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Abstract  
Social media has expanded and become a big part of people’s everyday lives, where they 
interact with other users. This study examines young men’s use of social media and the main 
focus is on Instagram and Facebook, which are some of the largest social media available on 
the Internet. The purpose of the study is to gain an understanding of how young men create 
their identity on social media and how they are affected by the feedback they receive from 
others on what they publish. There are some questions that will help to answer the purpose 
and they deal with following; how men use social media to create an identity, how men are 
affected by the response of publications as well as a gender perspective in which the question 
is how gender and masculinity are created on social media. The study is based on a qualitative 
approach with semi-structured interviews as the method in which five respondents were 
interviewed. The study shows that identity is created and re-created on social media and that 
there are different strategies to reach the best response. Feedback is important for these men 
and it turns out to be important to them to distinguish between what is a male and a female 
behaviour on social media.  



	  

Sammanfattning 
Sociala medier har expanderat och blivit en stor del av människors vardagliga liv där de 
interagerar med andra användare. Den här studien undersöker unga mäns användande av 
sociala medier där störst fokus läggs på Instagram och Facebook som är bland de största 
sociala medier som finns på Internet. Syftet med studien är att få en förståelse för hur unga 
män skapar sin identitet på sociala medier samt hur de påverkas av responsen som de får av 
andra på sina publiceringar. Frågeställningen tar upp de frågor som ska hjälpa till att besvara 
syftet och den behandlar hur männen använder sociala medier för att skapa en identitet, hur 
männen påverkas av respons på publiceringar samt ett genusperspektiv där frågan är hur kön 
och manlighet skapas på sociala medier. Studien tillämpar en kvalitativ ansats med 
semistrukturerade intervjuer som metod där fem stycken respondenter har intervjuats. Studien 
visar att identitet skapas och omskapas på sociala medier och att det finns olika strategier för 
att nå den bästa responsen. Respons är viktigt för männen och det visar sig också vara viktigt 
för dem att skilja på vad som är ett manlig och kvinnligt beteende på sociala medier.  
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1. Inledning 
Från att hemtelefon och brevskrivande var de enda sätten att kommunicera med andra på 
distans så har tekniken utvecklats till att smartphones, surfplattor och datorer finns i många 
svenskars ägo. Detta kombinerat med att 89 procent av svenskarna från 18 år hade ständig 
tillgång att koppla upp sig på internet år 2013 har bidragit till att internetanvändandet är större 
än någonsin förut och gör att många exponerar sig och kommunicerar med andra över webben 
(Findahl, 2013, s.9). Ett enkelt sätt att kommunicera med andra samt ett enkelt sätt att visa 
upp sig, exponera sig och uttrycka sina åsikter inför andra är via sociala medier. Där får 
användare chansen att skapa en egen profil där de kan visa upp sig själva och uttrycka sig 
precis som de vill. Användare på sociala medier kan ha vänner världen över som i sin tur får 
ta del av de bilder och statusuppdateringar som de publicerar på sina sidor. Den ständiga 
uppkopplingen till internet har liknats vid ett missbruk och en stressforskare uttrycker att 
människor idag inte är någon om den inte syns på sociala medier.  Vidare diskuterar hon hur 
det stora behovet av bekräftelse som cirkulerar på sociala medier främst syns hos yngre 
personer medan äldre inte är lika beroende av bekräftelsen (Ekeroth, 2012). 
     År 2013 besökte 44 procent av landets befolkning från 12 år och uppåt sociala nätverk 
dagligen (Findahl, 2013, s.20). Då fenomenet sociala medier är en stor del av människors liv 
idag samt en plattform där individer visar för andra vem de är, eller vem de önskar att de var, 
så har detta en påverkan på individers identitetsuppbyggnad. Användandet av sociala medier 
beskrivs vara mer komplext än att användare endast publicerar en statusuppdatering eller en 
bild och så är de nöjda där (se t.ex. Grasmuck, Martin & Zhao, 2008, Rui & Stefanone, 2013, 
Anderson, Chamorro-Premuzic, Fagan & Woodnutt, 2012). Dessa tidigare studier har 
bekräftat att individer skapar en identitet på sociala medier genom publiceringar som är 
hjälpmedlet till att skapa eller uttrycka sin identitet på. Vare sig syftet med publiceringen är 
att få bekräftelse, i form av ”likes” eller kommentarer, eller om syftet är skapa debatt med 
andra angående sina tankar och värderingar, så beskrivs själva publiceringen vara ett uttryck 
för individens identitet (Rui & Stefanone, 2013, s.1290). Rui och Stefanone (2013, s.1290) 
beskriver också hur internet idag är en stor del av människors liv samt en plattform för 
människor att umgås och träffa andra på så skapas identitet offline likväl som online. 
     En tidigare studie som undersökt facebookanvändande skriver att då flera miljoner 
människor är användare av sociala medier så är det viktigt att skapa en förståelse för den 
psykologiska process som påverkar individers beteenden och beteendets uppkomst i just den 
kontexten (Anderson, et al., 2012, s.24). I samma studie beskrivs det hur forskning på 
personligheter i relation till exempelvis Facebook har gjorts. Dock är det relativt lite med 
tanke på hur många användare av sociala medier det finns. Med flera hundratusen användare 
på sociala medier så bör det finnas mer forskning som skapar förståelse för hur och varför 
människor använder sociala medier och vilken effekt fenomenet har (Anderson, et al., s.24). 
     Det mänskliga jaget formas i samspel med sin miljö och kan ständigt revideras (Berger & 
Luckmann, 2011, s.66). Att då studera identitetsskapande i det vardagliga livet men utelämna 
internetvärlden som möjlig kontext vore felaktigt då en stor del av kommunikationen mellan 
individer, i huvudsak ungdomar, sker via sociala medier på internet (Findahl, 2013, s.6). En 
tidigare studie har fokuserat på kvinnors aktiviteter på internet och det framkommer att 
websidorna kvinnorna besöker fungerar som en plats att uttrycka identitet, lämna ut sig själv 
och att kommunicera. Samma studie visar att män främst spelar datorspel när de har tillgång 
till dator samt att kvinnor tenderar att chatta (Mazzarella, 2005, s.2f), med det sagt så är 
kvinnor mer benägna att kommunicera över internet vilket kan ha lett till att fokus främst har 
legat på kvinnor i tidigare forskning om internetanvändning och användandet av sociala 
medier. Detta gör det intressant att få en förståelse även för mäns användande av sociala 
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medier. Att män använder sociala medier råder det ingen tvekan om, frågan är av vilken 
anledning de använder sociala medier och vilken påverkan deras publiceringar har på dem. 
Det är just de frågeställningarna som ligger till grunden för den här studien. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för unga mäns identitetsskapande på 
sociala medier samt få kunskap om hur respons på publiceringar kan påverka individens 
självkänsla. 

1.2 Frågeställning 
Jag ska med hjälp av följande frågor besvara syftet: 

1. Hur använder män sociala medier för att skapa eller omskapa sin identitet? 
2. På vilket sätt påverkas männen av responsen de får på sina publiceringar? 
3. Hur konstrueras kön och manlighet på sociala medier? 

1.3 Definition av begrepp 
Nedan beskrivs begrepp som studien behandlar samt beskrivningar av några sociala medier. 
De sociala medier som definieras är de som intervjupersonerna i studien talar nästan 
uteslutande om och därför begränsas definieringarna till dessa.  
     Sociala nätverk: ”Sociala medier är ett samlingsbegrepp för många olika webbplatser och 
tjänster på internet, men kan beskrivas som mötesplatser där användarna kan bygga upp sitt 
eget innehåll, skapa kontakter och bilda nätverk med andra.” (Johansson, 2013). Sociala 
medier är en virtuell plattform där användare kan presentera sig själva, utforma sitt sociala 
nätverk och etablera samt upprätthålla kontakten med andra. En av de populäraste sociala 
nätverken är Facebook som år 2011 hade 750 miljoner aktiva medlemmar och var därmed en 
av de mest trafikerade sidorna på internet (Anderson, et al., 2012, s.23). Sociala medier är där 
aktiviteter kombineras med teknik, social interaktion och användargenererat innehåll. Många 
företag och organisationer använder sociala medier idag då de enkelt når ut till människor och 
smidigt att skapa en dialog med andra därigenom (Kawe web, 2012.). Det grundläggande för 
sociala medier är att kunna föra en dialog med andra samt att användare tillsammans ska 
kunna skapa information och innehåll på en webbplats. Kontakter som människor skapar på 
sociala medier kan uppstå på olika sätt, dels kan användare söka efter andra användare, de kan 
söka bland vänners vänner, söka användare via intressen, arbete, ålder et cetera (Johansson, 
2013). 
     Facebook är en plattform med olika dimensioner: information, vänskap och 
kommunikation (Anderson, et al., 2012, s.26). Användare på Facebook har vanligtvis sina 
verkliga namn istället för påhittade användarnamn. Facebookanvändare kan presentera sig 
själva genom att exempelvis publicera filmer och foton i egna album, publicera sina intressen, 
hobbys, arbeten samt lista sina vänner. Kommunikationsfunktionerna på Facebook består av 
kommentarer och meddelanden som antingen är privata eller offentliga (Grasmuck, et al., 
2008, s.1820). Tidigare forskning konstaterar att de främsta funktionerna facebookanvändare 
nyttjar är att hålla sig uppdaterade med gamla och nya vänner, studera, dejta samt organisera 
och publicera sociala event (Anderson, et al., 2012, s.26). 
     Instagram är en plattform där användaren väljer ett användarnamn. Instagramkontot kan 
kopplas till andra sociala medier som till exempel Facebook, vilket försvårar anonymiteten 
för användaren. Användare tar bilder som de har möjlighet att lägga ett filter på (en funktion 
för att exempelvis ändra färg, ljus eller kontrast) för att sedan publicera och göra bilden synlig 
för endast sina följare eller för alla användare på Instagram, det beror på om användaren har 
privat eller offentligt konto (Instagram, 2014).  
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     Twitter beskrivs som en microblogg där användare på max 140 tecken kan skriva en text 
som deras följare sedan kan ta del av och kommentera eller dela vidare. Användare kan också 
dela bilder genom sin Twitter (Olausson, 2009). 
     Tagga gör användare genom att lägga till andras namn i sina publiceringar. Taggar kan 
hänvisa till vänner eller till någon annan användare. När en användare taggar någon så skapas 
en länk som användare kan klicka på för att dirigeras till den taggade personens profilsida. 
Taggen kan bli ett inlägg på användarens sida samt ett inlägg i vännernas nyhetsflöde 
(Facebook, 2014). 

1.4 Disposition 
Studien presenterar vidare ett kapitel om tidigare forskning med fokus på tre huvudområden 
vilka är ungas identitet och självkänsla, skillnader i användandet av sociala medier samt 
presentation av självet. Kapitlet följs sedan av den teoretiska referensramen som studien utgår 
ifrån och begreppen som redovisas där är identitetsskapande, den andre samt social 
konstruktion av manligt och kvinnligt. Därefter presenteras metodkapitlet där studiens ansats 
och tillvägagångssätt redogörs innehållande följande rubriker: kvalitativ forskning, urval och 
intervju, tillvägagångssätt och analys av det empiriska materialet. Kapitlet innefattar även 
studiens tillförlitlighet och trovärdighet samt metodreflektion. En kortare presentation av 
intervjupersonerna avslutar metodkapitlet där läsaren delges information om männens ålder, 
var de är bosatta samt vilka sociala medier de använder. Nästkommande kapitel redovisar 
studiens empiri och analys som är indelade i tre olika teman vilka är idealisering och 
intrycksstyrning, tillhörighet och identitetsskapande samt att göra kön. Varje tema börjar med 
att empirin presenteras som följs av analys där den teoretiska referensramen anknyter till 
empirin. Slutligen presenteras ett kapitel med studiens slutsatser följt av ett kapitel diskussion. 
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2. Tidigare forskning 
Detta kapitel presenterar tidigare forskning som är relevant för studien vilken är indelad i 
följande kategorier; ungas identitet och självkänsla, skillnader i användandet av sociala 
medier samt presentation av självet. 

2.1 Ungas identitet och självkänsla 
Grasmuck, et al. (2008, s.1817) har studerat 63 män och kvinnors användarkonton på 
Facebook med syfte att undersöka hur identitet konstrueras där.  De har identifierat att 
identitet konstrueras annorlunda då användaren inte är anonym än när användaren är annonym 
och använder ett användarnamn. De menar att identitet är en viktig del av självbilden och att 
människans självbild är resultatet av tankar och känslor i relation till människan själv som ett 
objekt. Identitet är därför den del av självet som kännetecknar en människa för andra. 
Framställningen av identiteten är således en process som innefattar två delar, dels 
”tillkännagivande identitet” som skapas av individer som hävdar en identitet, men också 
”identitetsplacering” som skapas genom andra som godkänner den hävdade identiteten. 
Identiteten upprättas först när det finns ett tillfälligt tillkännagivande och placerande. 
     I studien ”identity theory and social identity theory” av Burke och Stets (2000, s.224) 
anser författarna att det bör finnas en generell teori om självet som kan användas på både 
macro- och micronivå vilken bör förhindra användandet av olika teorier undersökningar av 
olika delar av självet.  I studien undersöker de skillnader hos självet i olika identitetsteorier 
och menar slutligen att genom att kombinera identitetsteori och social identitetsteori så kan en 
generell teori av självet nås. Genom studien beskriver de självet som reflexivt vilket betyder 
att det kan ses som ett objekt som kan kategoriseras, klassificeras och namnge sig själv i 
relation till andra sociala kategorier eller klassificeringar. Identitet formas genom processen 
av självkategorisering eller identifiering (Burke & Stets, 2000, s.244f).  
     Anderson, et al. (2012, s.28) har gjort en litteraturgenomgång av den senaste empiriska 
forskningen på några av de viktigaste psykologiska teman rörande facebookanvändning. De 
använder tre teman när de sammanställer den tidigare forskningen vilka är; innan användandet 
av Facebook, hur individer och företag använder Facebook samt psykologiska utfall och 
effekter av Facebookanvändning. De konstaterar att publiceringars respons har olika 
betydelse för användare beroende på dennes självkänsla. De skriver om en studie av 
Christofides, Desmarais och Muise (2009) som konstaterat att individer som är i behov av att 
vara populära lämnade ut mest information om sig själva på Facebook samt att människor 
med låg tillit till andra människor eller människor med hög självkänsla har ett behov av att 
kontrollera informationen om sig själva på Facebook. De presenterar sedan resultatet av Boyd 
och Ellisons (2007) studie som konstaterat att en större andel användare har ett passivt 
facebookanvändande där de endast skrollar i flödet. Detta trots att respons som nås via ett 
aktivt användande framkallar en tillfredsställande känsla hos användaren (Anderson, et al., 
s.26). Resultatet nåddes genom att undersöka användarnas stimulans av aptitsystem och ett 
motbjudande system, alltså stimulans av ett positivt samt negativt system. Sammantaget av 
dessa två studier menar Anderson et al., (2008, s.28f) att unga användares identitet utspelar 
sig olika beroende på deras självkänsla. De menar att användare med låg självkänsla använder 
informationsdelning på Facebook för att få acceptans och är därmed mindre kräsna över vem 
som ger respons på publiceringen utan huvudsaken är att de blir accepterade. Däremot är det 
tvärt om för personer med hög självkänsla då de inte bryr sig om hur många det är som ger 
respons utan lägger snarare vikt på vem som ger respons då de finner det viktigt att vara 
populära i sin utvalda vänkrets (Anderson, et al., s.28f). Rui & Stefanone (2013, s.1293) 
undersöker självpresentationsbeteenden på sociala medier genom en kvantitativ undersökning 
bland 248 manliga och kvinnliga universitetsstudenter genom att identifiera motivationen 
bakom att skapa intryck. De konstaterar att de med hög självkänsla är mer kontrollerande och 
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skyddar sina självpresentationer på sociala medier. Användare kontrollerar alltså vilka bilder 
och inlägg andra taggar dem i och är snabba att ta bort taggen om det är en oönskad bild eller 
om någonting oönskat har skrivits på deras profilsida. Detta tyder på att upprätthållandet av 
självkänslan påverkar en individs strategiska sätt att visa sin självpresentation online samt att 
respons spelar roll för individen då användare vill ha respons på sina publiceringar fast på 
olika sätt. (2013, s.1299) 
     Användare som anses ha hög självkänsla tenderar att söka mer bekräftelse på sitt yttre då 
de lägger vikt vid hur de bedöms av andra utifrån sina publiceringar. Dessa användare arbetar 
aktivt med att ge intryck genom skapandet av sina självpresentationer online (Rui & 
Stefanone, 2013, s.1288f). Självkänsla är förknippat med en människas värdering av 
självförtroendet. Forskning har visat att olika individer granskar olika tidpunkter av sina liv 
för att värdera sin självkänsla och därför måste ett multidimensionellt tillvägagångssätt 
tillämpas när människors självkänsla mäts. Det finns olika kategorier som har visat sig 
påverka självkänslan vilka därmed är viktiga att ta hänsyn till när självkänsla mäts. 
Kompetenser, utmaningar, accepterande av generaliserade andra, familjens support och 
utseende är exempel på viktiga faktorer som påverkar självkänslan. Det finns alltså olika 
faktorer som bör finnas i åtanke när förståelse för självkänsla skapas (Rui & Stefanone, 2013, 
s.1288f). 
     Young women and the body av Liz Frost (2001) är en bok som behandlar både forskning 
och teori om unga kvinnor. Forskningen är gjord genom djupgående intervjuer på unga 
kvinnor i England och har sin utgångspunkt i teorier om social konstruktion. Frost menar att 
en stor del av dagens generation unga kvinnor verkar vara missnöjda med sina kroppar och 
har därmed undersökt fenomenet. Frost (2001, s.4f) diskuterar kvinnor och deras fixering på 
utseende och beskriver att kvinnor visar upp sitt yttre i större utsträckning än vad män gör. 
Frost talar om hur kvinnor ”doing looks” (Frost, 2001, s.4) och menar att kvinnor fokuserar 
mer på utseende och sitt yttre då de blir betraktade på ett annorlunda sätt än vad män blir. Hon 
beskriver hur föreställningen att bli betraktad av andra är avgörande för hur kroppens 
betydelse skiljer sig mellan kvinnor och män. Kvinnor lär sig att se identiteter och jaget likt 
ett sätt att konsumera lämpliga varor och tjänster, alltså menar Frost (2001, s.90f) att kvinnor 
är så pass medvetna om hur de skapar sig själva, hur de ska se ut som kvinna och hur det i sin 
tur bör förmedlas. Det är dock problematiskt för kvinnor att nå alla ideal som existerar och 
Frost diskuterar om det ens är möjligt att fullständigt nå dem. Trots det beskrivs kvinnor ha en 
förmåga att kontrollera sig själva då de är väldigt självkritiska samt delaktiga och måna om 
sitt utseende (Frost, 2001, s.38). 
     Currie, Kelly och Pomerantz (2006, s.22) har gjort kvalitativa intervjuer men 16 kvinnor 
och undersökt problem som kan uppstå med att representera det kvinnliga bland andra 
individer online. Genom att uttrycka sig i bilder och skrift på sociala medier ges unga 
individer chansen att reflektera över hur de framställer sig och studien visar att kvinnor 
framställer sig annorlunda på sociala medier än vad de gör offline. Dels vågar unga kvinnor 
konfrontera män som trakasserar kvinnor över internet vilket många av dem inte vågar göra i 
ett ansikte-mot-ansikte-möte. Sociala medier blir därför en plattform där kvinnor har 
möjlighet att uttrycka sådant som de annars inte gör. Aggression och sexuell lust är ytterligare 
exempel på vad kvinnor uttrycker på sociala medier men inte talar om i samma utsträckning i 
ansikte-mot-ansikte-möten (Currie, et al., 2006, s.22). 

2.2 Skillnader i användandet av sociala medier 
Dickstein-Fisher (2012, s.29) har med socialt kapital som teoretisk referensram studerat 
skillnader i facebookanvändandet hos olika individer. Hon undersöker sambandet mellan tid 
spenderat på Facebook och antal facebookvänner då det relaterar till kön, inåtvändhet och 
utåtvändhet samt känslan av tillhörighet. Enkäter innehållande frågeformulär om 
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facebookanvändande, personlighet och känsla av tillhörighet besvaras av 305 studenter svar 
och olika mätinstrument användes för att nå resultaten i studien. Studien visar att det saknas 
tydliga skillnader i användandet hos män och kvinnor i tiden de spenderar på Facebook och 
antalet facebookvänner. Däremot skiljer sig användandet mellan utåtriktade och mindre 
utåtriktade personer där utåtriktade personer spenderar mindre tid på Facebook men däremot 
har de fler facebookvänner. Studien konstaterade också att individer som har ett stort behov 
av att känna tillhörighet tenderade att ha fler vänner på Facebook (Dickstein-Fisher, 2012, 
s.57ff).  
     Guadagno och Muscanell (2012, s.108) skriver i sin studie att det finns delar i mäns och 
kvinnors användande av internet som ser olika ut. Kvinnor använder internet främst för att 
upprätthålla relationer med andra medan män främst använder internet till att ta del av 
information, som till exempel genom att läsa nyheter eller läsa och få information om ett 
specifikt ämne som exempelvis ekonomi. Detta styrker det faktum att kvinnor är mer aktiva 
än män på sociala medier men trots det så finns det ingenting som visar att det är fler 
kvinnliga än manliga användare på sociala medier (Findahl, 2013, s.16). 
     Guadagno och Muscanell (2012, s.108f) undersöker kön och personlighetens påverkan på 
män och kvinnors användande av sociala medier. De baserar studien på tidigare forskning om 
online-beteenden och använder en personlighetsskala som de benämner Big Five när de 
undersöker individernas personlighet. Respondenternas personlighetsdrag delas där upp i 
olika mätbara kategorier. Forskningen visar att olika personlighetsdrag påverkar användandet 
av sociala medier. Öppna individer, osociala individer och utåtriktade individer tenderar att 
göra olika saker på sociala medier. Studien visar att sociala medier kan verka som ett 
botemedel för introverta och instabila kvinnor (det gäller främst kvinnor) då de blev mindre 
ängsliga när de kommunicerade med andra online. Män använder främst sociala medier till att 
hitta potentiella dejter, nätverka för karriärens skull och skaffa vänner till skillnad mot 
kvinnor som tenderar att främst använda sociala medier för att publicera inlägg på andras 
profilsidor, publicera bilder, skicka privata meddelanden samt skaffa nya vänner (Guadagno 
& Muscanell, 2012, s.109). Män och kvinnor ägnar sig åt olika aktiviteter på sociala medier 
men inte bara kön utan även personlighetsdrag visar sig påverka användandet av sociala 
medier.  

2.3 Presentation av självet 
Enligt Rui och Stefanone (2013, s.1290) arbetar individen aktivt med att göra intryck på andra 
människor och detta sker likväl på sociala medier som i ansikte-mot-ansikte-möten. Individer 
skapar och förändrar ständigt sin egen samt andras identitet på sociala medier. Det kan vara 
svårt att kontrollera presentationen av självet på sociala medier då användare kan publicera 
inlägg och bilder på andra personer utan deras medgivande. Publicerade bilder kan dessutom 
taggas med personens namn så andra användare får tillgång till bilden och får den publicerad i 
sitt nyhetsflöde. På liknande sätt kan konversationer eller videoklipp publiceras på sociala 
medier där användare taggas och blir offentliga för andra användare. Vidare beskriver de att 
detta medför att publiceringar av andra kan sprida sig fort. De menar att personer som 
presenteras och visas upp på sociala medier behöver alltså inte vara närvarande vid 
publiceringen vilket resulterar i att individer kan bli utlämnade mot sin egen vilja och i en 
sådan situation skapas identiteten utan att personen i fråga kan vara med och påverka det. 
Jämför man detta med hur internet och olika sociala medier såg ut för några år sedan så var 
användare anonyma på ett annat sätt. Förr skapade användare ett eget användarnamn på 
sociala medier som inte behövde förknippas med den de var. Idag heter användare sitt 
fullständiga namn på vissa sociala medier. Däremot finns det sociala medier idag där 
användaren väljer användarnamn men då finns det möjlighet att koppla samman kontot med 
andra konton på andra sociala medier. På Facebook, som är den största sociala media idag, 
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heter användare vanligtvis sitt fullständiga namn vilket gör det enklare för användare att 
”hänga ut” andra användare. (Rui & Stefanone, 2013, s.1290) 
     Det första steget för användare på sociala medier är att eventuellt skapa en profilsida där 
identiteten kan presenteras, kontrolleras och förändras. På profilsidan kan användare göra 
information om sig själva tillgängligt som exempelvis tidigare och nuvarande arbetsplats, 
ålder, namn på släktingar och var den bor. På så vis kan användare kontrollera vad den vill 
visa för andra och förändra sin identitet allt eftersom. För att ge ett konkret exempel kan en 
användare skriva att den har en arbetsplats trots att den arbetade där för flera år sedan och 
numera är arbetslös. Sociala medier är en miljö där identiteten blir formbar och gränsen 
mellan vad som är verklighet och vad som är fantasi, i en användares uppvisade identitet, blir 
mer suddig (Anderson, et al., 2012, s.27f.). På Facebook kan i princip alla användare skicka 
vänförfrågningar sinsemellan vilket resulterar i att somliga facebookanvändare har fler vänner 
online än vad de har offline. Att vara vänner på Facebook kan betyda att man är allt ifrån nära 
vänner till att man är fullständiga främlingar som aldrig ens har träffat varandra. På grund av 
hur facebookrelationer ser ut så tar det bort den traditionella definitionen av en vän vilket 
innefattar intimitet, tillit, support och exklusivitet (Dickstein-Fisher, 2012, s.18). 
     Facebookanvändare visar sin identitet mer implicit än explicit då de snarare ”visar än 
berättar” vilket också ger tolkningsutrymme för de som identifierar personen (Grasmuck, et 
al., 2008, s.1817f). Det finns skillnader i hur identitet skapas i ett ansikte-mot-ansikte-möte 
och i ett online-möte. I ett ansikte-mot-ansikte-möte identifieras den andra personens kön, 
utseende, ras et cetera och en person i ett sådant möte har svårare att låtsas vara någon som 
den egentligen inte är. Det är till exempel enklare för en man att låtsas vara kvinna på sociala 
medier då han inte är synlig där på samma sätt som i ett ansikte-mot-ansikte-möte. Identitet i 
ett ansikte-mot-ansikte-möte konstrueras med hjälp av den fysiska omgivningen och den 
personliga fasaden, som en individ själv kan manipulera för att nå ett önskat intryck hos 
andra. På internet, å andra sidan, interagerar människor via text i ett helt okroppsligt läge som 
inte uttrycker en användarens fysiska karaktär. Individer kan vara anonyma och undanhålla 
information på ett annat sätt online än vad de kan göra i ett ansikte-mot-ansikte-möte. 
Kombinationen av det okroppsliga och det anonyma skapar en teknologisk sammansatt miljö 
där en ny identitet framträder. Karakteristiskt för ett sådant framträdande är tendensen att 
lägga till en personlighet som skiljer sig från identiteten som personen i fråga har offline 
vilket får användaren att låtsas vara någon som den egentligen inte är (Grasmuck, et al., 2008, 
s.1817f). 

2.4 Sammanfattning 
Tidigare studier som finns på området visar dels att självkänsla och identitet är nära 
sammankopplat till varandra samt att respons som ges på publiceringar har betydelse på 
självkänslan. Studier har även visat att kvinnor är mer benägna att visa upp sig samt att de 
vågar föra andra diskussioner på sociala medier än vad de gör i ansikte-mot-ansikte-möten. 
Dessa studier är aktuella då de behandlar fenomen som hanteras i denna studie men här med 
fokus på män, som jag inte har identifierat någon enskild forskning på. Tidigare studier har 
även visat att kvinnor spenderar mer tid på sociala medier och detta kan eventuellt ligga till 
grund för att tidigare forskning på området endast har studerat kvinnor eller kvinnor och män 
gemensamt. 
     Tidigare studier visar hur individer presenterar sig på sociala medier och hur användare 
kan visa och skapa identiteter där. Användare kan ”hänga ut” varandra på sociala medier 
genom att publicera till exempel texter och bilder på varandra, vilket bidrar till att användare 
kan presenteras och identifieras av andra utan att de själva har givit samtycke. Det 
framkommer även hur det är enklare att skapa en identitet som inte helt överensstämmer med 
verkligheten på sociala medier. Det må framstå som tvetydigt då forskning presenteras som 
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stödjer det faktum att användare idag inte är anonyma på samma sätt som förr varpå forskning 
presenteras som hävdar att användare kan framhäva en identitet hos sig själva som endast är 
en vision och ingenting den egentligen är. Det är väsentligt att se skillnaderna i dessa 
jämförelser då den ena jämför sociala medier förr och sociala medier idag och den andra 
jämför identitet online med identitet offline, vilket är två skilda fenomen att jämföra. 
     Som tidigare nämnts tror jag att fokus på kvinnligt användande har varit mer aktuellt då 
dessa är mer aktiva på sociala medier men desto mer internetanvändandet ökar, desto mer 
aktuellt blir det att få kunskap om även mäns användande av sociala medier. Findahl (2013, 
s.6) skriver att unga personer är mest aktiva på sociala medier och studien visar att män och 
kvinnor mellan 16-25 år är den mest aktiva folkgruppen på sociala medier vilket gör det 
relevant att studera unga mäns användande. 
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3. Referensram 
Följande kapitel beskriver de begrepp och teorier studien tillämpar i analysen. De teoretiker 
som främst behandlas är Mead, Goffman samt West och Zimmerman. I slutet av kapitlet 
sammanfattas referensramen där även valda teorier motiveras. 

3.1 Identitetsskapande 
Unga individer har en längtan efter social gemenskap och vill kunna ta del av den närhet, 
intimitet och acceptans som är möjlig att finna när den tillhör en eller flera grupper. Trots det 
så vill unga individer bli någonting unikt och få sin individuella stil och kan då välja att ingå i 
sociala sammanhang där individualiteten står högt i kurs (Lalander & Johansson, 2012, 
s.122). 
     Individer menar inte allt de säger och gör i vardagligt handlande, vilket resulterar i att de 
sällan är sig själva (Mead, 1976, s.113). I varje interaktion mellan människorr finns det delar 
av jaget som aldrig nämns vilket bidrar till att viktiga delar av jaget utelämnas. Det är då den 
sociala erfarenheten som avgör hur mycket av jaget som kommer med i kommunikationen. 
Individer har olika relationer till olika människor vilket leder till att de betyder olika för olika 
människor. Individen framstår på ett visst sätt för en person medan den framstår på ett annat 
sätt för en annan person då den delar upp sig själv i sina olika jag som existerar med hänsyn 
till bekantskapen. En person diskuterar till exempel politik med en viss bekantskap medan 
samma ämne aldrig skulle komma på tal med en annan bekantskap. Det är alltså den sociala 
relationen som avgör vilka av sina olika identiteter som individen använder och det är i den 
sociala processen som jaget uppstår (Mead, 1976, s.113). 
     Giddens (1991, s.101) beskriver begreppet självidentitet som den karaktär en individ 
skapar som sig själv. Livsstil är ett begrepp som beskriver individens rutinerade praktiker 
såsom klädvanor, matvanor, handlingssätt och umgängesmiljöer som sällan går i arv utan 
skapas och tillämpas av individen själv. Självidentitet är inte bestående utan ständigt 
föränderligt vilket innebär att rutinerna, alltså livsstilen, är öppen för förändring. Hur 
individer väljer sin livsstil kan påverkas av grupptryck, synliga förebilder och 
socioekonomiska förhållanden. Ju mer modern tid en individ rör sig inom, ju mer berör 
dennes livsstil kärnan i självidentiteten samt dess skapande och omskapande (Giddens, 1991, 
s.101).  
     Goffman (2009, s.28) beskriver hur ett framträdande är den aktivitet som en individ visar 
för andra, som han kallar för publik. Individer styr sina framträdanden och anpassar dessa 
inför sin publik. I ett framträdande använder individen olika rekvisita och upprätthåller rollen 
för att få ett så trovärdigt framträdande som möjligt. Individen identifieras främst med den 
personliga fasaden vilken bör stämma överens med personens agerande och inkluderar kön, 
kläder, ålder, raskaraktär, utseende, hållning, ansiktsuttryck, gester et cetera. En del av dessa 
attribut är bestående och därmed oföränderliga, som exempelvis raskaraktär, medan andra 
attribut kan skifta från den ena situationen till den andra och är därmed föränderliga 
(Goffman, 2009, s.30).  

3.2 Den andre 
Mead (1976, s.120f) beskriver att det är genom ”den generaliserade andre”, vilket är det 
organiserade samhället eller den sociala gruppen, som en individ formar sin identitet, alltså 
sitt själv. Den generaliserade andre är attityder från en grupp som kan vara allt ifrån ett helt 
samhälle till ett fotbollslag eller annan social grupp. Individers beteenden influeras av den 
generaliserade andre, det är alltså samhället som utövar en kontroll över de individuella 
medlemmarna. Det räcker inte med att en individ endast antar andra individers attityder 
gentemot sig själv och gentemot varandra inom den mänskliga processen för att ett jag ska 
utvecklas fullt ut. Utan på samma sätt som en individ antar andras attityder gentemot sig själv 
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och gentemot varandra så måste han eller hon anta de andras attityder gentemot olika sidor 
och aspekter av den gemensamma sociala aktivitet där alla medlemmar är engagerade. Enligt 
Mead (1976, s.126) är det alltså en struktur av attityder som bygger upp jaget och det är i 
relation till andra som människor blir självmedvetna. Attityder och respons från en grupp 
riktat mot en individ gör att denne blir självmedveten, vilket innebär att individen framkallar 
bestämda responser som tillhör de andra i gruppen. 
     En individs jagutveckling samt utvecklingen för den sociala grupp han eller hon tillhör, 
innebär inte bara att individen behöver bli medveten om sig själv utan det är också viktigt att 
individen blir medveten om andra individer (Mead, 1976, s.182). Mead menar att identifiering 
av den andra uppnås av självmedvetande genom den andra. Individen måste alltså bekräftas 
att vara det den är av andra för att den ska kunna identifieras som det den är. Genom den 
andras roll kommer individen tillbaka till sig själv och kan styra sin egen 
kommunikationsprocess. En individ antar alltså den andras attityder och den sociala gruppens 
attityder gentemot sig själv och därmed lär individen sig styra och dirigera sitt beteende 
medvetet och kritiskt. Individen blir då inte bara självmedveten utan också självkritisk och 
självkritik ska snarare ses som social självkritik då beteenden kontrolleras socialt (Mead, 
1976, s.182f). 
  

En social kontroll handlar inte om att ta bort en människas individualitet utan individen 
är vad den är, som en medveten och individuell personlighet men med förutsättningen 
att han eller hon är inbegripen i den sociala erfarenhets- och aktivitetsprocessen som 
den kontrollerar sitt beteende genom (Mead, 1976, s.183). 
 

Goffman (2009, s.25) menar att alla situationer där människor möts är en arena där individer 
utför ett skådespeleri och skådespeleriet kan fortlöpa så länge alla individer gemensamt 
definierar situationen. Individen, alltså aktören, styr över hur den ger intryck åt sina 
observatörer, alltså publiken. Målet med en sådan intrycksstyrning är dels att fördelaktigt 
framhäva sig själv men också att framställa sig själv i likhet med de normer och regler som 
gäller för just den situationen individen befinner sig i. Det är i framträdandet som en individs 
identitet bestäms och identiteten bestäms utifrån vad gruppen tillskriver honom eller henne 
(Goffman, 2009, s.218). Framträdandet kan vara både socialiserat och idealiserat. Ett 
socialiserat framträdande är när individen framställer sig utefter de normer och regler som 
råder i kontexten och ett idealiserat framträdande innebär också att individen framställer sig 
utifrån de accepterade normerna och reglerna som råder, men då i en högre grad än individens 
egentliga beteende (Goffman, 2009, s.39). Detta kan ske då personen försöker att passa in 
eller då den försöker att tillhöra en grupp den egentligen inte tillhör. Intryck som en individ 
gör hos andra är ofta idealiserade. 
     När en individ spelar en roll så är den en aktör inför en viss publik som den är beroende av 
och anpassar sitt framträdande efter denna. Aktören skiftar sina egenskaper beroende på 
responsen den får från publiken och som tidigare nämnts måste aktören upprätthålla sin roll 
för att framträdandet ska bli så trovärdigt som möjligt. Det är först när publiken tror på rollen, 
som aktören spelar, som aktören själv tror på sin roll (Goffman, 2009, s. 25). Aktören gör 
publikåtskillnad då den spelar en roll för en viss grupp människor och en annan roll för en 
annan grupp människor, aktören antar alltså inte samma roll för alla sociala interaktioner 
vilket tyder på att rollen är kontextberoende (Goffman, 2009, s.50).  

3.3 Social konstruktion av manligt och kvinnligt 
West och Zimmermans (1987, s.126) artikel syftar till att föreslå en etnometodologisk 
informerad förståelse för genus som en rutin och återkommande prestation. De menar att 
individer skapar genus dagligen och att de därmed sorteras till ett visst genus. 
Utgångspunkten i studien är att genus är en social konstruktion som uppnås. Kön bestäms 
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biologiskt men genus skapas av samhället utifrån vilket biologiskt kön personen har. 
Forskarna menar att det är viktigt att hålla isär kön, könskategori och genus för att förstå dess 
relation i vårt samhälle (West & Zimmerman, 1987, s.127).  
     Könsskillnader existerar överallt idag och människor reflekterar över vad som är manligt 
och vad som är kvinnligt. West och Zimmerman (1987, s.128) presenterar olika 
forskningsresultat i ämnet, dels en studie av Harold Garfinkel som skriver om kvinnliga och 
manliga attityder. Garfinkel menar att det finns skillnader mellan män och kvinnor för att män 
är män och kvinnor är kvinnor och att det är så djupt biologiskt rotat att det i sin tur 
producerar psykologiska-, sociala- och beteendekonsekvenser. De strukturella ordningarna 
som finns i samhället förutsätter att människor känner till och är lyhörda inför dessa manliga 
och kvinnliga skillnader. Likväl argumenterar West och Zimmerman (1987, s.129) för att 
manligt och kvinnligt inte är en viss typ av egenskaper, en viss roll eller någonting som är 
föränderligt utan att det är en produkt av mänskligt skapande. 
     West och Zimmerman (1987, s. 131f) skriver även om Garfinkels studie Agnes som 
handlar om en transsexuell person som visade sig var tvungen att lära sig hur kvinnor beter 
sig socialt, alltså hur kvinnor uppför sig i det vardagliga livet, för att fullt ut bekräftas som en 
kvinna. Detta resultat visar också hur genus skapas socialt. Vi lever i en värld där det ska 
finnas två kön och individer tänker inte att det finns män med manliga kön och män utan 
manliga kön, utan antingen är individen en man eller så är den en kvinna. Det är en trygghet 
att veta vilket kön andra har och man tar förgivet att andra ska visa vilket kön de har genom 
kläder, frisyrer, kroppsspråk et cetera. Individer måste kunna visa sitt kön genom att agera 
och anpassa sig efter de förväntningar som finns på den som manlig eller kvinnlig. En persons 
agerande ska alltså lämpa sig efter könet. Avslutningsvis menar författarna att människan kan 
ha många olika identiteter men att den alltid är man eller kvinna (West & Zimmerman, 1987, 
s.134f). 
     Författarna vill alltså göra skillnad på kön och genus. Kön är de fysiologiska skillnaderna 
mellan män och kvinnor medan genus skapas socialt. Individer uppfattar att det finns två kön 
där människan antingen är man eller kvinna och det skapar förvirring om det står oklart vilket 
kön en individ har. För att förtydliga detta så har vi genom sociala konstruktioner skapat 
attribut som är manligt och kvinnligt. En individs kön syns exempelvis genom kläder och 
frisyrer. 

3.4 Sammanfattning 
Meads teorier om identitetsskapande lyfter fram hur individer framhäver sin identitet olika i 
olika kontexter och han uttrycker att en individ sällan, eller aldrig, är sig själv fullt ut då det är 
svårt att vara sig själv när man hela tiden anpassar sig till interaktionen som närvarar. 
Goffman styrker detta och menar att individen styrs av den anpassningen som Mead beskriver 
genom normer och regler som närvarar i den sociala kontexten. Goffman menar att den 
dramaturgiska ansatsen är applicerbar i interaktioner som sker i ansikte-mot-ansikte-möten 
men då internetanvändandet har blivit så stort, främst hos unga men också hos äldre (Findahl, 
2013, s.6), så anser jag att interaktionsteorier som släpptes för över femtio år sedan när 
internet inte ens var uppfunnet, idag kan användas likväl på interaktioner som sker över 
internet.  
     När man talar om identitetsskapande är andra personers närvaro av avgörande betydelse 
för en individss identitet. Både Mead och Goffman beskriver betydelsen av den andre i 
interaktioner och i identitetsskapandet. Den andre är den eller de som bekräftar individens 
identitet då människan inte bara kan vara någonting utan att någon annan eller några andra 
bekräftar att denna är någonting. Detta är en viktig aspekt i denna studie då den andre är en 
förutsättning för respons och identitetsskapande på sociala medier.  
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     Människan föds med ett kön och West och Zimmerman förklarar hur individer socialt 
konstruerar genus och tillskriver vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Tryggheten 
som finns hos individer när den kan bekräfta vilket kön en människa har samt vikten att skilja 
på genus är relevant att inkludera i referensramen för att undersöka om detta även existerar på 
sociala medier och i så fall i vilken utsträckning.     
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4. Metod 
Följande kapitel behandlar studiens metod där kapitlet inledningsvis motiverar den valda 
metoden och sedan presenteras urval och analyseringsprocessen. Vidare presenteras studiens 
tillförlitlighet och trovärdighet samt en metodreflektion och avslutningsvis en kortare 
presentation av intervjupersonerna. 

4.1 Kvalitativ forskning 
Studien tillämpar en tvärsnittsdesign då den undersöker unga mäns användande av sociala 
medier vid en bestämd tidpunkt (Bryman, 2008, s.84). Syftet med studien är att skapa en 
djupare förståelse samt få intervjupersonernas egen uppfattning av ett särskilt fenomen och 
därför valdes kvalitativa intervjuer som lämplig metod. Kvantitativ forskning uteslöts för den 
här typen av studie då dess innebörd är att tolka och förstå hur användandet av sociala medier 
påverkar individen och dess subjektiva synsätt är lättare att nå via kvalitativ forskning 
(Bryman, 2008, s.40f). 
     Studiens empiriska material utgörs av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att 
intervjuerna leddes av en intervjuguide med möjlighet till flexibilitet där eventuella 
följdfrågor och ytterligare frågor kunde läggas till under intervjuernas gång (Bryman, 2008, 
s.430f). Semistrukturerade intervjuer bidrar till att frågorna inte blir låsta utan om intressanta 
ämnen kommer på tal som jag inte har räknat med så finns det utrymme för följdfrågor och 
ytterligare frågor, vilket jag anser är en fördel i den här typen av studie. Jag valde mellan 
intervjuer eller fokusgrupper men ansåg att individuella intervjuer var mer aktuellt för den här 
typen av forskning. Framhävandet på sociala medier kan vara ett känsligt ämne då det 
innefattar att intervjupersonen ska berätta varför de framhäver sig själva med hjälp av bilder, 
filmer och texter på sociala medier samt hur de påverkas av respons. Jag anser då att 
individuella intervjuer blir tryggare för intervjupersonerna där de berättar om sina upplevelser 
och känslor där endast jag närvarar.  

4.2 Urval och intervju 
Denna studie är baserad på kvalitativa intervjuer med fem män i åldrarna 22-25 år. Då studien 
baseras på unga män begränsas urvalet till män under 25 år men över 18 år vilket underlättar 
då det inte kräver målsmans godkännande (SFS:2003:460, 18§). Tidigare studier visar att 
främst yngre använder sociala medier, vilket gör det relevant att basera studien på unga män 
(Findahl, 2013, s.6). 
     Kriterierna som studiens fem respondenter skulle uppfylla var att vara män, 18-25 år samt 
att de aktivt skulle publicera inlägg på en eller flera sociala medier. Jag fann respondenterna 
genom snöbollsurval som är en del av ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att jag 
kontaktade personer som jag känner som i sin tur tipsade mig om eventuella intervjupersoner 
som uppfyllde kriterierna och därmed kunde vara lämpliga för studien (Bryman, 2008, s.196). 
Detta är ett icke-sannolikhetsurval vilket även begränsar studiens generaliserbarhet och leder 
till att denna studie endast kan svara för det specifika fallet (Bryman, 2008, s.199). Trots att 
generaliserbarheten är begränsad så bidrar studien till ett utökande av den befintliga 
kunskapen på området. Jag har använt intervjupersoner som jag inte har någon närmre 
relation till utan som jag antingen är ytligt bekant med eller som jag inte känner alls, detta för 
att vår relation inte ska begränsa vederbörandes svar. 
     Respondenterna fick välja vilken miljö de ville utföra intervjun i för få dem att känna sig 
så trygga som möjligt. Vissa respondenter valde att genomföra intervjun offentlig miljö vilket 
inte är att rekommendera då det kan finnas personer runt omkring som distraherar 
respondenten och vidare påverka hans svar. Jag var extra tydlig med detta när de valde dessa 



	   14	  

offentliga miljöer och erbjöd eventuella platser att utföra intervjun på. Då dessa respondenter 
vidhöll att de ville intervjuas på café så placerade jag oss där det var få människor och inte så 
stimmigt vilket bidrog till en lugn miljö där respondenten kände sig trygg. Jag upplevde aldrig 
att dessa respondenter distraherades av andra människor och ljudinspelningen stördes inte av 
andra eventuella ljud som kan uppstå på offentliga platser. En intervju skedde över telefon då 
respondenten bor på annan ort och tidsbristen medförde att jag inte kunde genomföra 
intervjun på annat sätt. Intervjun genomfördes likadant som de övriga intervjuerna där den 
enda skillnaden var att jag inte såg respondenten, vilket jag anser inte medförde någonting 
negativt för själva studien. 

4.3 Tillvägagångssätt 
Innan intervjuerna genomfördes utformades en intervjuguide (se bilaga) med relevanta frågor 
som skulle hjälpa till att besvara frågeställningarna och syftet. Intervjuguiden är indelad i sex 
olika teman där det inledande temat var en presentation av mig själv och studien. Där 
förklarades studiens syfte samt etiska aspekter så som anonymitet och rätten att avbryta som 
jag beskriver mer längre fram. Vidare är intervjuguiden indelad i; bakgrund, där respondenten 
fick berätta kort om sig själv; sociala medier allmänt, där jag ville få förståelse för 
respondentens allmänna syn på sociala medier; sociala medier individuellt, där jag ville få 
förståelse för respondentens syn på sociala medier utifrån sig själva; publicering, där jag ville 
förstå vad som publicerades och varför; samt respons på publiceringar, där jag ville förstå 
responsens betydelse för respondenten. En fråga om synen på sociala medier allmänt kunde 
lyda varför tror du att så många använder sig av sociala medier? och en fråga på sociala 
medier individuellt kunde lyda varför har du sociala medier? för att få förståelse för om detta 
skilde sig. Därmed kunde jag nå en förståelse för hur de uppfattade andra till skillnad från sitt 
eget användande. Jag använde så öppna frågor som möjligt i intervjuguiden för att inte låsa 
respondenternas svar utan försökte istället få dem att beskriva så mycket som möjligt. För att 
försäkra mig om att jag tolkat dem rätt så ställde jag tolkande frågor flera gånger under 
intervjun där jag återberättade det jag uppfattade att de sa och frågade om jag hade förstått 
deras beskrivningar (Bryman, 2008, s.423). 
     Forskningspersoner ska, enligt lag (SFS 2003:460, 16§), informeras om den övergripande 
planen för forskningen, syftet med forskningen, de metoder som kommer att användas, de 
följder och risker som forskningen kan medföra, vem som är forskningshuvudman, att 
deltagandet i forskningen är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Jag 
informerade samtliga respondenter innan varje intervju om upplägget av studien och läste upp 
mitt syfte för varje intervjuperson och frågade om de hade några ytterligare frågor om studien. 
Jag beskrev även hur materialet skulle användas från det att inspelningen skett och gjorde 
dem medvetna om att de fick ta del av studien och godkänna den innan den slutgiltiga 
versionen av arbetet kunde fastställas. Jag gjorde dem också medvetna om att de var anonyma 
under hela studien, att de fick avbryta sin medverkan när de ville samt att de inte behövde 
svara alls om det uppkom någon fråga de tyckte var känslig eller att de helt enkelt inte ville 
svara eller visste svaret på frågan. Detta minskar också risken för att få svar som inte stämmer 
och kan få dem att undvika att svara endast för att ge ett svar, vilket kan leda till att de ger ett 
svar som inte stämmer endast för att de känner en press att svara (Bryman, 2008, s.423).  
     Intervjuerna spelades in så att jag kunde fokusera på respondenterna istället för att 
anteckna. Transkriberingen av intervjuerna skedde fortlöpande vilket också förbättrade 
intervjutekniken inför varje ny intervju då jag kunde komma till insikt med min teknik genom 
att lyssna på det inspelade materialet. Jag kunde till exempel bli medveten om att jag behövde 
ställa fler följdfrågor samt kontrollfrågor, som därmed inte föll sig lika naturligt i första 
intervjun som i den sista.  



	   15	  

     Inspelningen av intervjuerna kan påverka respondenternas svar då det kan uppfattas 
otryggt och olustigt att bli inspelad och en känsla av att det som sägs blir så definitivt kan då 
uppstå. Vi samtalade därför en stund innan varje intervju där vi talade om sociala medier och 
studien i allmänhet under tiden inspelningen var igång. Jag förklarade även att de skulle se 
intervjun som ett samtal oss emellan där rätta eller felaktiga svar inte existerar och att det inte 
görs någon bedömning av dem utifrån deras svar. Jag ville få dem att förstå att allt de kunde 
beskriva för mig kunde vara viktigt för studien och att de skulle försöka undanhålla så lite 
information som möjligt.  
     Jag blev tidigt införstådd med att identitetsskapande var ett väldigt känsligt ämne att tala 
om. Jag vet inte om det gäller främst unga män eller om det är så i största allmänhet. Det tog 
dels lång tid att hitta män som ville ställa upp i studien. Det var flera stycken som inte 
replikerade när jag skickade ut förfrågningar om att delta. En man tackade nej då han inte 
ville ”hängas ut” och en annan ändrade sig tvärt och slutade svara när plats och tid för intervju 
skulle bokas. Jag förstod då att det var känsligt att tala om användandet av sociala medier. När 
jag väl hittade fem män att intervjua insåg jag under intervjuernas gång att det ibland var svårt 
att nå respondenternas syn på fenomenet. Somliga frågor verkade känsliga för respondenterna 
då vacklande svar istället kunde sluta med ”jag vet inte”.  

4.4 Analys av det empiriska materialet 
Inledningsvis läste jag igenom transkriberingarna flertalet gånger för att få en tydlig 
helhetsbild av det som studeras. Då jag genomförde fem intervjuer fanns det ett relativt stort 
empiriskt material att analysera. För att förenkla analysprocessen och arbeta systematiskt 
utgick jag från Graneheim och Lundman (2003) vilka har studerat och exemplifierat hur stor 
mängd kvalitativ data bearbetas.  
     Inledningsvis identifierades och urskildes meningar vilka innehöll relevant information, 
vilket kallas för meningsenhet. Ett exempel på en sådan mening är ett citat jag använder mig 
av i analysen;  
 

Ibland kommer man in i ett mode där man är lite bekräftelsekåt och då har jag tänkt 
såhär; ”nu ska jag komma på någonting finurligt här så att folk får sig ett litet skratt” 
och jag tror inte jag är den enda som känner så.  
 

Sådana citat är långa och problematiska att arbeta med, därför skrevs dessa ned till ett mer 
kärnfullt innehåll, något som Graneheim och Lundman (2003, s.108) benämner kondenserad 
meningsenhet. Den kondenserade meningsenheten i det här exemplet blev då ”mannen vill ha 
bekräftelse och får det genom att vara rolig inför sin publik”. Sedan bearbetades den 
kondenserade meningsenheten ytterligare för att försöka finna underliggande betydelse eller 
mening, vilken senare bröts ned till en subkategori som kunde hänföras till ett övergripande 
tema. De teman jag arbetade med var: intryck, publicering, responsens betydelse, bekräftelse, 
att skapa sig själv samt skillnader online-offline. Jag analyserade materialet via den teoretiska 
referensramen och i det tidigare angivna exemplet bröts meningen ned till intryck och 
bekräftelse då denna respondent gjorde intryck för att få bekräftelse av sin publik. På detta 
sätt kunde jag systematiskt och strukturerat bearbeta det empiriska datamaterial som 
intervjuerna givit. Fortfarande genomförs tolkningar av subjektiv karaktär men subjektivitet 
och feltolkningar kan begränsas genom denna analysmetod (Graneheim & Lundman, 2003; 
Hjerm & Lindgren, 2010).  

4.5 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 
Reliabilitetsbegreppet och dess tillämpbarhet är väldigt omdiskuterat inom kvalitativ 
forskning så istället presenteras det alternativa kriteriet tillförlitlighet som kan användas för 
bedömning av kvalitativa undersökningar. Tillförlitligheten består av följande kriterier; 
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trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 
2008, s.354). Trovärdighet innebär att studien är trovärdig och så tillförlitlig som möjligt. I 
denna studie har jag ökat trovärdigheten genom att erbjuda respondenterna att ta del av 
studien efter att den sammanställts där det ges en chans för respondenterna att bekräfta om 
tolkningarna som har gjorts överensstämmer med deras verklighet. Innehållet kan då revideras 
så att det stämmer överens med verkligheten vilket hjälper till att undvika eventuella 
missuppfattningar. Vid jämna mellanrum under intervjuernas gång sammanfattade jag det jag 
uppfattade att respondenten sade, repeterade det för respondenten och fick då bekräftat eller 
dementerat att jag förstått allting rätt. Respondenten gavs då möjlighet att förtydliga sitt svar.  
     Överförbarhet innebär att man ska kunna överföra resultatet på någon annan kontext eller 
situation eller i samma kontext fast vid senare tidpunkt (Bryman, 2008, s.355). Då denna 
studie innefattar endast fem respondenters uppfattningar av ett visst fenomen så är 
överförbarheten relativt begränsad och kan därmed endast stå för dessa individer i den 
specifika kontexten. Jag har dock försökt att ge läsaren en klar insyn i tankegångarna hos 
intervjupersonerna vilket kan hjälpa läsaren att bedöma huruvida studien är överförbar på 
andra kontexter eller inte. 
     Pålitlighet bedöms genom att forskaren antar ett granskande synsätt (Bryman, 2008, 
s.355). Detta görs genom att skapa en fullständig och tillgänglig redogörelse av 
forskningsprocessen. Under studiens gång har jag redogjort för alla steg som genomförts och 
jag har på ett detaljerat sätt beskrivit de val och tankegångar jag har haft genom studien. 
     Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren agerar i god tro och inte låter 
personliga värderingar eller den teoretiska inriktningen påverka utförandet och slutsatserna 
från en undersökning (Bryman, 2008, s.355). Jag har försökt att undvika personliga 
värderingar och har haft ett öppet sinne med så få förutfattade meningar som möjligt. 

4.6 Metodreflektion 
Semistrukturerade intervjuer var en bra metod i denna studie men däremot kunde min 
intervjuteknik sett annorlunda ut. Som beskrivet ovan så transkriberades intervjuerna 
fortlöpande vilket förbättrade intervjutekniken avsevärt. Däremot, när materialet kodades och 
skulle skrivas ned i ren text så insåg jag att ytterligare frågor kunde ha ställts och att jag borde 
ha bett respondenterna förklara ännu tydligare för att nå en ännu djupare förståelse. För att 
tydliggöra med ett exempel, så kunde någon av respondenterna nämna att den ville få ut sig 
själv på sociala medier och istället för att gå djupare i det påståendet så nöjde jag mig med 
någon enstaka följdfråga för att sedan gå vidare till nästa fråga. Jag tror att det är en fråga om 
teknik när det kommer till att utföra den perfekta intervjun men om jag skulle få chansen att 
göra om en studie så skulle jag gå djupare på respondenternas svar för att öka förståelsen 
ytterligare. 
     I analysen av materialet kommer jag fram till annorlunda slutsatser än männens direkta 
svar och det hade underlättat om jag kom på det redan på respektive intervju för att då kunnat 
föra en diskussion och ifrågasatt det jag ansåg var motsägelsefullt. En respondent berättade att 
det inte spelar någon roll för honom om han får respons på sina inlägg för att senare i 
intervjun berätta hur han kan publicera inlägg strategiskt för att det ska generera så många 
likes som möjligt. Detta var återkommande hos respondenterna men det insåg jag först när 
analysen av det empiriska materialet genomfördes och då kom jag själv fram till den 
slutsatsen. Hade jag däremot varit mer uppmärksam under intervjun så kunde jag fråga 
respondenten hur det kommer sig att han har en strategi för att få likes trots att likes inte 
spelar någon roll för honom. Denna motsägelse vet jag existerar men jag kan bara anta varför 
den gör det. 
     Jag märkte att sociala medier var ett känsligt ämne för många män, i synnerhet för männen 
jag inte lyckades intervjua. Jag reflekterar över vad som kan vara känsligt och funderar på om 
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de känner sig ställda mot väggen då det till och med var en man som inte ville delta i en 
intervju då han uttryckte att han inte ville ”hängas ut”. Okunskap kan ligga till grunden för ett 
sådant uttryck och jag lärde mig då att det var mitt ansvar som författare att inledningsvis 
förklara vad syftet med sådana här studier är innan jag gav en förfrågan om att delta.  
     Männen själva vet att de publicerar inlägg på sociala medier, jag vet att de publicerar 
inlägg på sociala medier och så ska de helt plötsligt stå till svars för varför de publicerar 
inlägg på sociala medier. Rimligtvis är det så att människor inte reflekterar över vardagligt 
handlande och att då ifrågasättas och behöva reflektera över sitt eget handlande kan vara 
bidragande till att det blir känsligt att tala om. Att frågorna framstår som känsliga är svårt att 
ändra på men däremot skulle ett alternativ vara att göra en kvantitativ studie i form av enkäter 
där det dels ges utrymme att studera fler människor samt att respondenterna då är fullständigt 
anonyma. Däremot skulle det bli svårare att nå en djupare förståelse hos respondenterna via 
en kvantitativ studie. 

4.7 Presentation av intervjupersoner 
IP1 
Ålder: 23 år 
Bor: Medelstor ort i södra-mellersta Sverige 
Användare på: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och Reddit 
 
IP2 
Ålder: 22 år 
Bor: Medelstor ort i södra-mellersta Sverige 
Användare på: Facebook, Instagram och Twitter. 
 
IP3 
Ålder: 24 år 
Bor: Större ort i södra Sverige. 
Användare på: Facebook, Instagram, Twitter och Pintrest. 
 
IP4 
Ålder: 24 år 
Bor: Medelstor ort i södra-mellersta Sverige 
Användare på: Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. 
 
IP5 
Ålder: 25 år 
Bor: Medelstor ort i södra-mellersta Sverige 
Användare på: Facebook och Instagram.  



	   18	  

5. Empiri och analys 
Här redogörs studiens resultat och analys som har delats in i tre olika teman vilka är 
idealisering och intrycksstyrning, tillhörighet och identitetsskapande samt att göra kön. 
Under varje tema används underrubriker där det empiriska materialet presenteras och styrks 
med citat från respondenterna. Sedan analyseras materialet i ytterligare en underrubrik; analys 
där även empirin kopplas till den teoretiska referensramen.  
     I början av varje intervju fick respondenterna frågan vad sociala medier är för dem. De 
beskrev begreppet sociala medier med egna ord för att ge en klarare uppfattning av deras 
definition. Respondenterna delar uppfattningen att sociala medier är en plats där man kan visa 
upp sig, dela händelser med andra samt hålla kontakt med andra människor. Respondenterna 
definierar sociala medier som en plats att visa upp sig själv. Nedan listas ett par citat från 
respondenterna: 
 

Då tänker jag på att alltid vara online. Typ att man alltid ska visa upp 
någonting för andra. (IP1)  
 
Se mig, hör mig! (IP2) 
 
Där du kan dela med dig av vem du är eller vad du gör till andra så att de kan 
se och så kan man samtidigt se vad de gör. Liksom koppla ihop med andra. 
(IP3) 

5.1 Idealisering och intrycksstyrning 

5.1.1 Intrycksstyrning 
En av respondenterna publicerar inlägg på sociala medier endast när någonting bra händer och 
han vill ständigt visa upp den bästa sidan av sig själv vilket han anser även är vanligt bland de 
användare han följer. Han säger att människor kan få nya bekantskaper på sociala medier och 
att det då finns en logik i att visa upp de bra sidorna av sig själv. Två av de andra männen 
visar alltid den bästa sidan av sig själva på sociala medier och uttrycker att de ibland visar upp 
en förbättrad sida av sig själva när de publicerar inlägg. En annan respondent berättar hur han 
i tidigare ålder led av ett dåligt självförtroende och då kunde publicera inlägg när han ville att 
andra skulle tycka synd om honom och ge honom uppmärksamhet när han mådde dåligt. 
Dock skulle han aldrig publicera liknande inlägg idag trots att det skedde ofta för några år 
sedan. Han menar att det var ett sätt att bli bekräftad och att det motverkade hans dåliga 
självförtroende när han blev uppmärksammad av sina följare. Han säger att han skäms över 
sina tidigare publiceringar när han blickar tillbaka på dessa och menar att han bara var ute 
efter bekräftelse.  
 

Jag la upp och ville ha väldigt mycket bekräftelse. Saker jag absolut inte skulle 
lägga upp nu, onödig information. Som till exempel; jag kunde lägga upp ett 
utdrag från en musiktext liksom, nu skulle det aldrig falla mig in att lägga upp 
ett stycke från Chris Brown liksom det [paus] kunde ske då. Om man var sjuk så 
kunde man nämna det på sociala medier eller om man mådde dåligt men det 
skulle jag aldrig kunna göra nu. (IP4) 

 
Två av respondenterna berättar vikten av att vara roliga på sociala medier. De menar att det är 
värdefullt om de kan få andra att skratta och tycka att de är roliga. För att nå ut som roliga så 
publicerar de anekdoter på saker som har hänt dem eller videofilmer och bilder där de ”fular 
sig”. En av männen menar att om han kan nå ut till andra genom att få dem att skratta så 
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kommer de att identifiera honom som en kul kille. Han talar också om vikten att föra 
inspiration vidare och tror själv att ett positivt och roligt intryck hos andra för inspiration 
vidare till dem att också vara positiva. Han förklarar senare i intervjun att han har publicerat 
flera bilder och videoinlägg på sig själv där han gjort fula miner och lustiga saker men att han 
inte skulle kunna visa upp det för samma kvantitet människor i ett ansikte-mot-ansikte-möte. 
Han säger att det är en helt annan sak att människor ser honom göra roliga saker vid datorn än 
vid ett fysiskt möte. Trots det så har han en offentlig Facebook där han publicerar dessa 
lustiga bilder och videofilmer. Den andra respondenten vill också vara rolig och ge ett roligt 
intryck hos andra. Han menar att det är lättare att vara omtyckt om andra tycker att han är 
rolig. Han förenar respons med att vara rolig och menar att respons kommer lättare om man 
framställer sig som rolig på sociala medier. Båda männen tycker att det är viktigt att andra får 
ut någonting av deras publiceringar och delar gärna med sig av händelser som får andra att 
skratta.  
 

Om jag är ute på Twitter till exempel, där ska man skriva liksom vad man tycker 
och tänker och ibland så kommer man in i ett mode där man är lite 
bekräftelsekåt och då har jag tänkt såhär; ”nu ska jag komma på någonting 
finurligt här så att folk får sig ett litet skratt” och jag tror nog inte att jag är den 
enda som tycker så. Jag tror att alla vill vara lite fräna och lite roliga för man 
vill ju få folk att skratta, förmodligen, de flesta vill det i alla fall [paus] och bli 
omtyckta [paus] och om någon skrattar med dig så är du förmodligen omtyckt. 
(IP2) 
 

Flera av respondenterna berättar att de publicerar inlägg på sociala medier när de är stolta 
över någonting och vill då visa det för andra. En av männen publicerar bilder när han anser 
sig utfört någonting bra i till exempel köket, på gymmet eller som hantverkare och publicerar 
då en bild på slutresultatet för att visa andra vad han har åstadkommit. En annan av männen 
publicerar bilder på nyinköpta saker eller om han har varit med i media, då skriver han det på 
sociala medier så att andra blir medvetna om det och kan gå in och lyssna eller läsa om 
honom. En annan av respondenterna publicerar bilder på sin flickvän eller familj och menar 
att han gör det för att han är stolt över dem och vill visa för andra vilken kärlek han har till 
sina nära. Vad dessa tre män har gemensamt är att de publicerar inlägg när de är stolta och vill 
visa upp för andra vad de är stolta över, trots att stoltheten framkallas av olika saker för 
respektive respondent.  
 

Instagram använder jag mest för att typ, jag är nöjd över att jag gjorde en 
jävligt god kaka [skratt] då kan jag liksom lägga upp den på Instagram och 
bara ”aa den här blev fantastiskt god”. Eller om jag går på gymmet och jag 
känner typ att ”shit vad bra det här gick” eller typ ibland när jag kör kondition 
så brukar jag lägga upp och det är ju mest för att visa för sig själv att ”shit nu 
gjorde du någonting bra” typ. (IP1) 

 
En av männen talar om vikten att få händelser att framstå som bättre än vad de egentligen är 
på sociala medier och menar att han kan ta foton i särskilda vinklar och strategiskt flytta 
objekt som är med på bilden samt lägga filter på bilden, för att ”försköna” den och få 
situationen att framstå som bättre än vad den egentligen är. På frågan varför han förskönar 
bilder på sociala medier så menar han, likt en av de andra männen också har beskrivit, att han 
vill visa sitt bästa jag för sina nya bekantskaper på sociala medier och att det är ett bra forum 
för att möta nya människor. Han tycker inte ”att vara sig själv” existerar utan resonerar om att 
identiteten och självet ändrar sig i varje social kontext vilket gör det svårt att vara sig själv 
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fullt ut i en viss situation, inte minst på sociala medier. En annan av respondenterna förklarar 
att han kan krydda sina publiceringar på sociala medier genom att överdriva det han 
publicerar så att det ser bättre ut än vad det egentligen är. En annan av respondenterna säger 
inte rakt ut att han försöker förstärka bilden av sig själv på sociala medier utan hävdar snarare 
motsatsen. Trots det så berättar han att han endast publicerar inlägg när han är på fina 
semesterställen, på stora event eller när han köper nya saker som kostar väldigt mycket 
pengar.  
 

Som att jag köper den här klockan för fyrtiotusen, det gör jag ju inte varje dag 
och det fattar väl alla att så mycket pengar tjänar man inte inom [nämner sin 
arbetsplats]. Det speglar ju inte mig så. Men jag försöker ju inte ljuga. (IP5) 

5.1.2 Analys 
Männen publicerar aktivt inlägg på sociala medier där de vill framhäva sig och visa upp den 
bästa sidan av sig själva. De uttrycker att de vill visa sitt bästa jag för eventuella nya kontakter 
som kan skapas på sociala medier och framstår då gärna som lite bättre än vad de egentligen 
är. Däremot har användandet sett annorlunda ut för en av männen som använde sociala 
medier för att få bekräftelse under den period i livet då han hade ett sämre självförtroende och 
genom bekräftelsen han fick mådde han bättre psykiskt. Likt detta vill de andra männen också 
bli bekräftade på sina publiceringar, de använder dock positiva sidor för att bekräftas medan 
mannen med det dåliga självförtroendet använde en negativ sida för att bekräftas. Hur som 
helst så vill de komma åt bekräftelsen. Detta kan förstås med hjälp av Goffmans begrepp 
intrycksstyrning där männen styr sina publiceringar efter vad de tror att deras publik vill se 
och vad deras publik kommer att tycka bäst om. De vill att andra användare ska identifiera 
dem som exempelvis roliga, rika, snygga och på så vis styr männen över hur de överför 
intryck åt sina följare, som alltså är deras publik. Målet med intrycksstyrning är att 
fördelaktigt framhäva sig själv men också att framställa sig själv i likhet med de normer och 
regler som gäller för just den situationen man befinner sig i. En av männen uttrycker att han är 
”bekräftelsekåt” och menar att han nog inte är den enda som känner så utan han antar att alla 
vill vara lite fräna och roliga ibland och på så vis få bekräftat av andra att de är det. Det kan 
därmed konstateras att det finns normer på sociala medier då männen fördelaktigt publicerar 
inlägg som överensstämmer med dessa normer och vet att fenomenet existerar bland andra 
användare.  
     Männen som uttryckte att de publicerar inlägg på sociala medier när de gör eller har varit 
med om någonting roligt visar att de försöker skapa sig en identitet där de vill att andra ska 
uppfatta dem som roliga. Detta sker genom den generaliserade andre, som i det här fallet är 
männens följare, och det är också deras attityder som blir viktiga för att de ska uppfattas som 
roliga. Männen har en föreställning om vad andra människor tycker är roligt och övertar 
andras attityder och applicerar dessa på sig själva. Att vara rolig är ingenting en individ kan 
vara ensam om utan i framträdandet där männen agerar som roliga måste det finnas en publik 
som bekräftar dem som roliga. För de här männen blir andras respons viktig då de måste 
bekräftas som roliga för att lyckas vara roliga. Männen använder sig av intrycksstyrning där 
de försöker anpassa sina publiceringar efter vad deras publik, alltså deras följare, uppskattar. 
Intrycket de försöker ge sina följare genom att vara roliga är idealiserat då de publicerar 
inlägg där de har ett visst mål; att få sina följare att skratta och må bra, och gör detta genom 
att förstärka situationen. Dels publicerar en av dem videofilmer och bilder där han uttrycker 
att han ”fular sig” och det enda målet med bilden eller videofilmen är att vara rolig vilket är 
ett sätt att förstärka situationen. Dessutom menar en av respondenterna att han inte skulle 
kunna göra samma saker som han gör på sina publiceringar på sociala medier i ett ansikte-
mot-ansikte-möte vilket tyder på att han ger en idealiserad bild på sociala medier av den han 
egentligen är. 
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     Att respondenterna överdriver sig själva för att framstå som så bra som möjligt är också ett 
tecken på hur de skapar en idealiserad bild av sig själva. En av männen säger att han inte 
försöker försköna bilden av sig själv på sociala medier men beskriver ändå hur han visar upp 
sig själv från den bästa sidan genom att publicera skrytsamma bilder med dyra objekt eller 
genom att endast publicera när han är på fina ställen eller på stora event. Han skulle aldrig 
publicera någonting vardagligt på sociala medier vilket styrker att han visar en idealiserad 
bild av sig själv där det vardagliga inte existerar.  
     En annan av respondenterna har en viktig poäng då han säger att det är svårt att visa vem 
han själv är och påstår sig ha olika identiteter i olika kontexter. På samma sätt beskriver Mead 
att en individ sällan menar allt vad den visar och gör, vilket leder till att den har svårt att vara 
sig själv. Trots att det bara är en av männen som uttrycker svårigheten i att vara sig själv så är 
det ingen av männen som är sig själv på sociala medier. Alla männen publicerar bilder och 
texter där de förstärker bilden av sig själva. Detta gör de genom att till exempel vara roliga, 
genom att visa upp bilder på någonting de är stolta över eller genom att manipulera bilden 
innan den publiceras.  
     Männen visar tydligt att de antar andras attityder och styr sina publiceringar i enighet med 
dessa, likt Mead beskriver. De uttrycker hur de publicerar inlägg utifrån vad andra vill se och 
de har en idé om vad som är populärt att visa upp på sociala medier, på detta sätt bygger de 
upp sitt jag. De antar andras attityder genom att ha vetskap om att andra uppskattar när de är 
roliga och då publicerar de när de är roliga och därmed byggs deras jag upp och identifieras 
som rolig.  

5.1.3 Ambivalens 
En intressant aspekt i intervjuerna är då flera av respondenterna uttrycker att det är obetydligt 
för dem om de får respons på sina publiceringar. När de svarade på huruvida respons är viktig 
eller inte var dessa väldigt tydliga med att det inte spelade så stor roll för dem och en av dem 
använde uttryck som ”jag skiter i om jag får likes eller inte” (IP4). Majoriteten påstod att 
responsen inte var nödvändig utan att de publicerade inlägg för publiceringens skull och om 
andra användare uppskattade det eller inte spelade ingen roll. En av respondenterna tycker att 
det är roligt att få respons men att det ändå inte är nödvändigt för honom och vidare diskuterar 
han om responsen är mindre viktig för honom då han endast publicerar bilder på händelser, 
nyinköpta saker eller med andra vänner och att han aldrig tar så kallade selfies. Då han 
publicerar bilder på saker och händelser snarare än bilder på sig själv så påstår han att 
responsen inte fyller samma funktion. Han uttrycker att ett ting kan bytas ut men ett utseende 
existerar oavsett om andra ger respons på det. Han säger att de som publicerar selfies på 
sociala medier är beroende av responsen på ett helt annat sätt och menar att det i huvudsak är 
kvinnor som publicerar selfies. 
 

Om jag tar en [paus] som senaste bilden på min nya klocka, amen då är det väl 
klart att det är kul om folk visar att de tycker att den är snygg. Ja men typ ”den 
där var fin”, det är ju kul. Men annars hade de inte gjort det så hade jag ju 
skitit i det också. Det är ju kul men det är ju inte nödvändigt. Jag kan tänka mig 
att om man lägger upp bilder på sig själv så blir det ju inte lika roligt, klockan 
kan man ju ändå byta ut. (IP5) 

 
Det finns dock några saker som tyder på att likes och kommentarer är betydelsefullt för 
männen som till exempel under en diskussion angående respons så uttrycker några av dem hur 
de tycker att det är roligt med likes som de får och hur det får dem att känna sig glada. 
Uttryck som ”uppåtpuff” och ”upplyftande” används när två utav dem ska beskriva känslan 
av att andra användare bekräftar dem. Dessutom förklarar en av männen att han har vetskap 
om hur en bild kommer att uppskattas av andra användare mer än en annan bild. Det är fler än 
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han som har strategier för hur en publicering ska generera likes och kommentarer samt 
uppskattas av andra och en av männen påstår sig inte ha några förväntningar när han 
publicerar inlägg men att han hoppas att andra uppskattar hans publiceringar. En av männen 
publicerar sällan inlägg fån vardagen och skulle aldrig publicera ett inlägg om till exempel sin 
smutsiga bil och resultatet av att den blivit ren. Han påstår att det hör till vardagssaker och att 
en sådan publicering skulle generera få likes och kommentarer.  
 

Jag vet liksom vilka dagar och tider som är bäst att lägga upp för att få bäst 
respons så är det någonting som jag verkligen vill ha respons på så lägger jag 
upp då. Men får jag inte det då så kanske jag delar någonting liknande. Säg att 
jag delar någon forskning som jag tycker är jätteintressant och som jag tycker 
att folk ska läsa då delar jag det och så händer det ingenting, ja men då kanske 
jag delar någonting liknande från samma sida nästa dag och funkar inte det så 
nä men då var det inte intressant för folk. (IP3) 

 
Ytterligare en motsägelse till att respons är obetydligt är då majoriteten av männen nämner att 
de undviker att publicera vardagliga händelser som de inte tror att andra finner intressanta 
eller roliga. Männen menar att det är främst kvinnor som publicerar bilder från vardagen och 
att de själva publicerar när det händer någonting. Några av männen publicerar vissa inlägg 
bara för att få veta andras åsikter. De kan till exempel publicera en bild på ett nytt plagg som 
de har köpt och menar att det är för att kontrollera om andra användare också anser att det är 
snyggt. En av männen anser att han är med om underliga saker och lustiga händelser och vill 
då dela med sig av dessa händelser på sociala medier för att se om andra också tycker att det 
han gör är roligt. Det är fler av männen som menar att de publicerar inlägg på sociala medier 
där de endast vill få andra människors bekräftelse på att till exempel deras nyinköpta plagg är 
snyggt. 
 

När det blir roliga historier och sådär så blir ju mitt syfte typ att se om de är 
roliga för andra också, för jag kan ju känna ibland att ”åh shit gjorde jag precis 
sådär”. Typ en gång [berättar en händelse ur sitt liv]. Jag bara ”åh shit”, då 
skrev jag en facebookuppdatering och då ville jag typ bara veta om det 
verkligen var så lustigt som jag trodde typ. (IP1) 

 
Det är en av männen som uttryckligen säger att respons är viktigt och att han mår bra av att 
andra bekräftar honom. Han menar att han vill få många likes och att det har en stor betydelse 
för honom när han publicerar inlägg. En annan av männen håller med till viss del men menar 
att det är vad han publicerar som avgör hur viktig responsen är. Om han publicerar inlägg som 
direkt har med honom själv att göra så tycker han att responsen är viktig då det bekräftar 
honom och det han åstadkommer. Han anger musiken som ett exempel och menar att 
responsen är viktig när han publicerar filmklipp där han spelar gitarr och sjunger, får han 
ingen respons då så blir det ett hot mot hans självkänsla. Han säger dock att det bara räcker 
med en kommentar för att han ska må bra, då har i alla fall någon sett hans filmklipp och kan 
bekräfta att det är bra. Däremot när han publicerar filmklipp där han så kallat ”fular sig” så 
förväntar han sig inte samma respons. 
 

- Som när jag lägger upp musikgrejer till exempel, för det är ju ganska stor grej 
för mig där jag vill ha respons, då tycker jag det är kul att få respons. 
 
- Hur får responsen dig att må? 
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- Man får väl lite såhär, bekräftelsekänsla. (IP1) 

5.1.4 Analys 
Respondenternas direkta svar visar att respons inte alls är viktigt för dem men vid en närmre 
analys så framgår det att responsen uppfyller vissa betydelsefulla funktioner för dem. Det 
finns till exempel strategier bland männen hur de ska publicera inlägg för att få så bra respons 
som möjligt vilket tyder på att responsen har betydelse trots att de tidigare nämnt motsatsen. 
Detta kan förklaras med hjälp av Goffmans begrepp intrycksstyrning då männen anpassar sina 
publiceringar till vad de tror att deras publik vill se och vad de tror att publiken ger respons 
på. De hävdar själva att deras publik inte vill se vardagliga bilder och därmed anpassar de sig 
därefter och publicerar inga vardagliga bilder. Likt detta visar männen att de är beroende av 
andra människor som bekräftar deras publiceringar och de uppskattar responsen som ges via 
sociala medier. En av männen säger att respons inte är nödvändig för honom men trots det så 
skulle han aldrig publicera ett inlägg som han vet på förhand inte genererar många likes, detta 
tyder på att likes är viktigt för honom trots att han påstår motsatsen. Mead beskriver hur 
individer formar sin identitet genom den generaliserade andre vilket liknar det männen gör då 
de formar sin identitet på sociala medier genom att anta andras attityder för att bygga sitt jag. 
Alltså, de publicerar sådant som uppskattas av andra och därmed formas deras identitet 
genom den sociala grupp, som i det här fallet är deras följare. Det är också i denna 
identitetsformning som ambivalensen uppstår då männen inte verkar vara medvetna om deras 
beroende av den andre, alltså av sina följare. 
      En av männen uttrycker att han inte har förväntningar när han publicerar sina inlägg men 
att han hoppas att andra ska uppskatta hans publiceringar, vilket är väldigt tvetydigt och 
frågan är om han själv vet vad det är han förväntar sig. Han uttrycker att han vill att andra ska 
uppskatta det han publicerar vilket tyder på att hans publik, den generaliserade andre, är en 
viktig del i hans publiceringar och det enda sättet att få veta om någon uppskattar en 
publicering är genom att få respons från sina följare. Alltså tycker mannen att det är viktigt att 
få respons från andra då han vill att de ska uppskatta det han publicerar och han har därmed 
förväntningar på sina publiceringar. 
     Då flera av männen uttrycker vad som är rätt att publicera och vad som inte är rätt att 
publicera, som till exempel att män helst inte ska publicera selfies, så tyder det på att de 
framhäver sig själva i likhet med de normer och oskrivna regler som finns. Männens sätt att 
överföra intryck åt sin publik är genom att visa sina bilder med fokus på annat eller andra än 
de själva, där de själva i slutändan står i centrum och är de som får ta del av responsen.  
Männen publicerar aktivt bilder som de är en del av och vill därmed visa upp sig själva och 
får då indirekt respons på sitt själv. Detta sker dock implicit då de publicerar till exempel 
händelser, nya plagg, personer de har träffat et cetera och inte fokuserar publiceringarna på 
sig själva genom exempelvis selfies. När fokus är indirekt på männen, så beskrivs responsen 
som mer legitim än om de skulle publicera selfies. Likt detta beskriver Goffman hur individer 
spelar olika roller för sin publik och att aktören då ständigt är beroende av sin publik och 
anpassar framträdandet efter dessa. Det finns en ambivalens i männens behov eller icke-behov 
av respons och det är svårt att uppfatta om de är medvetna om vad responsen egentligen 
betyder för dem. Däremot, som jag tidigare nämnt så visar männen upp sig själva mer implicit 
och därför menar de att de inte är beroende av samma respons från andra som de skulle varit 
om de publicerade till exempel selfies. Trots det så beskriver de strategier de använder sig 
utav för att få respons på inlägg och att de vet vilka tider som är bäst att publicera inlägg på. 
Detta visar tydligt att männen är beroende av sin omgivning och att de strategiskt kan styra 
publiceringarna för att nå publikens respons. Goffman menar att aktören skiftar sina 
egenskaper beroende på responsen den får av publiken och på samma sätt publicerar männen 
inlägg strategiskt för att komma åt publikens respons. 
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     Flera av männen säger att de kan publicera vissa inlägg bara för att se om andra delar deras 
uppfattning om det de publicerar. Än en gång visar detta att männen bryr sig om vad andra 
tycker och publikens reaktioner och attityder är viktiga för dem. Mead beskriver att en individ 
blir självmedveten genom den andra och att den måste bekräftas att vara det den är av andra 
för att den ska kunna identifieras som det den är. Männen säger indirekt att andra ska bekräfta 
den känslan som de själva har på sin publicering, till exempel att de är roliga eller att de har 
köpt någonting som är snyggt och så vidare. Andras bekräftelse visar sig ha betydelse då de 
uttrycker att när de fått bekräftelsen av andra så blir de medvetna om att det var ett snyggt 
plagg eller en rolig händelse som de publicerade.  

5.2 Tillhörighet och identitetsskapande 

5.2.1 Det är viktigt att finnas på sociala medier 
Sociala medier är en stor del utav männens liv och de talar om vikten av att alltid vara 
uppdaterad på vad som händer. De menar att de vill hålla koll på vad andra vänner gör i sin 
vardag. En av männen säger att unga människor idag är vana att hålla koll på varandras 
vardag och att det har blivit en självklarhet att man ska veta vad vännerna gör. ”Nu handlar 
det inte om stora livshändelser utan det handlar om vardagliga saker” berättar IP1 när han 
beskriver vad användare delar med sig av till varandra och berättar att kvinnor i större 
utsträckning publicerar till exempel en statusuppdatering eller en bild när de ska gå på fest 
och han menar att det på så vis är lätt att hålla koll på vad främst tjejkompisarna gör. En 
annan av männen har en liknande syn på sociala medier och säger, lite skämtsamt, att 
användare knappt kan gå på toaletten utan att fota och publicera bilden på sociala medier. Han 
uppfattar att kvinnor är mer extrema än vad män är och menar att de ska publicera foton på 
varenda liten händelse som de är med om. Alla männen är ense om att de skulle missa för 
mycket om de inte hade sociala medier. För en av dem handlar det i huvudsak om att skaffa 
sig arbete och dela med sig av sina arbetsprestationer. För de resterande fyra männen handlar 
det endast om att de är nyfikna på vad deras vänner gör och menar att de inte vill missa 
någonting. En av dem säger att det blir som ett sorts kontrollbehov att veta vad andra gör. 
 

- Alltså Facebook och sånt där skaffade man ju för att alla andra hade det, man 
ville hänga med. Om andra har det vill jag med ha det. Nu har jag däremot inte 
någon bra anledning till att ha kvar det egentligen. Det är väl mest att man är 
lite nyfiken kanske men som jag sa så har jag funderat starkt på om jag ska ta 
bort några.  

 
- Hur skulle du känna om du tog bort någon av dina sociala medier?  
 
- Jag tror Instagram skulle va det sista jag plockade bort men Facebook skulle 
vi säga. Då skulle jag känna att jag missade mycket som händer. Även om det är 
banala saker så nej, jag vet inte, jag skulle missa mycket. I längden skulle man 
kanske må bra av det. (IP4) 
 

Majoriteten av männen är ense om att deras sociala medier visar deras intressen först och 
främst. Flera av respondenterna berättar att deras publiceringar visar evenemang som de är på, 
resor, kläder, fritidsintressen, familj och vänner. Några av männen talar om att de vill ”få ut 
sig själva” när de publicerar inlägg på sociala medier för att förmedla vilka de är, vad de 
tycker om, vad de gör och så vidare. En annan av männen förklarar att anledningen till att han 
publicerar bilder på Instagram är för att dela med sig av sig själv och att han visar bilder som 
beskriver hans liv som en livsberättelse. En annan av respondenterna berättar, likt några av de 
andra männen, att man kan skapa vem man är på sociala medier och hur man själv kan välja 
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vad som är relevant att visa för andra. Han menar att på sociala medier kan han visa vem han 
är men att det också händer att han publicerar inlägg utifrån vem han skulle vilja vara, han 
framstår alltså ibland som en person som han skulle vilja vara. Han förklarar hur han skapar 
sin identitet på sociala medier som han vill att andra ska identifiera honom med. 
 

Jag delar mina egna saker men bygger också upp vem jag är. Liksom, ”det är 
en kille som plåtar jävligt snygga bilder, är jävligt rolig och tar inte livet så 
seriöst”. Lite så att man bygger upp, asså, den jag tycker att jag är men kanske 
också den jag vill vara. Så som jag vill att folk ska se mig för det är så jag ser 
mig själv. Det är liksom inte så att jag försöker dölja något eller försöker vara 
någon jag inte är men kanske mer att man vill förstärka det man ser av sig själv. 
Som jag ser mig själv såhär: a men jävligt lattjo kille, jävligt kreativ och gillar 
att skämta med glimten i ögat och bah inte tar mig själv så seriöst, och vill nog 
gärna dela saker som stärker den identiteten hos mig.  (IP3) 
 

Alla respondenter berättar att de använder just sociala medier som en plattform för att skapa 
sig en identitet på, en av dem är extra tydlig med att understryka att det inte behöver vara 
ytterligare en identitet som skapas på sociala medier utan att det kan vara en förstärkning av 
den identitet som redan existerar. ”Livshändelser”, ”idealbilden”, ”speciella grejer” och 
”vem jag är” är uttryck som männen använder för att förklara vad de publicerar på sociala 
medier. Männen lägger betoning på att de sällan publicerar för att de är någonting, utan för att 
de gör någonting.  
 

Man vill dela med sig av sig själv lite och kanske amen inte såhär ”åh jag är 
skithäftig” utan mer visa världen vad man håller på med, något häftigt man gör. 
(IP3) 

 
I kapitlet om intrycksstyrning presenterades det hur männen tenderar att överdriva sig själva 
på sociala medier. Det borde resultera i att online-identiteten kan komma att inte stämma 
överens med ansikte-mot-ansikte-identiteten vilket respondenterna verkar vara medvetna om. 
Dels diskuterar några utav respondenterna hur de antingen kan hålla igen med åsikter på 
sociala medier eller gå ut med åsikter på sociala medier som de inte diskuterar i ansikte-mot-
ansikte-möten. Några av respondenterna förklarar hur de kan ge sig in i exempelvis politiska 
diskussioner på sociala medier men att de inte skulle diskutera det i ett ansikte-mot-ansikte-
möte med samma person. En av dem ger ett exempel på en ytlig bekant som han endast hälsar 
på när de ses i ett ansikte-mot-ansikte-möte för att sedan på sociala medier ifrågasätta samma 
persons värderingar och skapa en debatt om ämnet. En annan av respondenterna gör tvärt 
emot detta och skriver inte ut politiska åsikter på sociala medier utan talar om sådant med 
utvalda personer i ansikte-mot-ansikte-möten och menar att han inte vill provocera andra på 
sociala medier. En av männen tar upp ytterligare en sak som kan skilja sig mellan online- och 
offline-identiteten och det är att han kan uppfattas annorlunda på sociala medier. Han berättar 
att han är väldigt fåfäng men att han på sociala medier framstår som ännu mer fåfäng än vad 
han egentligen är. Han säger att det är flera personer som han har träffat i ett ansikte-mot-
ansikte-möte som har påtalat att han inte var som de trodde att han skulle vara. 
 

- Många har sagt att ”du var inte som jag trodde att du skulle vara, jag trodde 
att du skulle vara en dryg jävel.” 
 
- Varför tror du att det är så?  
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- De tittar väl på mig på sociala medier där de ser att jag ser bra ut, jag är mån 
om mig själv, jag klipper mig ofta och har en välpolerad frisyr till exempel och 
så träffar de mig och börjar prata med mig så kommer de på att; ”du är ju 
supertrevlig” så det är ju verkligen skillnad att se mig på sociala medier än att 
träffa mig. De målar upp en bild av vem jag är.  (IP2) 

5.2.2 Analys 
Respondenterna betonar vikten av att existera på sociala medier och menar att det är där de 
kommunicerar med andra och har koll på vad deras vänner gör. Unga personer har en längtan 
efter social gemenskap och vill tillhöra en grupp enligt Lalander och Johansson vilket är 
tydligt hos männen som menar att de missar någonting om de inte finns på sociala medier. 
Genom att vara användare på sociala medier så blir individen delaktig i den grupp människor 
som befinner sig där och på samma sätt vill dessa unga män tillhöra olika sociala medier och 
de skulle känna en tomhet där de skulle missa mycket som händer ifall de tas ifrån den 
gruppen. Detta visar att sociala medier är en stor och betydelsefull del av många individers liv 
idag.  
     Att dela med sig av historien om sig själv är en viktig del i användandet av sociala medier 
som alla respondenterna nämner. Att berätta för andra vem man är är ett sätt att visa sin 
identitet och få den bekräftad av andra. Männen är ense om att de visar upp en 
egenkomponerad berättelse om sig själva på sociala medier där publiceringarna blir männens 
framträdande som de visar upp för sin publik, vilka är deras följare. De använder främst sina 
fritidsintressen eller aktiviteter som rekvisita för att skapa berättelsen om sig själva vilket 
skapar det som Goffman tillskriver en personlig fasad. Vad männen väljer att visa på sociala 
medier kan kopplas till deras val av Giddens begrepp livsstil då individen själv skapar sin 
livsstil och männen här väljer hur de vill visa upp sina olika livsstilar. En av männen vill att 
andra ska identifiera honom genom sin livsstil och för att hjälpa sin publik att identifiera 
honom som han vill bli identifierad så publicerar han inlägg därefter och framställer då sin 
personliga fasad.  
     Enligt Goffman är det viktigt att den personliga fasaden stämmer överens med en persons 
agerande och där sker krocken mellan online- och offline-identiteterna som männen beskriver. 
Såvida användare inte publicerar videofilmer på sociala medier så är det svårt att agera 
kroppsligt då de enda medlen som finns är text och bild. En av männen beskriver att han 
uppfattas annorlunda på sociala medier än vad han gör i ett ansikte-mot-ansikte-möte. Det 
som skiljer sig mellan dessa möten är att vid ett ansikte-mot-ansikte-möte kan han ha en 
kroppslig dialog och viktiga delar av interaktionen faller inte bort såsom ansiktsuttryck, 
tonläge och så vidare. Agerandet är svårt att visa över sociala medier och det är först när 
människor möts offline som de kan få hela bilden av varandra, både agerandet och den 
personliga fasaden. Respondenten som kunde föra en diskussion med en person på sociala 
medier men inte i ett ansikte-mot-ansikte-möte styrker Meads teori att individer framstår 
annorlunda i olika kontexter och att individen sällan är sig själv, då den har så många olika 
själv att vara. Den sistnämnda respondenten väljer att föra en diskussion på sociala medier för 
att han vill framstå på ett visst sätt i den kontexten, men sedan i nästa kontext, alltså i ansikte-
mot-ansikte-mötet så väljer han att framstå på ett annat sätt. På så vis undanhåller han vissa 
delar av sitt jag. 

5.3 Att göra kön 

5.3.1 Konstruktion av manligt 
Männen publicerar främst bilder på sina sociala medier. Istället för att publicera bilder på sig 
själva så föredrar de att publicera bilder när det händer någonting speciellt, på nyköpta saker, 
när de är på evenemang och resor eller när det är någon mer än bara dem själva med på 
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bilden. Händelser står i centrum för publiceringarna och det uttrycks vara fel att publicera 
bilder på bara sig själv. Att publicera en bild på endast sig själv är någonting som majoriteten 
av dem inte gör. En respondent beskriver hur han kan publicera bilder på sig själv på sociala 
medier men med kravet att någon mer närvarar på bilden som till exempel en familjemedlem 
eller flickvännen. Flera av männen anser att män inte bör publicera så kallade selfies utan att 
kvinnor gör det. På frågan varför det är okej att kvinnor publicerar selfies men inte män så 
menar en av männen att kvinnor har sämre självförtroende och att de behöver få bekräftelse 
på sitt yttre medan män kan bekräftas på sitt inre. Han menar att kvinnor i större utsträckning 
behöver se bra ut vilket inte alls är lika viktigt för män trots att de också bör se bra ut men det 
kan samtidigt räcka med att bara vara skön eller rolig. Männen publicerar sällan bilder på bara 
sig själva utan ser till att det finns ett annat fokus på publiceringarna, alltså publicerar de 
hellre bilder som indirekt har med dem själva att göra. Några av männen menar även att 
vardagliga bilder tillhör kvinnliga publiceringar och en av dem säger att kvinnor vill visa upp 
sina vardagssysslor och ger som exempel att kvinnor fotar vad de äter, när de tränar, när de 
arbetar och när de studerar.  
 

- Alltså det finns vissa killar som tar kort på sig själva och lägger ut det. Näe 
det är… då tappar man respekt hos mig. Jag förstår att en tjej gör det, det är 
ju en annan sak. Men liksom en kille, nej, det är pinsamt. Men tjejer, 
absolut, kanske inte varje vecka men. 

- Varför är det okej för tjejer men inte för killar?  
- Tjejer är i behov av mer bekräftelse än killar, rent generellt. Nä men tjejer 

söker ju uppmärksamhet överallt, det kan ju vara på krogen, det kan vara 
sociala medier också.  

- Hur vet du det?  
- Det är en känsla jag har.  
- Men hur ser du det?  
- Det ser man ju för att tjejer lägger upp mer bilder på sig själva och så. 

Oftare och så.  
- Men bidrar det till att det är mer okej för en tjej?  
- Ja för mig är det så. Eller folk får väl lägga upp vad fan de vill, så är det ju. 

Men det känns mer okej att tjejer gör det. En kille som lägger upp att ”såhär 
ser jag ut på morgonen när jag vaknar”, han tappar respekt hos mig.  

- Av just det faktum att han är kille?  
- Aaa. Man kan bli accepterad som kille på andra sätt, som typ ”den här 

snubben är asskön”. Det finns andra vägar för killar att få acceptans och 
för tjejer handlar det mer om utseende. Det är klart det är viktigt för killar 
med utseendet också men att visa det är inte lika viktigt. Det är i alla fall 
min uppfattning. (IP5) 

 
För att återgå till responsens betydelse så säger dels en av männen, som jag tidigare nämnt, att 
för personerna som tar selfies så kan responsen betyda mer men för honom är den inte så 
viktig då den inte har med hans utseende att göra. Vi diskuterar därmed hur man reagerar om 
en publicering får lite eller inte någon respons alls. Han och många av de andra männen 
berättar att de vet andra som tar bort sina publicerade inlägg för att de genererade få likes och 
kommentarer. Det är dock endast en av männen som säger att han raderade en bild en gång 
för att den fick för lite respons. På frågan om det skulle kunna ske på en publicering idag 
svarar han; ”Nej vad fasen gillar de den inte så gillar de den inte, det känns lite [paus] fan.” 
(IP2). Männen känner till fenomenet och de diskuterar att kvinnor främst tar bort publicerade 
inlägg om de inte uppfyller förväntningarna, alla känner i alla fall någon som har gjort det. 
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Vid vidare diskussion om varför de tror att det är kvinnor som främst raderar sina inlägg så 
återkommer några av männen till diskussionen om selfies. De menar att kvinnor publicerar 
selfies, vilket män inte gör i samma utsträckning (eller inte alls), och därmed blir kvinnornas 
respons riktad direkt på dem själva vilket sällan drabbar männen då de publicerar inlägg på 
andra saker än bara sig själva. De anser då att responsen inte berör bara dem. 
 

Jag har kompisar som kan liksom ”jag la upp den här bilden och fick bara en 
enda like” och är liksom uppgiven på grund av det och överväger att ta bort 
bilden för det. Men sånt bryr inte jag mig om längre, sånt är obetydligt för mig. 
(IP4) 

5.3.2 Analys 
I analysen framkommer det att män har bekräftelsebehov likt tidigare studier har visat att 
kvinnor har. Däremot visar männen i studien implicit att de vill ha bekräftelse medan kvinnor, 
enligt männen, visar explicit att de vill ha bekräftelse genom att de publicerar mer selfies på 
sociala medier. Enligt respondenterna finns det likt West och Zimmerman hävdar, en tydlig 
uppdelning på sociala medier vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Några av männen 
menar att kvinnor publicerar selfies och mer vardagliga händelser och männen visar då att de, 
likt West och Zimmerman skriver, reflekterar över vad som är manligt och kvinnligt och att 
det ligger en trygghet i att veta den andres kön. Männen har en tydlig bild om vad kvinnor 
publicerar på sociala medier och menar samtidigt att de själva skiljer sig från kvinnorna i sina 
publiceringar. Att kvinnor, enligt männen, i större utsträckning får bekräftelse på sitt yttre 
medan män kan få bekräftelse på att de är till exempel sköna eller roliga är en viktig aspekt 
och kan ligga till grunden för att kvinnor publicerar fler selfies än vad männen påstår sig göra.  
     Att konstruera kön och manlighet är en del av respondenternas aktivitet på sociala medier. 
Detta gör de genom att ta avstånd från sådant som uppfattas vara ett kvinnligt beteende och 
några exempel på detta är att de inte tar selfies, de är sköna och roliga istället för att vara 
snygga och de påstår sig inte bry sig om respons de får på sociala medier. Allt detta är sådant 
som de har tillskrivit kvinnliga beteenden på sociala medier och på samma sätt beskriver West 
och Zimmerman hur individer visar sitt kön genom att agera och anpassa sig efter de 
förväntningar som finns på dem. Enligt männen är förväntningarna på sociala medier att de 
till exempel endast ska publicera bilder när det händer någonting speciellt för att de ska 
framstå som manliga. 
     West och Zimmerman förklarar också hur samhället socialt skapar det som tillskrivs vara 
manligt och kvinnligt, alltså att det är en produkt av mänskligt skapande. Då många av 
männen är medvetna om vad som är manligt och kvinnligt på sociala medier så finns det 
tydliga normer och regler för hur respektive kön ska agera samt hur de anpassar sig efter de 
förväntningar som samhället har på vad som är manligt. 
     West och Zimmerman menar att individer bör känna till och vara lyhörda inför manliga 
och kvinnliga skillnader men trots det så finns det såklart avvikare och i denna studie är det en 
av männen som skiljer sig från det som tillskrivs vara manligt. I avsnittet om ambivalens så 
presenterades det hur flera av männen finner det oviktigt med respons på sina publiceringar. 
En man däremot uttrycker istället att han vill ha respons på sina publiceringar och att de får 
honom att må bra och bli glad, samma person är det som i detta avsnitt berättar att han 
tidigare har raderat en bild för att den inte uppfyllde de förväntningarna han hade på 
responsen. Båda dessa fenomen tillskriver männen ett kvinnligt beteende men det visar sig här 
att det inte bara gäller för kvinnor utan att det finns undantag. 
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6. Slutsatser 
Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för unga mäns identitetsskapande på 
sociala medier samt att få kunskap om hur självkänslan påverkas av respons som de får på 
sina publiceringar. I analysen framgick det att männen skapar och omskapar sin identitet på 
sociala medier med hjälp av de som Mead beskriver som den generaliserande andre. Genom 
att visa upp olika attribut och händelser i sina liv via bilder, statusuppdateringar och 
videofilmer så bekräftas männen av sina följare som är deras generaliserande andre och som 
de skapar sin identitet genom. Det framkommer att männen indirekt visar upp sig själva då 
deras publiceringar främst visar saker och aktiviteter snarare än dem själva som person. De 
visar för andra vem de är på sociala medier genom att publicera fritidsintressen, saker de är 
stolta över, nyinköpta kläder och prylar, evenemang och resor de är på med mera. Männen 
menar att det är lätt att överdriva bilden av sig själv på sociala medier och att identiteten då 
kan stärkas. Detta gör de genom att manipulera bilder och fota händelser i fördelaktiga 
vinklar, lägga filter på sina foton eller genom att överdriva någon händelse vilket kan 
förklaras med hjälp av Goffmans begrepp intrycksstyrning då de anpassar sina publiceringar 
efter vad deras följare uppskattar att se. 
     Responsen på publiceringar är direkt riktad till dem trots att de själva hävdar att responsen 
inte rör dem själva i lika stor utsträckning som om de skulle publicera enbart bilder på sig 
själva. Männen publicerar främst bilder på sociala medier som föreställer händelser, prylar, 
intressen et cetera men de publicerar sällan bilder på endast sig själva. När de sedan får 
respons på dessa bilder så har de strategier och vetskap om hur de kan få flest likes och 
eventuella kommentarer samt att de kan manipulera bilden med hjälp av filter eller att de tar 
bilden i olika vinklar för att få fram en så bra bild som möjligt. Detta visar att det påstådda 
icke-behovet av respons fallerar och att resultatet blir att respons spelar roll för männen. Detta 
är också ett resultat av hur männen styr sin publik genom Goffmans begrepp intrycksstyrning. 
Huruvida responsen påverkar deras självkänsla har jag inte funnit något resultat på då de 
flesta av männen hävdade att respons inte hade så stor betydelse. Däremot tyder på att 
självkänslan berörs då de använder positiva känsloord när de beskriver känslan av att få 
respons på sina publiceringar. Ytterligare aspekter som styrker att självkänslan eventuellt 
påverkas av respons är då en av männen har sökt bekräftelse genom att publicera inlägg och 
få respons på sitt själv via sociala medier under den tid i livet då han hade dåligt 
självförtroende. Han menar att responsen han fick på publiceringarna lindrade besvären. 
Männen diskuterar hur de känner till användare som har raderat publicerade inlägg då dessa 
inte uppnått tillräckligt med respons vilket är ett tecken på att självkänslan påverkas av att inte 
få tillräckligt med likes och kommentarer. Däremot är det endast en av männen som själv har 
gjort detta vilket gör det omöjligt att dra några slutsatser av det. 
     Männen tillskriver vad som är ett manligt och ett kvinnligt användande av sociala medier. 
Några av dem påstår att kvinnor har sämre självförtroende och därmed visar upp sig själva 
och sitt yttre som de får bekräftat av andra. Samtidigt framkommer det att männen inte är 
medvetna om vilken betydelse responsen har för dem och menar att responsen är viktigare för 
kvinnor då de publicerar bilder på sig själva. Då männen redan har tillskrivit vad som är ett 
manligt användande och vad som är ett kvinnligt användande av sociala medier så väljer 
några av männen att inte förlika sig med kvinnliga publiceringar utan publicerar istället sådant 
som är okej för män att publicera, trots att de är benägna att få respons på sitt själv. För att 
förtydliga detta så tar männen en omväg för att nå responsen. Alltså, om det tillhör det 
kvinnliga att publicera selfies så är det uteslutet för männen att göra det och de väljer istället 
att publicera tillexempel en bild där de är på semester. Männen publicerar främst händelser på 
sociala medier och påstår att kvinnor publicerar främst selfies. Därför menar männen att 
kvinnor tilldelas responsen direkt på sitt själv till skillnad från dem själva då de tilldelas 
responsen indirekt på sig själva. Männen får likes på bilder där de är eller kommentarer på 
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bilder på något de handlat och det är ingen annan som erhåller responsen än männen själva. 
Kvinnor som publicerar selfies får likes och kommentarer direkt på sig själva medan männen 
som publicerar semesterbilder får likes och kommentarer indirekt på sig själva men det är 
fortfarande samma respons som män och kvinnor vill komma åt. De använder endast olika 
strategier för att nå responsen. Att männen tillskriver vad som är ett kvinnligt och ett manligt 
användande av sociala medier kan förstås genom West och Zimmermans teori om hur 
individer själva skapar kön genom att ha en gemensam föreställning om vad som är manligt 
och vad som är kvinnligt. West och Zimmerman menar att människor känner sig trygga när de 
vet vilket kön andra människor har och att de därför har tydliga attribut gällande respektive 
kön.  
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7. Diskussion 
Frost studie Young women and the body tyder på att kvinnor visar upp sina kroppar och sitt 
yttre i större utsträckning än vad män gör. Frost beskriver hur kvinnor har föreställningar om 
hur de blir betraktade och att detta också är avgörande för hur kroppens betydelse skiljer sig 
mellan män och kvinnor. Likt Frost studie, berättar männen även i denna studie hur de 
upplever att kvinnor, i större utsträckning än män, publicerar bilder på sig själva på sociala 
medier. Några av männen menar att det i princip är förbjudet för män att publicera bilder med 
fokus på sig själva då de kan bli bekräftade på sina egenskaper snarare än på hur de ser ut.         
     Studien av Anderson et al. förklarar att respons har olika betydelse för olika personer 
beroende på deras självkänsla där de med hög självkänsla vill ha respons av vissa utvalda 
personer medan de med låg självkänsla vill ha respons av vem som helst där huvudsaken är 
att respons ges och inte från vem den ges. Jag kan utifrån männens utsagor och deras bild utav 
vad som är ett kvinnligt användande av sociala medier förena det tillskrivna kvinnliga 
beteendet även till ett sämre självförtroende. Möjligtvis har kvinnor sämre självförtroende, 
som några av männen hävdar, och har därmed ett visst användande på sociala medier. 
Mannen som berättar att han i tidigare ålder publicerade selfies samt inlägg där han sökte 
sympati och bekräftelse är samma person som beskriver att han inte längre bryr sig om hans 
publiceringar får få likes och kommentarer, vilket tyder på att han har brytt sig om sådant 
tidigare. Dessa beteenden är sådant som några av männen tillskriver kvinnliga beteenden på 
sociala medier men jag överväger om det snarare är ett dåligt självförtroende än ett kvinnligt 
beteende, eller om det möjligtvis går hand i hand. Likt respondenten beskriver att han sökte 
sympati och bekräftelse förr via sociala medier och hur det fick honom att må bättre, skriver 
Guadagno och Muscanell i sin studie hur sociala medier kan verka som botemedel för 
introverta och ostabila personer då de blev mindre ängsliga när de kommunicerade med andra 
över sociala medier. Dock baserar Guadagno och Muscanell detta resultat på kvinnor men det 
visar sig i denna studie även tendera hos män. Om det är så att kvinnor har ett sämre 
självförtroende och därmed har ett annat användande på sociala medier än män så faller även 
männen med dåligt självförtroende in i det så kallade kvinnliga användandet. Jag tycker att 
det är en intressant aspekt då de som diskuterar dåligt självförtroende också diskuterar det 
påstådda kvinnliga beteendet. Förslag på vidare forskning kan vara att undersöka skillnader i 
publiceringar och mål med publiceringar hos män och kvinnor med bra respektive dåligt 
självförtroende. Anderson et al. samt Rui och Stefanone skriver i sina studier att ungas 
identitet utspelar sig olika beroende på personens självkänsla och det kan eventuellt också 
visa sig stämma när det kommer till vad de publicerar på sociala medier. 
     I analysen av intervjuerna framkom vikten av responsen som männen får på sina 
publiceringar och det var, minst sagt, förvirrande när männen menade att respons har en 
väldigt liten eller ingen betydelse alls för dem och jag har funderat på vad som bidrar till att 
de är omedvetna om responsens betydelse. Jag har svårt att se att en användare publicerar 
inlägg på sociala medier utan att vilja få ut någonting utav det. Jag anser snarare att det är som 
Currie et al. menar i tidigare forskning, att unga individer reflekterar över hur de framställer 
sig på sociala medier då framställandet sker i form av bild och text. Trots det så var det flera 
av männen som inte kunde svara på vad syftet med deras publiceringar var och vissa menade 
att det inte fanns ett syfte. Om en användare inte vill säga någonting med sin publicering eller 
om den inte bryr sig om likes eller kommentarer finns det då någon anledning över huvud 
taget att publicera ett inlägg? Jag finner det tvetydigt och försöker jämföra en sådan online-
incident med en liknande offline-incident där jag tänker på en person som ska gå på en 
tillställning och väljer då att klä sig i ett nytt, fint plagg tillsammans med ett nytt, dyrt smycke 
som hen har köpt för sin knappa lön. Är det så enkelt att den här individen använder dessa 
attribut endast för att den själv trivs i det och endast för att hen tycker att det är ett skönt plagg 
och fint smycke där det inte finns någon som helst avsikt att visa upp sig för andra och 
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eventuellt bli bekräftad av andra? Jag vill påstå att livet och vardagen är mer komplex än så 
och att detsamma gäller för publiceringar på sociala medier. Jag tror och antar att en 
publicering har ett syfte och att en person som publicerar inlägg vill att andra ska upptäcka 
och bekräfta publiceringen. 
     Currie et al. skriver i sin studie hur kvinnor vågar uttrycka vissa åsikter på sociala medier 
som de inte vågar göra i ett ansikte-mot-ansikte-möte och likt detta beskriver männen i denna 
studie hur de vågar framföra exempelvis politiska åsikter och uttrycka sina värderingar på 
sociala medier som de inte vill framföra i ansikte-mot-ansikte-möten. Att sociala medier är en 
plattform med utrymme för åsikter för de som annars inte vågar anser jag är väldigt positivt 
då de också får chansen att uttala sig. Negativt kan det dock bli då användare lättare kan 
uttrycka starka åsikter, personangrepp och liknande diskriminerande åsikter. 
     Då sociala medier är en så stor del av, framförallt unga, människors liv idag så blir det mer 
och mer relevant att göra studier på ämnet då den dagliga interaktionen sker mellan 
människor där. Tidigare kommunicerade individer på andra sätt, till exempel genom telefon 
eller i ansikte-mot-ansikte-möten men nu när internets genomslagskraft har blivit så stor så 
kommunicerar individer på ett annorlunda sätt, till exempel genom bilder och skrift. Att göra 
skillnad mellan livet på sociala medier och livet utanför sociala medier bör inte vara relevant 
längre då de överlappar varandra och är båda en del av vardagen. Tidigare har studier främst 
gjorts på kvinnor eller män och kvinnor generellt så studier som endast undersöker unga män 
har saknats. Jag tror inte att internets framfart kommer att minska eller stanna upp den 
närmsta tiden då det dagligen uppstår nya sociala medier, nya dejtingsidor, nya sökmotorer 
och nya internetforum. Därmed är det relevant att göra undersökningar på vardagliga 
händelser och pröva olika interaktionsteorier även på internet. Sociala medier verkar vara en 
plattform där individer i ett okroppsligt läge gömmer sig bakom skärmen där bilder 
manipuleras och publiceras, man debatterar om ämnen man aldrig skulle tala om i ett ansikte-
mot-ansikte-möte och användare bedöms felaktigt av andra användare. Rui och Stefanone 
skriver i sin studie hur individer skapar och förändrar sin identitet på sociala medier.  De 
skriver även att identiteten presenteras av användaren själv där den kan visa upp för andra 
användare vem den är och vad den gör. Männen i den här studien förklarar också hur de visar 
upp sin identitet på sociala medier utifrån hur de vill att andra ska identifiera dem. De 
förstärker bilden av sig själva och menar att de fördelaktigt vill visa sin identitet för nya 
bekantskaper på sociala medier. Grasmuck et al. skriver i sin studie om facebookanvändning 
hur användare visar sin identitet implicit snarare än explicit då de visar snarare än berättar och 
ger därmed tolkningsutrymme åt sina följare. Detta fenomen beskrivs även bland männen i 
den här studien då till exempel en av respondenterna förklarar att somliga som endast känner 
honom via sociala medier inte alls tycker att han har samma egenskaper när de träffar honom i 
ett ansikte-mot-ansikte-möte. Som Anderson et al. skriver i sin studie så är identiteten på 
sociala medier formbar så gränsen mellan vad som är verklighet och vad som är fantasi är 
suddig. Internet är ett ställe där individen kan framstå annorlunda och där den kan skapa en 
nyanserad bild av sig själv, vilket också är en av de skillnader som finns mellan att vara 
online och offline. Frågan är då om linjen mellan att vara online och offline kommer att 
suddas ut mer och mer med tiden och om då online- eller offlineidentiteten blir den mest 
framstående. 
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Bilaga 
Intervjuguide 
1. Presentation 
Vem är jag? 
Presentera vad som ska undersökas och syftet med studien. 
Beskriv etiska aspekter. 
Förklara att de får ta del av studien och godkänna den innan den skickas in. 
 
2. Bakgrund 
Ålder? 
Sysselsättning? 
Fritidsintressen? 
 
3. Sociala medier allmänt 
Vad tänker du på när du hör sociala medier? Vad är det för dig? Vad innefattar det? 
Varför tror du att så många använder sociala medier? 
Varför tror du att sociala medier idag är så stort och populärt? 
 
4. Sociala medier individuellt 
Vilka sociala medier använder du? 
Finns det sociala medier där du är användare utan att publicera? 
Hur länge har du använt dig av sociala medier? 
Hur ofta är du inne på sociala medier? 
Varför har du sociala medier? 
 
5. Publicering 
Beskriv ditt användande av sociala medier. Hur använder du sociala medier? 
Hur ofta publicerar du? 
Vad publicerar du på sociala medier? 
Varför publicerar du det du publicerar? (Syfte med publicering) 
För vilka synliggör du dina publiceringar? Offentligt eller privat?  
Kan du publicera någonting som du inte skulle visa eller säga i ett ansikte-mot-ansikte-möte? 
Finns det något du aldrig skulle publicera? Vad? 
Återspeglar publiceringar den du anser att du är?  
Finns det publiceringar du gjort som du egentligen inte kan identifiera dig med? 
 
6. Respons på publicering 
Hur viktigt är det att få respons på publiceringar? 
Vilken respons förväntar du dig av dina publiceringar på sociala medier? 
Hur reagerar du på respektive respons du får? (Vad jag menar är vad betyder likes, 
kommentarer, retweets osv för dig?) 
Vad gör du om en publicering inte skulle uppnå sitt egentliga mål, syfte? 
 


