mead´s bok Medvetenadet, jaget och 

samhället. En fotbollsspelare förväntas passa bollen till en annan spelare i laget. Han har 

antagit deras attityder och vet vad som förväntas av honom, det är jagets ”Me”. Oavsett om 

hans passning blir bra eller dålig så är det responsen till situationen som utgör ett ”I” (ibid: 

133- 134). Som presenterats i kapitlet Tidigare forskning har fler forskare använt sig av 

Mead´s teori i deras studier om sociala medier, så att en teori utvecklad på 1920-talet är 

aktuell idag ser vi som en fördel då den är både beprövad och fastställd. 
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3.2 Genus  

I Gunilla Jarlbros bok Medier, Genus och Makt skriver hon om två begrepp som är centrala 

inom genusforskningen, nämligen kön och genus. Kön betecknar det biologiska könet medan 

genus står för den sociala konstruktionen av man och kvinna, det betecknar alltså det sociala 

könet. Gayle Rubin var den som först började tala om begreppen genus och kön på 1970- 

talet. Han menade att det överallt i samhället finns något som har med kön att göra, dock inte 

ur dess biologiska innebörd utan som handlar om sociala relationer. Han betonade särskilt att 

det är tolkningarna mellan de biologiska skillnaderna som utgör genus (Jarlbro, 2006:12).  

Enligt Jarlbro visar forskning att medierna inte har någon större effekt på oss människor utan 

vi påverkas mer av det som händer runt omkring oss och genom samtal med andra människor. 

Däremot kan media ha makt över oss om vi tar del av medieinnehållet och låter oss påverkas 

av dess innehåll när vi samtalar människor emellan. Medier är enligt Jarlbro en del av 

samhällets omgivning och kan bidra till vår medborgaridentitet. Hon menar att medier har 

makt över den rådande genusordningen då ett kön och genus har tolkningsföreträde om vad 

som är viktigt i världen (Jarlbro, 2006:147–148).  

 

I Ungdomar och identitet diskuterar Smedler och Drake om identitet och kön. De menar att 

kön inte endast är ett biologiskt faktum utan handlar även om sociala överenskommelser och 

innebörder. Forskning har påvisat att det nyfödda barnets kön är en avgörande faktor i 

samspelet mellan barnet och föräldrarna då spädbarnet redan från födseln leds in i en värld 

som kantas av vissa förväntningar och tolkningar beroende på om man är pojke eller flicka 

(Smedler & Drake, 2006:42). 

 

Om man ser till populärkulturen så framställs kvinnor och män ofta enligt könsstereotypa 

roller, inte minst inom reklamens värld. Kvinnorna avbildas ofta som vackra och unga som 

ska vara till för att behaga till skillnad från den starke och oberoende mannen. Detta sätter 

såklart normer och ideal för hur både kvinnor och män ska vara och se ut. Enligt forskning har 

det framkommit att inte minst unga kvinnor är särskilt missnöjda med sina kroppar och detta 

resultat går tydligt att koppla till reklamvärldens skönhetsideal (Jarlbro, 2006:147). Typiska 

exempel på klassiska könsroller som också reproduceras inom reklam och medier är att pojkar 

ska ha blåa kläder och leka med Lego medan flickor ska vara klädda i rosa och leka med 

dockor (Rönnberg, 2003:160). Jarlbro menar även att sporten är en mansdominerad värld, då 

herridrotten får betydligt mer utrymme i medierna än damidrotten samt att det finns en tydlig 
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överrepresentation av manliga reportrar inom nyhetsmedier i sportsammanhang. Hon 

poängterar dock att kvinnor inte skulle vara mindre intresserade av sport för det, då statistiken 

visar att ca 40 procent av antalet aktiva inom olika specialidrottsförbund är kvinnor (Jarlbro, 

2006: 83-84). 

 

Internet har idag gett oss möjligheten att skapa en identitet och virtuellt ”byta kön”. Vi kan 

välja att framstå precis som den vi anser oss eller önskar att vara och man kan säga att vi 

skapar oss en digital kropp (Westerberg, 1998:261). Men de ojämnlikheter som finns i 

samhället speglas även på internet. Samtidigt som den virtuella världen gör det möjligt för oss 

att tänja på gränserna och luckra upp de tidigare könsbundna normerna så menar man att även 

den kantas av en ojämn maktbalans mellan kvinnor och män, bland annat genom språket. I 

Westerbergs bok Han, hon, den det - om genus och kön resonerar han hur man ”lämnar” den 

fysiska kroppen och placerar identiteten på internet. På så sätt menar han att vi kan leka med 

gränser kopplade till genus och kön och lära oss mer om oss själva då vi genom internet har 

möjlighet att bete oss på ett helt nytt sätt (Westerberg, 1998:162). 

I sin bok Media, gender and identity skriver Gauntlett hur medier i våra moderna liv tagit en 

stor central roll men han skriver samtidigt att genus och sexualitet är kärnan i hur vi ser på 

identitet (Gauntlett, 2008:1). På så vis spelar genus en avgörande roll när vi skapar och 

utvecklar en identitet på internet. Han menar att det stora informationsflödet som kommer 

från medier aldrig begrundas trots att detta inverkar på hur man skapar och tolkar en identitet 

samt lär oss hur olika situationer kan komma att se ut och hur vi förhåller oss till dem. Den 

informationen formas så klart av de tolkningar som finns i samhället gällande sexualitet och 

genus (Gauntlett, 2008:4).  

Gauntlett anser att representation och förståelse för kön och genus och även synen på 

sexualitet och genus är mer komplex idag än någonsin i medierna. Kvinnors och mäns 

personligheter och framträdanden i media är både uppdelad och komplicerad mellan könen då 

manlighet och kvinnlighet presenteras olika i medierna. Detta leder till att uppfattningar om 

identitet, tradition och identifikation, i anslutning till kön och genus skapar problem. 

Människor influeras av de feminina och maskulina ideal som framställs om vad som anses 

vara feminint och maskulint, men det förändras över tiden beroende på de rådande 

samhällsförändringarna. I allt större utsträckning framställs kvinnor som objekt i mer 

utseendemässiga och sexualiserade former än vad män gör. I reklam och på omslag har det en 
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viss tendens att kvinnans kropp hamnar i fokus på ett annat sätt än vad männen gör. 

Innebörden av vad begreppen som definierar kvinna/man och femininet/maskulinitet betyder, 

är mer svårdefinierat idag än vad det var förr (Gauntlett, 2008:19–21).  

 

Gauntlett menar att sexualitet och genus är begrepp som är förenade till människors 

uppfattning om identitet, och medierna sänder ständigt ut olika föreställningar om genus till 

publiken. Kvinnor och män har olika roller i samhället och även om de traditionella 

könsrollerna blivit mer utvecklade och moderna visar undersökningar att kvinnor och män 

inte lever ett jämlikt liv i praktiken (Gauntlett, 2008:19–21). 
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4. Urval och metod  

I detta kapitel presenterar och klargör vi för studiens urval och motiverar för vårt val av 

metoden enkätundersökning samt ger en förklaring i hur metoden användes. Vi berättar även 

om utformningen av enkäten och dess genomförande. Sen ser vi till de metodproblem som 

kan uppstå med valet av denna metod. 

 

4.1 Urval 

Den metod som forskaren använder sig av i urvalet av undersökningsobjekt beror på vilket 

syfte hon har. Om forskaren är ute efter att kunna statistiskt säkerställa eller generalisera sina 

resultat eller om hon är ute efter en djupare förståelse för problemet. Man måste enligt 

Bryman (2002) så gott som alltid göra ett urval beroende på vilken slags undersökning som 

skall genomföras. Det finns två olika typer av urval, sannolikhetsurval och icke 

sannolikhetsurval.   

 

Ett icke-sannolikhetsurval uppstår till skillnad mot ett sannolikhetsurval att man inte utgår 

från slumpen. Man menar att alla enheter ur populationen inte har en lika stor chans att 

komma med i urvalet. Det finns olika metoder att använda sig utav vid ett icke-

sannolikhetsurval, exempel på dessa är bekvämlighetsurval, kvoturval, självurval och 

påstådda urval (Bryman, 2002:101, 114).  

 

Vårt urval faller in under kategorin bekvämlighetsurval vilket är ett icke- sannolikhetsurval, 

då varje enhet i den totala populationen inte har samma sannolikhet att komma med i urvalet. 

Detta innebär att forskaren själv väljer ut vilka som ska delta i undersökningen (Deacon m.fl., 

2007:43). Enligt Deacon finns det två versioner av ett bekvämlighetsurval, ett svagt 

bekvämlighetsurval och ett starkt bekvämlighetsurval. Ett svagt bekvämlighetsurval 

uppkommer då forskaren väljer undersökningsobjekten endast av den anledningen att de finns 

nära till hands. Denna variant bör undvikas i möjligaste mån. Ett starkt bekvämlighetsurval är 

ett val som inriktar sig kring de sociala grupper och individer som kan komma representera de 

undersökningsobjekten som har en betydelse för själva undersökningen (Deacon m.fl., 

2007:56).  
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Vårt urval är en blandning av ett starkt och ett svagt bekvämlighetsurval då studenterna som 

besvarade enkäterna var de som för tillfället råkade befinna sig på plats i skolan. Men 

samtidigt är det ett starkt bekvämlighetsurval då vi med avsikt valde just en gymnasieskola 

från årskurs ett till tre eftersom vår önskade målgrupp var ungdomar med varierande åldrar.   

Enkäterna delades ut till ungdomar från tre årskurser på ett gymnasium, detta på grund av att 

vi ville ha en spridning av åldrarna i vår undersökning. En klass från årskurs ett med 28 

elever, två klasser från årskurs två med 19 respektive 15 elever och en klass från årskurs tre 

med 33 elever vilket gav oss ett urval på totalt 95 elever. Samtliga klasser studerade med 

inriktning på samhällskunskap och språkkunskap. Totalt deltog 83 av de 95 eleverna som 

utgjorde hela populationen, detta gav oss alltså ett bortfall på 12 elever. Vi delade ut 

enkäterna till ungdomarna under ett lektionstillfälle och samlade in enkäterna allt eftersom 

eleverna besvarat alla frågor. Trots att bekvämlighetsurval inte går att generalisera så kan 

denna metod ändå vara användbar vid sådana här typer av undersökningar eftersom 

sannolikheten att alla enkäter kommer tillbaka till forskaren är hög (Bryman, 2002: 114). Om 

man då använder sig av denna urvalsmetod är det av största vikt att man som forskare är väl 

medveten om bekvämlighetsurvalets begränsningar då det gäller generaliseringen. I studier 

vars empiri skapar grund för ett bekvämlighetsurval kan resultaten vara mycket intressanta 

men det är viktigt att inte generalisera resultaten eftersom urvalen inte är representativa, vilket 

vi är väl medvetna om (Bryman, 2002: 115). 

 

4.2 Enkätundersökning  

Vi kom fram till att en kvantitativ metod var det bästa alternativet för att svara på våra 

frågeställningar. Den kvantitativa metoden ger oss en möjlighet att undersöka ett större urval 

av människor, alltså en population (Johansson 2010:87–88). Vi kan jämföra vårt urval av 

populationen med de tidigare undersökningarna vi valt att använda. 

 

Valet föll då på att göra en kvantitativ enkätundersökning eftersom det är en vanlig 

undersökningsmetod som man ofta använder bland annat i skolor, då man lätt kan nå flera 

respondenter vid ett och samma tillfälle. Anledning till att valet föll på en enkätundersökning 

som kvantitativ metod, framför till exempel en serie strukturerade intervjuer, vilket skulle 

kunna fylla samma syfte, motiveras delvis med att vinsten som kan göras i tid (Bryman, 

2002:146–147). Enkätundersökningar och strukturerade intervjuer fungerar i princip likadant 
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förutom att det för enkätens del inte finns någon intervjuare som ställer frågorna utan 

respondenterna får själva läsa och besvara frågorna (Bryman 2002: 145). 

 

Bryman (2002) menar att det finns två sätt som styr inhämtandet av ny kunskap, en deduktiv 

och en induktiv teori. Den deduktiva teorin är det vanligaste sättet och utgår från redan 

befintliga teorier eller hypoteser (Bryman, 2002:20–21).  Han beskriver också att det kommer 

induktiva inslag i undersökningen till en följd av analysen av det införskaffade materialet 

(Bryman 2002:22).  

 

Ekström & Larsson (2010) menar att det inte bara finns en deduktiva och induktiva 

strategierna utan i forskningsstrategierna kan de kombineras på olika sätt. Det kan även 

användas begrepp och teorier i forskning för att kunna förstå, tolka och beskriva data på andra 

sätt. Man kan använda teorier som olika tolkningsramar för att ge forskaren nya idéer om 

dimensioner och relationer, då vi oftast studerar verkligheten. Det begreppet kan även kallas 

abduktion som kan användas för att fånga denna typ av processer (Ekström & Larsson, 

2010:20). 

 

Bryman (2002) menar att det finns fördelar med en enkätundersökning då de är snabba och 

billiga att administrera, dessutom kan de anpassas efter respondenternas behov. De nackdelar 

som kan uppstå med enkäter är att det inte skapas någon möjlighet för följdfrågor samt att det 

inte finns någon möjlighet att hjälpa respondenten uteblir. Att respondenterna dessutom kan se 

hela enkäten kan påverka sättet de besvarar frågorna på. Forskaren kan aldrig med säkerhet 

veta vem som besvarar enkäten (Bryman, 2002:147). Vi vill med den kvantitativa 

undersökningen minska problem som eventuell avsaknad på objektivitet skulle kunna orsaka, 

även om ett sådant problem aldrig helt kan uteslutas. Deacon m.fl. menar att ingen forskare 

kan vara helt objektiv till sin forskning, att tro det är en illusion. Detta kan stärka vårt 

argument för valet av en kvantitativ enkätundersökning (Deacon m.fl., 2007:138). 
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4.2.1 Enkätutformning  

Det viktigaste arbetet med vår undersökning ansåg vi vara utformningen av vår enkät (se 

bilaga 1). Om vi formulerat felaktiga frågor skulle vi inte få något bra material att utgå från 

och resultaten blir varken giltiga eller tillförlitliga. Av den anledningen ansträngde vi oss för 

att få fram en bra och välformulerad enkät. Då vi varit väl medvetna om att undersökningarna 

skulle ske under skoltid försökte vi begränsa antalet frågor så den gick relativt snabbt att svara 

på. Vi har undvikit negationer, ledande och vaga frågor. Därmed har vi ansträngt oss för att nå 

en så god validitet och en rättvis bild av respondenterna som möjligt (Johansson, 2010:102–

107). 

 

Vid själva utformningen av frågorna försökte vi hela tiden ha studiens syfte och 

frågeställningar i åtanke, vilket är en viktig del enligt Bryman. Enkäten inleddes med 

personliga faktafrågor om till exempel personens ålder och kön för att respondenten på 

ett enkelt sätt ska ledas in på de mer väsentliga frågorna (Bryman, 2002:150–153, 164-165).  

Resten av frågorna riktade vi in oss på tre huvudområden så som: 

 

 Statusuppdateringar  

 Profilbild och ”avtaggning” av bilder 

  Facebookprofilen 

 

Exempel på några frågor var om ungdomarnas tankar kring försköning av 

statusuppdateringar, skillnader mellan tjejer och killars tankar. Vilka bilder, länkar, 

nyhetsartiklar och så vidare, ungdomarna delade med sig av. Vi har endast använt oss av två 

öppna frågor i enkäten, då ungdomarna kan avskräckas från att svara på enkäten när den 

kräver uttömmande svar. Det kan även medföra svårigheter att ha för många öppna frågor när 

man sedan ska analysera svaren då det blir svårt att koda och bearbeta svaren samt att det 

medför svårigheter i att bedöma svaren (Bryman, 2002:158). Vi har ändå valt att ta med två 

öppna frågor av den anledningen att vi vill tillåta ett visst mått av spontanitet i svaren. Vi vill 

också att ungdomarna ska ha en möjlighet att få uttrycka sig på sitt eget vis då vi tror många 

gärna vill ha den chansen. Vid resultatgenomgången visade det sig senare att många av 

ungdomarna faktiskt tog chansen att lämna en kommentar. Totalt består enkäten av 20 frågor 

med en tilläggsfråga (se bilaga1). 
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En pilotstudie genomfördes innan den stora undersökningen för att se hur våra frågor kan 

komma att uppfattas. Den skickades ut till arton Facebookvänner som var i samma åldrar som 

enkäten var anpassad för. Respondenterna gav olika kommentarer om frågorna och enkätens 

utformning, så som fler svarsalternativ att välja på samt föreslog förtydligande av några 

frågor som inte förstods till fullo.  Detta anser Bryman är viktigt att göra innan den större 

studien då man har chansen att se vilka risker för missförstånd som finns, vilka frågor som 

besvarats likartat, vilka frågor som inte besvarats alls och så vidare (Bryman, 2002:114). 

Pilotstudien gav oss värdefulla tips och idéer om utformandet av frågorna till den verkliga 

enkätundersökningen. 

 

 

4.2.2 Genomförande av enkäten 

Genomförandet av enkätundersökningen skedde under tre dagar då vi avtalat tid med berörda 

lärare. Läraren presenterade oss och därefter fick vi möjlighet att kort berätta om enkätens 

syfte och om den etiska aspekten att allt sker anonymt och att det var frivilligt att delta. 

Därefter delades enkäten ut till eleverna, och vi fanns närvarande om de hade frågor runt 

enkäten och andra oklarheter. När eleverna fyllt i enkäten lämnades dessa in direkt till oss. 

Elevernas respons var positiv och många ansåg att det var roligt att få fylla i en enkät som 

handlande om Facebook då det ämnet var aktuellt och alla kände till mediet. 

 

4.2.3 Sammanställning 

Arbetet började med en sammanställning som gjordes genom att föra över svaren i en tabell i 

Excel. För att göra vissa resultat tydligare användes diagram nedan i resultatdelen vilket gör 

att resultaten av enkätsvaren blir lättöverskådliga. Det finns två olika tekniker att använda sig 

av i sammanställandet av kvantitativ data. Det vanligaste sättet är att sammanföra relativa 

frekvenser vilket betyder procentuellt. Det allra enklaste sättet att ställa samman på är att visa 

den absoluta frekvensen vilket är det samma som antalet personer som svara på frågorna. 

Båda ovan nämna tekniker kan presenteras genom tabeller, figurer eller diagram (Johansson, 

2010:109).  Vi har använt oss av den relativa frekvensformen då vi anser att detta ger en mer 

överskådlig bild.  
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När sammanställningen utförts analyserade vi resultaten utifrån de teorier vi tidigare valt som 

referensramar och diskuterade resultatens betydelser. Så istället för att presentera våra resultat 

enbart i siffror tog vi hjälp av teorierna och använde oss av dess betydelse och mening för att 

få fram vårt resultat från vilka vi sedan kunde dra våra slutsatser. 

 

4.2.4 Metodproblem  

I en kvantitativ undersökning styrs forskaren av intressen och lägger vikten på kvantifiering 

och frågor medan en kvalitativ undersökning utgår från deltagarens synsätt. Genom att 

distansera sig från undersökningspersonerna säkrar forskaren objektiviteten (Bryman, 

2002:272). I kvantitativa undersökningar ser man oftast inte de personerna som ingår i 

undersökningen (Bryman, 2002:146).  

Ett problem som vi inte räknat med var att vår första tilltänkta gymnasieskola tackade nej till 

att delta i undersökningen, och detta problem fortskred då ytterligare två skolor sa nej. Till 

slut fick vi ett väldigt positivt bemötande hos en gymnasieskola som ordnade så att vi kunde 

genomföra studien. 

 

När vi ser till metodproblemen i denna studie så kan det ligga i ungdomarnas förmåga att vara 

ärliga i enkäterna. Det är inte omöjligt att de påverkats av varandra vilket i sin tur kan leda till 

missvisande svar då undersökningen skedde i klassrummet och eleverna kunde prata med 

varandra. Utförandet är dock ett bra sätt då det inte blir något större bortfall utan de som 

faktiskt valde att fylla i enkäten gjorde det. Det kan dock uppstå en viss känsla av tvång, och 

frågan är då om svaren blir sanna eller om eleverna svarar vad de tror att deras vänner svarar 

eller vad vi förväntar oss att de skall svara. Efter att ha genomfört undersökningen kan vi inte 

utesluta att eleverna påverkats av varandra då det finns vissa likheter i kommentarerna som 

angivits. Ett annat problem vi stött på var fördelningen mellan könen. Vår förhoppning var att 

få en mer jämn fördelning mellan killar och tjejer. Nu blev det tyvärr övervägande tjejer som 

befann sig på plats vid undersökningstillfällena vilket kan medföra att vår undersökning hade 

kunnat se annorlunda ut om fördelning varit mer jämn.  
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4.3 Etiska överväganden 

Ett etiskt övervägande hos forskaren skall alltid finnas vid all samhällsforskning. Att en 

person frivilligt vill delta i en undersökning är en förutsättning men det finns fler saker att ta i 

beaktning. Diener och Crandall (i Bryman, 2002:443) förklarar att det finns fyra etiska 

principer att beakta när man utför en undersökning. Den första principen går ut på att en 

undersökning inte får medföra ”skada” eller ”men” på deltagarna. Olika typer av skador eller 

men kan vara hinder för personlig utveckling, sämre självkänsla, fysisk skada eller stress 

(Bryman, 2002:443–445). Andra principen är att det måste finnas ett samtyckeskrav. Vid en 

undersökning måste forskaren informera och förklara för deltagaren vad undersökningens 

syfte är. Därefter får deltagaren antingen ge sitt medgivande eller neka till medverkan i 

undersökningen. Om ett godkännande ges till forskaren, får denne tillträde att undersöka 

deltagaren. När deltagaren nekar samtycke kan forskaren inte använda denne i sin 

undersökning (Bryman, 2002:446–448). Den tredje principen innefattar intrång i privatlivet. 

Som forskare får man inte inkräkta i deltagarens privatliv. Samtyckeskravet är nära kopplat 

till detta då deltagaren måste ge sitt samtycke för undersökningen och därmed ge forskaren 

tillstånd att undersöka. En forskare måste dock respektera den som studeras och garantera 

anonymitet angående personlig information. Information skall beskrivas på ett konfidentiellt 

sätt. Konfidentialitet innebär att inga data ska kunna identifieras mot 

undersökningspersonerna (Bryman, 2002:448–449). Den sista principen gäller falska 

förespeglingar. Detta är uppdelat i två olika faktorer. För det första får man inte ljuga om sin 

undersökning, alltså själva syftet med undersökningen och inte föra deltagaren bakom ljuset. 

Mot de personer som intervjuvas eller studeras bör forskaren alltid vara ärlig. För det andra 

handlar det om professionell egennytta. Om det förekommer lögner och oärlighet i 

undersökningen, finns det stor risk att forskaren får ett rykte om sig att lura människor i sina 

undersökningar vilket skall undvikas i största mån då människor väljer att inte delta i andra 

undersökningar (Bryman, 2002:449–450).  

 

Med de etiska övervägandena i tanke informerade vi alla eleverna om vad syftet med studien 

var, även att det var frivilligt att delta i undersökningen, vad den skulle användas till, att de 

kunde avbryta när de ville samt att de kommer att vara anonyma. Det meddelades också att 

allt material kommer behandlas konfidentiellt och vi gav lärarna våra kontaktuppgifter om det 

var något med studien de undrade över. Eftersom eleverna var anonyma, det enda vi kunde 
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avgöra utifrån enkäterna var deras kön, behövdes inget godkännande av målsman för att de 

skulle kunna delta (codex.vr.se).  

 

Då vi personligen informerade eleverna som deltog i undersökningen anser vi att de fått all 

nödvändig information om studien och därmed kunde de känna sig säkra med att svara på 

den. Detta tror vi även hjälpte oss att minska tänkbart bortfall då fler blev förberedda att svara 

när de vet vad det handlar om. För att ingen av eleverna skulle känna sig utsatta försökte vi 

formulera enkätfrågorna och svarsalternativen på ett sådant sätt att det inte skulle ske.  

4.4  Reliabilitet, validitet och generalisering 

Reliabilitet syftar till om slutsatsernas bedömning hänger ihop eller inte och om resultatet 

skulle bli samma om undersökningen gjordes på nytt eller om det har påverkats på något sätt 

(Bryman, 2002:43). Med reliabilitet menas alltså tillförlitlighet. Validitet handlar om 

bedömningen av de slutsatser som kommer fram hänger ihop eller inte. Det har att göra med 

om ett mått för ett begrepp verkligen mäter det begreppet (Bryman, 2002:43). 

Ekström och Larsson talar om begreppen tillförlitlighet och giltighet istället för reliabilitet och 

validitet. Här menas att man inom vetenskapen behöver tillräckligt goda argument för att tro 

att något är sant. Det ställs också krav på att dessa argument ska vara giltiga och tillförlitliga 

(Ekström & Larsson 2010:14–15). 

 

Tillförlitlighet uppnår man om det som anges är riktigt. Om en undersökning består av 

uppgifter som endast delvis äger relevans för ämnet kan man heller inte skaffa sig något 

empiriskt stöd. Detta trots att undersökningen som sådan har hög kvalitet (Ekström & Larsson 

2010:14–15). För att få reliabiliteten så hög som möjligt i vår studie har vi varit på plats på 

skolorna och delat ut enkäterna. Eleverna har då haft förutsättningen att kunna ställa frågor 

vid eventuella funderingar angående frågor i enkäten som varit oklara. Vi har sedan 

sammanställt den absoluta frekvensen av de svar vi har fått in i Excel och därefter omvandlat 

till den relativa frekvensen för att få fram den procentuella andelen. Genom Excel har vi 

sedan omvandlat dessa resultat till stapeldiagram för att på ett enkelt sätt få en överskådlig 

blid över resultaten. Men eftersom vi gör ett bekvämlighetsurval och delar ut enkäterna till 

respondenter som ligger närmast till hands för vår studie så är reliabiliteten relativt låg då vi 

inte vet om resultatet skulle bli detsamma om vi skulle utföra enkätundersökningen på nytt 

någon annanstans och med ett sannolikhetsurval (Bryman, 2002:43, 88). 
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Giltighet har argumenten om de lyckas knyta an till ämnet. För att resultaten i vår 

undersökning skall betraktas som giltiga krävs det således att vi utgår ifrån teorier som äger 

relevans i förhållande till det vi skall undersöka. Vi betraktar de teorier vi använder oss av, 

identitet och genusperspektivet som relevant i förhållande till uppsatsens syfte då vi genom att 

använda dessa teorier kunnat besvara uppsatsens frågeställning. För att få en hög validitet la 

vi även ner mycket tid på enkätfrågorna så att de skulle knyta an till våra frågeställningar och 

kunna besvara det vi har haft för avsikt att undersöka.  

 

En kvantitativ forskare är alltid mån om att dennes reslutat kan generaliseras till andra 

grupper och inte bara vara unik för sin egen forskning. Det handlar om att hitta ett 

representativt urval för populationen samt ett sätt att närma sig den naturvetenskapliga 

forskningens ordning (Bryman, 2002:93). Eftersom vi i studien har använt oss av ett 

bekvämlighetsurval som urvalsstrategi blir det omöjligt för oss att kunna generalisera 

forskningsresultaten eftersom vi inte vet vilken population detta stickprov respresenterar då 

respondenterna endast är de som finns tillgängliga för forskaren (Bryman, 2002: 114). Vi kan 

heller inte generalisera forskningsresultatet då vårt urval kan anses vara för litet. 
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5. Resultat 

I detta kapitel redovisar vi de resultat vi fått fram genom enkätundersökningen och redovisar 

resultaten i olika diagram och i procentsatser. Vi vill förtydliga att den fråga som återges 

högst upp i figuren (med tillhörande siffra) är en enkätfråga. 

 

5.1 Enkätens deltagare  

Vi hade ett urval av 95 elever som var det totala antalet elever i de fyra klasserna och av dessa 

deltog 83 elever, varav en person som inte hade Facebook. Detta ger oss ett bortfall på 14 

procent och ett deltagande på 86 procent . Fördelningen mellan tjejer och killar blev 52 tjejer 

och 30 killar vilket procentuellt ger oss ett deltagande på 63 procent tjejer och 37 procent 

killar (se figur 1 nedan).  

Figur1. Könsfördelning för vårt urval 

 

 

Tittar vi på åldersfördelningen ser vi att det blev en relativt jämn fördelning mellan 16 till 

18 åringarna medan ett fåtal 15 och 19 -åringar är representerade (se figur 2 nedan).  
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Figur 2. Åldersfördelningen i vårt urval 

 

 

5.3 Inloggningsfrekvans 

Av de ungdomar som deltog i vår enkätundersökning visade det sig att majoriteten, 85 

procent av tjejerna och 70 procent av killarna, loggade in på Facebook en eller flera 

gånger om dagen (se figur 3 nedan). Det är högre än det generella snittet i Sverige där 42 

procent kvinnor och 33 procent män besöker Facebook minst en gång per dag 

(internetstatistik.se 2011). Detta kan bero på att vi endast fokuserat på ungdomars 

Facebookanvändande och enligt forskning har 96 procent av alla ungdomar i Sverige 

registrerat ett Facebook konto. Vi ser det intressant att det är flest kvinnor som loggar in 

dagligen men varför de gör det kan vi inte svara på utifrån våra resultat. 

 

Figur 3. Inloggningsfrekvens? 
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5.4 Varför används Facebook 

På frågan varför de använder Facebook så var den främsta anledningen bland både tjejer och 

killar att hålla kontakten med sina vänner, följt av att se vad deras vänner gör för något för att 

på så sätt hålla sig uppdaterade om sina vänners liv. 

5.5 Statusuppdateringar 

Majoriteten, 54 procent av tjejerna och 63 procent av killarna uppdaterade sin status mindre 

än en gång i veckan. Därefter uppdaterade 21 procent av tjejerna sin status ca en gång i 

veckan och 17 procent av killarna flera gånger i veckan. Endast en tjej av studiens deltagare 

uppdaterade sin status flera gånger per dag.  

 

De flesta tjejer, 56 procent tyckte att det var viktigt att få respons på sina statusuppdateringar, 

såsom ”gilla tryck” och kommentarer medan de flesta av killarna, 53 procent ansåg att det inte 

var viktigt (se figur 4 nedan). Så här syns en tydlig skillnad mellan könen. 

 

Figur 4. Statusuppdateringar 

 

 

38 procent av tjejerna angav att det alltid eller ibland brukar försköna sina statusuppdateringar 

för att få många kommentarer och ”gilla tryck” och för att verka ha ett mer intressant liv. 

Anledningarna som de angav var bland andra för att ”verka kul och smart”. Av killarna så var 

det 33 procent som brukar försköna sina statusuppdateringar.  På frågan varför så fick vi 

kommentarer som ”det är kul och kan väcka diskussioner”. 54 procent av tjejerna och 57 

procent av killarna förskönade sällan eller aldrig sina statusuppdateringar och de resterande 

enkätdeltagarna svarade ”vet ej”. 
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5.6 Facebookprofilen 

52 procent av tjejerna och 53 procent av killarna, bytte profilbild ungefär en gång i halvåret. 

40 procent av tjejerna och 17 procent av killarna angav att de bytte profilbild en gång i 

månaden och så gott som alla av enkätens deltagare hade en profilbild på sig själv. På frågan 

om ungdomarna någon gång haft photoshopade eller retuscherade profilbilder svarade 

majoriteten, 80 procent av killarna och 62 procent av tjejerna, nej. Dock så angav 38 procent 

av tjejerna och 20 procent av killarna någon gång haft en profilbild som varit retuscherad/ 

photoshopad. Killarna ansåg att det inte var viktigt att få ”gilla-tryck” och kommentarer på sin 

profilbild då hela 80 procent angav nej som svar på den frågan. Av tjejerna var det dock jämnt 

fördelat då ca hälften, 52 procent, tyckte att det var viktigt att få respons på sin profilbild.  

 

54 procent av tjejerna och 43 procent av killarna har valt så att endast Facebookvänner har 

tillgång och kan se deras Facebookprofil. 27 procent av killarna hade dock sin Facebookprofil 

tillgänglig för alla Facebookanvändare i jämförelse med 10 procent av tjejerna. Majoriteten av 

både tjejer och killar, 77 procent av tjejerna och 83 procent av killarna, hade ingen skriftlig 

presentation om dem själva utan låter det visuella som exempelvis profilbild, 

statusuppdateringar och bilder representera deras identitet (se figur 5 nedan). 

 

Figur 5. Se Facebookprofilen. 
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I figur 6 nedan ser man vad och, i hur stor utsträckning enkätdeltagarnas tjejer respektive 

killar delade med sig av olika personuppgifter på Facebook. Majoriteten, 96 procent av 

tjejerna och 97 procent av killarna visar sin profilbild och 90 procent av tjejerna och 92 

procent av killarna visar sitt födelsedatum  tätt följd av relationsstatus. Ytters få av båda 

könen delade med sig av telefon och adressuppgifter. I denna fråga kan vi inte urskilja någon 

större skillnad mellan tjejer och killar. 

 

Figur 6. Vad visar du på din profil? 

 

 

5.7 Aktiv på Facebook 

83 procent av tjejerna och 60 procent av killarna delade med sig av bilder på Facebook. På 

musik är det fördelningen bland killar och tjejer relativt jämn då 73 procent av tjejerna och 60 

procent av killarna brukar dela med sig av låtar. Vi ser en ganska markant skillnad på delning 

av sportlänkar och modebloggar då 4 procent tjejer och 43 procent killar delar med sig av 

sportlänkar och 13 procent tjejer och 0 procent killar delar med sig av modebloggar. Se figur 7 

nedan.  
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Figur 7. Vad delar du med dig av? 

 

 

Majoriteten svarade nej på frågan om de tyckte det var viktigt att deras Facebook vänner ser 

att de har ett aktivt liv. Tjejerna tyckte dock att det var viktigt i större utsträckning är killarna 

då 25 procent av de kvinnliga deltagarna svarade ja i jämförelse med killarna där endast 17 

procent svarade ja (se figur 8 nedan).   

 

Figur 8. Är det viktigt att visa att man har ett aktivt liv? 

 

 

 

 

 



- 36 - 

 

5.8 Försköning av identitet 

90 procent av tjejerna och 63 procent av killarna har någon gång ”avtaggat” sig på bilder som 

publicerats på Facebook medan 37 procent av killarna och 10 procent av tjejerna aldrig hade 

gjort det. De flesta av våra studiedeltagare tror att många förskönar bilden av sig själva på 

Facebook, hela 77 procent av killarna och 87 procent av tjejerna trodde det, resterande 

enkätdeltagare svarade ”vet ej” och endast en kille svarade nej. De flesta trodde även att det är 

en skillnad på hur tjejer och killar framställer sig på Facebook, närmare bestämt 56 procent av 

tjejerna och 60 procent av killarna trodde så (se figur 9 och 10 nedan).  

 

Figur 9. Förskönar man bilden av sig själv? 
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Figur 10. Är det skillnad på framställningen mellan tjej och kille? 

 

 

5.9 ”Tjejer- snygga bilder. Killar- aktiva liv”? 

Samtliga ungdomar som svarade ja på frågan om de trodde att killar och tjejer framställer sig 

olika på Facebook gav relativt lika svar på frågan varför de trodde att det var så. Nedan följer 

ett urval av de kommentarer som deltagarna angett som vi anser vara de mest representativa 

samt mest väsentliga för vår diskussionsdel.   

 

Bland de svar som killarna angivit fick vi kommentarer som:  

 

Kille 1: ”Tjejer framställer sig mer sexuellt”  

Kille 2: ”Tjejer är mer ytliga, lägger ut bilder på dem själva där dem är halvnakna osv. För att 

många killar ska gilla.” 

Kille 3: ”Man ska tycka personen i fråga ska vara mer intressant. Kanske de vill ha 

”gillningar” och respons på vad de gör”  

Kille 4: ”De vill ha uppmärksamhet genom att kanske visa sina bröst tydligare eller något 

annat som påverkar alla” 

Kille 5: ”Killar framställer sig manliga, tjejer framställer sig sexiga, söta osv” 

Kille 6: ”Jag tror nog att många är ute efter att få uppmärksamhet på Facebook”  
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Bland tjejerna fick vi liknande kommentarer som:  

 

Tjej 1: ”Tjejer- snygga bilder osv. Killar- aktiva liv” 

Tjej 2: ”Tror att tjejer tycker det är mer viktigt att få respons på bilder och statusar och därför 

’gör till sig’ mer”  

Tjej 3: ”Jag tycker att killar har en mer dold aktivitet på Facebook. Medan tjejer är mer öppna 

med att vara aktiva. Killar är dock mer tydliga med att ta ställning i vad de tycker”  

Tjej 4: ”Jag tror att tjejer är ute efter bekräftelse genom att folk gillar deras bilder medan 

killar inte bryr sig på samma vis”  

Tjej 5: ”Jag tror att de flesta vill framstå så populära, omtyckta och snygga som möjligt. 

Enligt normen ska man ha ett aktivt liv som ska verka så perfekt som möjligt. Man visar bara 

den bra sidan av sig själv. 

Tjej 6: Jag tror tjejer lägger in många ”ego”- bilder på sig själva för att få bekräftelse. Jag tror 

inte killar gör. Tjejer är nog mycket mer osäkra. Det är därför vi tjejer gör så.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 39 - 

 

5.10 Delning av bilder 

Sista delen i enkäten fick ungdomarna fylla i vilka slags bilder dom delade med sig av på 

Facebook. Fördelningen bland killar och tjejer såg ut på följande sätt (se figur 11 nedan). 

  

Figur 11. Vilka bilder delar du med dig av 

 

 

Det fanns ingen större skillnad mellan killarna eller tjejerna när det gäller delningen av olika 

bilder. 87 procent av tjejerna har delat med sig av bilder på sig själv, och av killarna är det 73 

procent. Medan festbilder delas i 43 procent av killarna, 54 procent av tjejerna. När det gäller 

bilder i skolmiljö är fördelningen 43 procent av killarna, 44 procent av tjejerna. Av sina 

fritidsaktiviteter delar 50 procent av killarna och 42 procent av tjejerna med sig av dess bilder. 

De skillnader vi kan urskönja mellan könen var delningen av bilder på mig själv och mina 

vänner där 53 procent av killarna och 87 procent av tjejer delade med sig av dessa bilder samt 

semesterbilder där endast 37 procent av killarna och 71 procent av tjejerna delade med sig av 

sådana bilder.   
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi resultaten och analyserar utifrån våra teoretiska utgångspunkter 

och tar hjälp av tidigare forskning. Vi kommer även försöka besvara våra frågeställningar i 

detta kapitel. 

 

6.1 Hur ser ungdomarna på sitt eget identitetsskapande på Facebook sett ur ett 

genusperspektiv? 

Som tidigare forskning har konstaterat så väljer vi att framställa oss på ett visst sätt på 

Facebookprofilen. Vi sållar bort bilder vi inte tycker representera oss själva, väljer att dela 

med oss av vissa typer av länkar, väljer att ha med viss information om oss själva som vi 

sedan väljer vilka den ska vara tillgänglig för och så vidare. Vi står alltså inför massiva olika 

typer av val på Facebook som tillsammans utgör den identitet som vi presenterar för våra 

virtuella vänner. Nedanför kommer vi att diskutera hur ungdomarna svarat kring frågor som 

berör profilbilden, statusuppdateringar, sekretessinställningar och fördelningen av länkar för 

att få en inblick i hur tjejer och killar tänker kring deras egen framställning på Facebook. 

 

Om man ser till ungdomarnas svar i enkätundersökningen så hade majoriteten, 90 procent av 

tjejerna och 63 procent av killarna någon gång taggat av sig från bilder på dem själva som de 

ansett inte gett en rättvis bild av dem. Detta är ett exempel som man kan koppla till Meads 

teori om ”I” och ”Me”. Som Ellis tar upp i tidigare forskning där hon menar att profilbilden är 

ett exempel där ”I” väljer ett ”Me” så är i stort sett alla bilder och fotoalbum du publicerar på 

Facebook olika ”Me” som bidrar till din identitet. I resultaten kunde vi urskilja en skillnad 

mellan killar och tjejer då tjejerna visade sig vara mer måna om vilka bilder som 

representerade dem.  

 

Enligt Frisén så signalerar de yttre attributen som exempelvis hur vi klär oss och vilken frisyr 

vi har grupptillhörighet. Det avspeglar hur vi ser på oss själva och hur vi vill att andra ska se 

och uppfatta oss (Frisen, 2006: 28). Valet av profilbild spelar därför en viktig roll i skapandet 

av identiteten på Facebook eftersom det är den bilden som först kommer att representera 

individen när man klickar sig in på dennes Facebookprofil. Majoriteten av ungdomarna i vår 

undersökning hade en profilbild som föreställde dem själva. Ungefär hälften av både tjejer 

och killar bytte sin bild ungefär en gång i halvåret och 40 procent av tjejerna och 17 procent 
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av killarna angav att de ändrade sin profilbild en gång i månaden. På frågan om ungdomarna 

någon gång haft photoshopade eller retuscherade profilbilder svarade majoriteten, 80 procent 

av killarna och 62 procent av tjejerna, nej. Dock så angav 38 procent av tjejerna och 20 

procent av killarna att de någon gång haft en profilbild som varit retuscherad/ photoshopad. 

Urvalet i vår grupp verkar därför vara säkra i sig själva genom att använda sig av bilder utan 

varken photoshop eller retuschering men samtidigt väljer majoriteten att ”avtagga” sig från 

bilder som de inte anser representera en positiv bild av dem. Så här blir det en liten 

motsättning i deras egna argument och svar. Av detta kan vi dra slutsatsen att de är måna om 

vilka bilder som representerar dem själv men inte i den utsträckningen att de photoshopar 

eller retuscherar bilder innan publicering.  

 

Enligt tidigare undersökningar som utförts har man kommit fram till att tjejer är mer 

bekräftelsesökande än killar på Facebook och använder det sociala mediet som medel för att 

få uppmärksamhet (Stefanone, Lackaff &, Rosens, 2010). Detta kan vi se tendenser till även i 

vår undersökning då tjejerna tyckte att det var viktigare att få respons i form av ”gilla-tryck” 

och kommentarer på profilbilden i högre grad än killarna. 52 procent av tjejerna tyckte att det 

var viktigt i jämförelse med 20 procent av killarna. En jämnare fördelning mellan könen var 

det på frågan om ungdomarna ansåg att det var viktigt att få respons på sina 

statusuppdateringar, 56 procent av tjejerna och 47 procent av killarna ansåg att det var viktigt.  

 

När vi kollar på tjejers respektive killars sekretessinställningar på Facebook ser vi att 53 

procent av tjejerna och 43 procent av killarna valde att endast dela med sin information och 

Facebookprofil till sina Facebookvänner. 27 procent av killarna hade sin Facebookprofil 

tillgänglig för alla Facebookanvändare i jämförelse med 10 procent av tjejerna. Av de som lät 

ha sin Facebookprofil tillgänglig för alla var alltså majoriteten killar. Enligt en undersökning 

utförd av säkerhetsföretaget Bitdefender var kvinnorna mer måna om vilka som hade tillgång 

till deras Facebookprofil än vad männen var. Forskningsresultaten påvisade att männen 

brydde sig mindre om vilka som fick ta del av deras privata information i jämförelse med 

kvinnorna. 24, 5 procent av männen valde att ha sin profilsida sökbar och tillgänglig för alla 

Facebookanvändare medan det endast var 16 procent av kvinnorna som lät okända personer 

ha tillgång till deras privata information (zdnet.com). 
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54 procent av tjejer och 57 procent av killarna ansåg att de inte förskönade sina 

statusuppdateringar samtidigt som 38 procent av tjejerna och 33 procent av killarna brukade 

”krydda” sina statusuppdateringar för att verka mer intressant. Här fanns alltså en ytterst liten 

skillnad mellan könen. Av dem som svarade ja angav ungdomarna att de brukade försköna 

sina statusuppdateringar för att ”verka kul och smart” och ”det är kul och kan väcka 

diskussioner”.  

 

Om vi ser till fördelningen av länkar på Facebook så var det relativt jämnt fördelat bland 

bilder och musik. En skillnad vi kunde urskilja var delningen av sportlänkar där nästan 

hälften, 43 procent av killarna delade med sig av sportlänkar till skillnad från 4 procent av 

tjejerna. Liksom på modebloggar var det 13 procent tjejer och 0 procent killar som delade 

med sig av det. Det är ytterligare ett exempel på vad omgivningen förväntas av könen. Enligt 

de stereotypa könsroller som råder i dagens samhälle så är till exempel idrott en 

mansdominerad värld. Vi vill inte påstå att de killar som delar med sig av sportlänkar endast 

skulle dela med sig av dessa för att det förväntas av dem av omgivningen, självfallet finns 

säkerligen ett egenintresse bakom det. Men man kan ställa sig frågan varför så få tjejer, endast 

4 procent, delar med sig av sportlänkar då det nästan är lika många kvinnor som män som är 

aktiva inom idrotten. Vi kan heller inte utesluta att inte killar läser modebloggar, men att döma 

utav enkätundersökningen var det ingen av de killar som besvarade enkäten som delar med 

sig av sådana länkar på Facebook. Detta är en kontrast och visar att våra resultat tyder på att 

de normer och regler som generellt ses för vad som är manligt och kvinnligt även återspeglas i 

sociala medier. 
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6.2 Hur förhåller sig ungdomarna till andras identitetsskapande på Facebook 

sett ur ett genusperspektiv? 

Ungdomarnas syn på deras egna och andras identitetsskapande på Facebook skiljer sig lite åt 

enligt våra studieresultat. 54 procent av tjejerna och 57 procent av killarna angav att de själva 

aldrig eller sällan förskönar sina statusuppdateringar. Majoriteten angav också att de inte 

brukar försköna bilder men samtidigt var i princip alla måna om vilka bilder som publicerades 

på dem då nästan alla hade ”avtaggat” sig från bilder någon gång. Däremot var 77 procent av 

killarna och 87 procent av tjejerna överens om att deras Facebookvänner förskönar sin 

identitet på Facebook genom foton och statusuppdateringar. De tyckte alltså att deras vänner 

förskönar sina identiteter på Facebook i större utsträckning än de själva.  

 

Vid frågan om man trodde att tjejer och killar framställer sig olika på Facebook, så trodde de 

flesta att det fanns en skillnad. Bland de kommentarer som ungdomarna skrivit ser man att 

flera ungdomar har föreställnigen att tjejer är mer bekräftelsesökande än killar på Facebook. 

Enligt Jarlbro har kvinnan oftast framställt som vacker, ung och till för att behaga inom 

mediesamhället. Vi tycker att denna bild av kvinnan kan spåras i en del av ungdomarnas 

kommentarer i enkäten. För att exemplifiera detta följer här några av dessa kommentarer:  

 

Jag tror tjejer lägger in många ”ego”- bilder på sig själva för att få bekräftelse. 

Jag tror inte killar gör. Tjejer är nog mycket mer osäkra. Det är därför vi tjejer 

gör så. Tjej 16 år 

 

Tjejer är mer ytliga, lägger ut bilder på dem själva där dem är halvnakna osv. 

För att många killar ska gilla. Kille 16 år 

 

Som tidigare forskning visat så är det främst tjejer i dagens samhälle som strävar efter att 

anpassa sig och sitt utseende efter dagens skönhetsideal och rådande normer. Enligt Jarlbro 

finns det många undersökningar som visar att unga kvinnor känner sig missnöjda med sina 

kroppar (Jarlbro, 2006:147). Majoriteten av kommentarerna som ungdomarna skrivit själva 

tydde just på att tjejerna på Facebook anses vara bekräftelsesökande och ofta framställer sig 

själva som ”snygga och sexiga” medan ytterst få kommenterade att killar skulle framställas på 

något särskilt sätt. Några enkätdeltagare som resonerade kring både killars och tjejers 

framställning på Facebook svarade följande: 
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Jag tycker att killar har en mer dold aktivitet på Facebook. Medan tjejer är mer 

öppna med att vara aktiva. Killar är dock mer tydliga med att ta ställning i vad 

de tycker. Tjej 18 år 

 

Killar framställer sig manliga, tjejer framställer sig sexiga, söta osv. Kille 18 år 

 

Tjejer - snygga bilder. Killar- aktiva liv. Tjej 18 år 

 

Enligt forskningen så uppstår skilda gruppkulturer för killar och tjejer med innehållande 

normer och regler för hur man ska vara och hur man får bete sig (Smedler & Drake, 2006:57) 

och kanske är det dessa som återspeglas även i ”Facebookvärlden”. Tjejen 18 år, som menar 

att killar har en ”dold” aktivitet och inte visar att de är aktiva på samma sätt som tjejer må ha 

en poäng. Om vi återgår till Meads teori så kan tjejers respektive killars framställning på 

Facebook te sig efter hur de förväntas vara av omgivningen, beroende på de underliggande 

könsstereotypa normerna i dagens samhälle. Killar förväntas alltså exempelvis inte lägga ut 

samma typ av ”ego bilder” eftersom han förväntas att ” inte bry sig”. Mannen har, som 

tidigare nämnt, oftast avbildats som stark och oberoende inom mediesammanhang och är inte 

ute efter bekräftelse på samma sätt som kvinnan. Som vi nämnt så har man i tidigare 

forskning påvisat att många kvinnor använder Facebook som medel för att få bekräftelse, 

detta återspeglas i vår undersökning då ungdomarnas syn på hur tjejer och killar framställer 

sig på Facebook återkopplar till dessa teorier. 
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6.3 Finns det medvetna tankar bakom den information man väljer att dela 

med sig av till sina Facebookvänner och hur presenteras denna information? 

Vilka är dessa tankar? 

Man kan säga att Facebook är en liten del av ungdomarnas fullständiga identitet, dock inte 

sagt att den är inte är av betydelse. Som Martin, Zhao & Grasmuck (2008) menade så är det 

fortfarande en värld där vi gör intryck på andra människor. Enligt tidigare forskning så har vi 

olika ”jag” beroende på vilken situation vi befinner oss i. Den person du är på jobbet kanske 

inte är densamma som du är i hemmet osv. Den virtuella världen är ytterligare en dimension 

där du producerar ett ”jag”, det kanske också är det enda stället där du har chans att producera 

ditt ”önskvärda jag”.  

 

De flesta av ungdomarna, 83 procent av tjejerna och 60 procent av killarna, brukar dela med 

sig av bilder på Facebook enligt undersökningen. I vårt urval var det främst bilder på dem 

själva som ungdomarna delade med sig av. Semesterbilder och bilder på dem själva 

tillsammans med kompisar var även populärt att dela med sig av bland tjejerna. Utöver det var 

fördelningen bland festbilder, fritidsaktiviteter och bilder tagna i skolmiljö relativt jämn bland 

tjejer och killar då ungefär hälften av båda könen delade med sig av sådana bilder.   

Nästan alla av ungdomarna i undersökningen angav att de någon gång hade avtaggat sig från 

bilder på Facebook som de ansett inte gett en rättvis bild av dem. Vi kan se att det finns 

likheter med den tidigare forskningen som påvisat att man använder Facebook som medel för 

att förstärka de positiva sidorna hos sig själv som anses vara socialt önskvärda. Man sållar 

alltså bort de bilder man inte vill, ska representera ens identitet. Man kan, som vi tidigare 

diskuterat med referens till Meads teori om ”Me” och ”I”, säga att vi väljer ett ”Me” för att 

framställa oss på ett visst sätt genom det visuella på Facebookprofilen. Med det menar vi att 

man väljer vissa bilder framför andra och på det sättet styr skapandet av ”me” för att gestalta 

sig på ett visst sätt. En av ungdomarna har kommenterat hur hon tror att ungdomar framställer 

sig vilket man kan koppla till Mead´s teori: 

 

Jag tror att de flesta vill framstå så populära, omtyckta och snygga som möjligt. 

Enligt normen ska man ha ett aktivt liv som ska verka så perfekt som möjligt. 

Man visar bara den bra sidan av sig själv. Tjej 16 år 
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Vad vi kan se i vår undersökning, som även Martin, Zhao & Grasmuck (2008) kom fram till, 

är att majoriteten av ungdomarna använder sig av den visuella effekten för att presentera sin 

identitet. De flesta använder sig alltså av profilbilder, statusuppdateringar samt delar med sig 

av olika typer av länkar och bilder som tillsammans utgör en presentation av dem som 

individ, istället för att använda sig av en skriftlig självpresentation. På så vis kan vi säga att 

det visuella på Facebook är ett verktyg som bidrar till ungdomarnas identitet och hjälper till 

att förstärka deras val av identitet.   

 

Om ungdomarna ansåg att det var viktigt att deras Facebook vänner ser att de har ett aktivt liv 

svarade majoriteten nej. Tjejerna tyckte dock att det var viktigt i större utsträckning än 

killarna då 25 procent av de kvinnliga deltagarna svarade ja i jämförelse med 17 procent av 

killarna. På frågan varför de svarat ja menade de flesta tjejer att de inte ville verka tråkiga och 

att de ville dela med sig av sina upplevelser/aktiviteter medan killarna angav att de endast att 

ville dela med sig av sina upplevelser/aktiviteter.  

 

Som vi konstaterat tidigare så trodde 77 procent av killarna och 87 av tjejerna att många av 

deras Facebookvänner förskönade sina identiteter genom statusuppdateringar och foton 

samtidigt som 38 procent av tjejerna och 33 procent av killarna angav att de själva brukade 

försköna statusuppdateringar för att verka mer intressant. Man kan ställa sig frågan varför 

ungdomarna tror att deras Facebookvänner förskönar identiteten i större utsträckning än dem 

själva. Vi vill inte påstå att ungdomarna är oärliga i sina svar, men vi vill poängtera att man 

kanske inte tänker på att man förskönar sina inlägg utan det sker omedvetet. Detta är endast 

spekulationer och inget vi kan påvisa utifrån våra resultat, för att kunna befästa dessa belägg 

behöver vi utföra mer grundliga frågor och eventuellt utföra intervjuer. Men av de som angett 

att de väljer att retuschera bilder och försköna sin identitet på Facebook kan man ställa frågan 

varför man väljer att göra detta. Om man utgår från enkätundersökningen var det några av 

kommentarerna som löd följande: 

 

Man ska tycka att personen i fråga ska vara mer intressant. Kanske de vill ha 

”gillningar” och respons på vad de gör. Kille 16 

 

Jag tror nog att många vill ha uppmärksamhet på Facebook. Kille 17 
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Detta kan vi även tyda i våra studieresultat då 56 procent av tjejerna och 47 procent av 

killarna anser att det är viktigt att få respons på sina statuskuppdateringar i form av ”gilla” 

tryck och kommentarer. Då detta gäller ungefär hälften av alla respondenter kan vi koppla 

detta till hur Boyd anser att vår sociala identitet inte bara utgörs utav oss själva utan även av 

andra. Hon menar att man styrs av de intryck man får av sin omgivning (Boyd, 2007:21). 

Genom att förstå andras reaktioner på våra statusuppdateringar kan vi bedöma 

genomslagskraften i det vi ville få fram. På så sätt får vi även en större förståelse i hur vi ska 

anpassa oss till den sociala situationen genom vårt beteende och passa in i den aktuella 

kontexten. Enligt Boyd är det när vi läser av signaler från omgivningen som vi lär oss förstå 

vad som är ett lämpligt beteende (Boyd, 2007: 21).  
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7. Slutsatser  

I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser och svarar på om vi fått svar på våra egna 

frågeställningar. Sen avslutas kapitlet med några förslag på vidare forskning. 

 

7.1 Våra slutsatser 

Det som är fascinerande med Facebook är att det kan ge uttryck för olika identiteter. Då man 

redan känner majoriteten av sina Facebookvänner som kan bedöma sanningen i sitt 

uppträdande så har man en tendens att dela med sig av förskönande åsikter, profilbilder, 

tankar och så vidare. Som tidigare forskning har påvisat, så har vi benägenhet att bättra på 

vårt egna ”jag” på Facebook för att framstå som så bra som möjligt, vilket våra resultat också 

kan påvisa till viss del. Detta kan vi inte genaralisera då vi haft ett för litet urval. 

Identitetsskapandet är på ett sätt en ständigt pågående process som speglas av verklighetens 

föreställningar och normer vilka i sin tur är konstruerade av människor för människor. Vad vi 

kan se på identitetskapandet på Facebook är det en del av ungdomars vardag då man skapar 

många olika ”me” i samband med att de deltar i olika diskussioner, delar med sig av länkar 

eller visar vilken sorts musik de gillar. Alla dessa faktorer har en bidragande effekt till 

ungdomarnas skapande av en egen identitet. Eftersom att Facebook idag är så utbrett och 

populärt bland just ungdomar drar vi slutsatsen att Facebook är en del i ungdomarnas 

identitetsskapande överlag där de får och gör intryck på varandra genom statusuppdateringar, 

profilbilder och så vidare. 

 

När vi ser på genusperspektivet ser vi att våra resultat tyder på att de normer och regler som 

generellt råder för vad som är manligt och kvinnligt även återspeglas i ungdomars 

förhållningssätt till sociala medier. Vad som anses vara typiskt kvinnligt utanför den virtuella 

världen ses även i Facebook värld som typiskt kvinnligt och vice versa gällande männen. 

Även ungdomarna hade de föreställningarna som kunde utläsas i deras egna kommentarer. De 

flesta hade en föreställning om att tjejer är mer bekräftelsesökande på Facebook än vad 

killarna är. Tjejerna visade sig mer måna om vilka bilder som representerade dem då den 

större majoriteten ”avtaggade” sig från icke önskvärde bilder. Majoriteten av killarna var inte 

intresserade av att få bekräftelse på sin profilbild medan hälften av tjejerna ansåg det vara 

viktigt vilket stärker den tidigare forskningen. 
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Vi inte påstå att våra resultat skiljer sig mot andras resultat men då de tidigare undersökningar 

som utförts inte har studerat svenska ungdomar så är denna undersökning ett led i rätt riktning 

för att få en inblick i hur våra svenska ungdomar använder sig av Facebook för sitt 

identitetsskapande och hur deras tankar råder gällande andras identitetsskapande. 

 

Svaret på frågeställning ett blir att ungdomarna använder sig av Facebook för att stärka deras 

identitet samt att de anser det viktigt att få respons på bilder, statusuppdateringar och så 

vidare. Ser vi till genusperspektivet är tjejerna mer måna om vilka bilder som finns på dem 

och det var även mest tjejer som haft photoshopade/retuscherade bilder på sig själva, det var 

även flest tjejer som ville få respons på sin profilbild och därmed stärka deras identitet. 

 

Gällande frågeställning två tror de flesta att det finns en skillnad mellan killars och tjejers 

framställning på Facebook. Majoriteten av kommentarerna från deltagarna antydde på att 

tjejerna är mer bekräftelsesökande än vad killarna är.  

 

Ser vi till frågeställning tre, kan vi urskilja att ungdomarna är måna om vilka bilder som 

representerar dem samt att man förskönar sina statusuppdateringar till viss del. Majoriteten 

var överens om att deras Facebookvänner förskönar sina statusuppdateringar och väljer vissa 

bilder framför andra. 

 

7.2  Förslag på vidare forskning 

Då vi som studenter har en begränsad tid på oss att undersöka valda områden skulle vi se det 

intressant om det genomfördes en större undersökning med ett större urval inom detta område. 

Det skulle även vara intressant att utföra en typ av kvalitativ forskning för att komma mer 

djupgående in i ungdomarnas syn på Facebook och identitetskapande samt att kunna göra en 

genomförbar generalisering och då få en mer tillförlitlig och allmän rapport inom detta ämne. 

Som vi upptäckt saknas det studier inom svensk forskning på detta område som självklart 

skulle vara intressant sett ur ett svenskt perspektiv. 
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Sammanfattning 

I och med att internet växte fram kom även de sociala medierna. De sociala medierna har 

skapat nya platser och gett oss chansen för en bredare gemenskap på en global nivå och vidgat 

möjligheten för ett identitetsskapande då detta öppnar för möjligheten att i större utsträckning 

påverka hur vi framställer oss själva och riktar uppmärksamheten på vår identitet, vilket kan 

vara både positivt och negativt. Syftet med denna uppsats var att studera ur ett 

genusperspektiv ungdomars identitet konstruktion och hur de ser på andras identitet genom 

det sociala mediet Facebook samt om det finns ett medvetande bakom ungdomars val av all 

information som de delar med sig av. Vår förhoppning var att dessa frågeställningar kom att 

besvaras: 

 

1. Hur sker konstruktionen av identitet hos ungdomar på Facebook sett ur ett 

genusperspektiv? 

2. Hur förhåller sig ungdomarna till andras identitetsskapande på Facebook sett ur ett 

genusperspektiv? 

3. Finns det medvetna tankar bakom den information man väljer att dela med sig av 

till sina Facebookvänner och i så fall hur presenteras denna information? Vilka är 

då dessa tankar? 

 

Till vår hjälp valde vi som metod att utföra en kvantitativ enkätundersökning på en 

gymnasieskola i Örebro kommun. Till den teoretiska delen har vi använt oss av begreppen 

identitet och genus samt Mead´s teori som varit relevanta för oss i vårt analysarbete. De 

resultat som vår undersökning har visat är att ungdomarna tror att deras vänner förskönar sina 

statusuppdateringar men svarar att de själva inte gör det. Det visar även att ungdomarna 

använder sig av Facebook för att dela med sig av sina liv i form av bilder, länkar och så 

vidare. Vi kan se likheter med vår undersökning till de tidigare forskningsrapporter som vi 

presenterat samt att vi ser likande skillnader mellan könen som presenterats i tidigare 

forskning. Det som är den stora skillnaden är att vi studerat svenska ungdomar.  
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Bilaga 1. 

 

Identitetsskapande på Facebook 

 

 

Ringa in ditt svarsalternativ & kryssa i rutorna. 
 

Tjej   □                              Kille   □ 
  

   
Ålder (kryssa i): 

  

15 år                      □ 
  

16 år                      □ 
  

17 år                       □ 
  

18 år                      □ 
  

19 år                      □ 
  

   
1. Hur ofta loggar du in på Facebook? 

 
A.      Mindre än en gång i veckan 

  
B.      En gång i veckan 

  
C.      Flera gånger i veckan 

  
D.      En eller flera gånger om dagen 

  
E.      Vet ej 

  

   
2. Varför använder du Facebook? (Numrera svaren efter vad du anser är viktigast) 

  

A.   □   Jag vill hålla kontakten med vänner 
 

B.    □  Jag vill se vad mina vänner gör 
  

C.    □  Jag vill att mina vänner ska hålla koll på vad jag gör 
 

D.    □   Jag vill knyta nya kontakter 
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3. Hur ofta uppdaterar du din status på Facebook? 
 

A.      Mindre än en gång i veckan 
  

B.      En gång i veckan 
  

C.      Flera gånger i veckan 
  

D.      En eller flera gånger om dagen 
  

E.      Vet ej 
  

 

4. Är det viktigt för dig att du får respons (”gilla” tryck och/ 

eller kommentarer) på dina statusuppdateringar? 
 

A.      Ja 
  

B.      Nej 
  

   
5. Händer det att du ”kryddar” (förskönar) dina  

 
statusuppdateringar för att verka mer intressant? 

 
A.      Ja, alltid 

  
B.      Ja, ibland 

  
C.      Sällan 

  
D.      Nej, aldrig 

  
E.      Vet ej 

  

   
6. Om du svarade nej på förgående fråga, hoppa till fråga 7. Om du  

svarade ja, varför väljer man att ”krydda” sina statusuppdateringar? 

A. För att verka ha ett mer intressant liv  
B. För att få många kommentarer eller 

”Gilla” 

B. För att få många kommentarer eller ”Gilla” 
 

C. För att jag inte vill visa mitt rätta jag D. Annat _______________________ 

D. Annat __________________________________ 

   
7.  Hur ofta byter du profilbild? 

  
A. En gång per år 

  
B. En gång i halvåret 

  
C. En gång i månaden 

  
D. En gång i veckan 

  
E. Aldrig/ har ingen 
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8. Vad föreställer din profilbild? 
  

A. Jag har en bild på mig själv B. Jag har en bild på mig & mina vänner 

B. Jag har en bild på mig & mina vänner 

C. Jag har en bild på en kändis 

D. Jag har en bild på en tecknad/påhittad figur 

D. Jag har en bild på en 

tecknad/påhittad figur 

E. Annat_________________________ 
 

   
9. Har du någon gång haft en profilbild på dig själv som varit photoshopad  

eller retuscherad? 
  

A.      Ja 
  

B.      Nej 
  

   
10.  Är det viktigt att få respons (”gilla” tryck och/eller kommentarer)  

 på sin profilbild? 
  

A. Ja 
  

B. Nej 
  

11. Vilka kan se din Facebookprofil? 
  

A. Bara vänner 
  

B. Vänner plus vänners vänner 
  

C. Alla på Facebook 
  

D. Vet ej 
  

   
12. Vad visar du på din profilsida? (Du kan välja att kryssa i fler alternativ) 

( )Profilbild ( ) Adress ( ) Musikintressen 

( ) E- mail ( ) Politisk åsikt ( ) Födelsedatum 

( ) Relationsstatus ( ) Telefon ( ) Sexuell läggning 

( ) Intressen ( ) Religion 
 

( ) Inget av ovanstående 

( ) Adress 
 

( ) Politisk åsikt 
 

( ) Telefon 
 

( ) Musikintressen 
 

( ) Födelsedatum 

( ) Sexuell läggning 

Annat: 

________________________________ 
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( ) Annat:_____________________ 

 
 

13. Finns det en presentation av dig själv på din profilsida? 

A.Ja 
  

B.Nej 
  

   
14. Vilka av följande material brukar du dela du med dig av på Facebook? 

( ) Bilder ( ) Nyhetslänkar 
 

( ) Modebloggar 

( ) Nyhetslänkar 

( ) Musik 

( ) Sportlänkar 

( )Annat:___________________ 
 

( ) Musik 
 

   
15. Är det viktigt att dina Facebook vänner ser att du har ett aktivt liv, 

 exempelvis att du sportar, umgås med vänner och/eller utför andra  

aktiviteter på din fritid? 
  

A. Ja 
  

B. Nej 
  

 

Om ja, varför är det viktigt?   

A. För att jag vill dela med mig av mina upplevelser/aktiviteter 
 

B. Jag vill skryta 
  

C. Jag vill inte verka tråkig 
  

D.  Annat: ___________________________________________________ 

16. Händer det att du avtaggar dig på bilder som du inte tycker skapar  

en rättvis bild av dig? 
  

A. Ja, någon gång 
  

B. Nej, aldrig 
  

C. Ja, alltid 
  

 

   

17. Tror du att många förskönar bilden av sig själv på Facebook,  

genom foton och statusuppdateringar? 
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A. Ja 
  

B. Nej 
  

C. Vet ej 
  

   
18. Tror du att det är skillnad mellan hur killar och tjejer framställer  

sig själva på Facebook? 
  

A. Ja 
  

B. Nej 
  

C. Vet ej 
  

   
19. Om du svarade ja på förgående fråga, på vilket sätt framställer de sig  

olika och vad tror du är anledningen? 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

   
20. Vilken typ av bilder delar du med dig av på Facebook? (du kan kryssa i 

fler alternativ) 
  

( ) Mig själv ( ) På mina fritidsaktiviteter/hobbies  

( ) Festbilder ( ) På mig och mina vänner 

( ) Bilder i skolmiljö ( ) Semesterbilder 
 

( ) Jag publicerar aldrig bilder 

( ) På mina fritidsaktiviteter/hobbies  

( ) På mig och mina vänner 

( ) Semesterbilder 

( ) Annat:_________________________ 
 

Annat: 

_______________________________ 

   

   

   
                                  

Stort tack för din medverkan!   

 

 


