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Abstract 
The purpose of this study was to examine how youth use Facebook and how Facebook 

perceives construct their own identity. Another question was if the construction of the 

self-identity is different between the genders. 

The study is based on empirical material that has been collected by using 

questionnaires. The questionnaire was handed out in three different classes in 3rd grade 

in secondary school in southern Sweden. The analysis in this study was based on two 

different kinds of theories, Erving Goffman’s social theory of dramaturgical analysis 

and stigma and Yvonne Hirdman’s gender studies.  

The result showed that Facebook is a tool for youth to communicate and get in touch 

with other people. Youth uses Facebook to show selected parts of themselves, which 

create a ”hoped- for possible selves”. The result also showed that girls are more aware 

of what they do on Facebook and the consequences of their activity, compared to boys. 

It seems that the construction of identity on Facebook varies between genders due to 

social structures.  
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1 Inledning 

 
“Näthat kan ligga bakom självmord”  “Näthatet störst bland unga” 
Svenska Dagbladet, SvD.se 12 mars 2013 Dagens Nyheter dn.se 2009-07-

08 

 

 

“Var sjätte tioåring mobbad på nätet” 

Dagens Nyheter, dn.se 2012-08-28 ”Jourvuxen på Facebook- 

stöttar barn och ungdomar” 
    kommunicera.biz 2012-02-03 

     

 

“Snygghetsen på Facebook- “Facebook bra för 

en risk för unga”  självförtroendet” 
Västerbottens-Kuriren, vk.se 2013-03-19 aftonbladet.se 2011-03-11 

 

 

När vi på www.google.se (2013-05-03 10:16) sökte på ordet “Facebook” blev det över 

20 miljarder träffar. Internet är stort, Facebook är stort. Vi är många i samhället som 

påverkas av det på något sätt, genom arbetet, fritid, barnen eller genom tidningsrubriker 

som de ovan. Internet har blivit en del av vår vardag. 

 

Sedan 1994 har internet funnits tillgängligt för människor i Sverige (Daneback & 

Månsson 2008, s 154-155). Idag har 89 % av befolkningen tillgång till internet (Findahl 

2012, s 8). De tekniska förutsättningarna förbättras och gör det mer tillgängligt, numera 

använder sig ungefär hälften av Sveriges befolkning av mobilt internet. 

Användningsområdet för internet är brett och i ständig utveckling. I takt med att den 

tekniska utvecklingen går framåt förändras även användingsområdena. Idag är 

möjligheterna stora, du kan göra nästan vad som helst på internet. Under de senaste fem 

åren har de sociala nätverken snabbt expanderat. Många unga besöker dagligen olika 

sociala nätverk och populärast är Facebook (ibid, s 9, 16). 

 

När nu internet och Facebook tagit sig in i människors vardag och framkallar så många 

olika reaktioner och tidningsrubriker där vi får läsa om alltifrån tragik till vilka positiva 

effekter Facebook för med sig, ställer vi oss frågan om hur mycket Facebook faktiskt 

påverkar oss?  
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1.1 Problemformulering 

Identitet är något vi bygger upp under livets gång genom erfarenheter och i möten med 

andra människor. Genom sin identitet får individen en känsla av att vara densamma 

trots förändringar i levnadsförhållanden och relationer (Kroger 2006, s 151-152). 

Tonårstiden är den mest intensiva perioden av utvecklingen av identitet. Tonåringar är 

kända för humörsvängningar, klädstilar och musik relaterade till grupptillhörighet. 

Under tiden de söker sin identitet genom nya roller och erfarenheter söker de bekräftelse 

från personer de värderar och vänner de känner tillit till (Wrangsjö 2006, s 134-135). 

Identitet skapas och upprätthålls genom val vi gör i förhållande till omgivningen. Den 

kan inte utvecklas utan samspel mellan människor där identiteten bekräftas eller avvisas 

(ibid, s 131). 

 

Identiteten kan ses som en produkt av historiska, kulturella, ekonomiska och sociala 

processer och faktorer (Johansson 2006, s 198). Förutsättningarna för identitetsskapande 

i ett modernt samhälle har förändrats i och med medialiseringen (Hammarén & 

Johansson 2009, s 45), vilket innebär större möjligheter för människor att konstruera sin 

identitet på ett önskvärt sätt (Johansson 2006, s 198). 

 

Utseendet har under historiens gång varit ett sätt att visa sin grupptillhörighet, en 

markör och spegelbild av status. Idag menar många att det går att läsa ut vad för sorts 

människa det är genom de materiella ting som denne omger sig av, bil, kläder, tavlor, 

möbler, restauranger vi väljer att gå på, vilket vin vi dricker och så vidare (Hammarén 

& Johansson 2009, s 34). Det materiella kan berätta vår identitet, men också vilka vi vill 

vara. Människors val av vad de köper och vilka märken spelar inte bara roll ur en 

ekonomisk synvinkel. Exempelvis väljer vissa att köpa få klädesplagg, men satsar på 

märke för att skapa en bild som framgångsrik inför andra. De skapar en bild med 

materiella ting för att placera sig i det sociala och kulturella rummet de vill vara i (ibid, 

s 34). Hur människor framställer sig själva handlar om makt och att markera social 

tillhörighet (ibid, s 35). Identitetsskapandet påverkas av lika faktorer idag som för 40 år 

sedan. Det som skiljer är att de yttre faktorerna ser annorlunda ut idag. Det forsar 

ständigt ut information från internet och sociala medier om hur man ska se ut, hur “alla” 

klär sig, vad “alla” gör osv. Näthat och mobbning kan eskalera över en natt, genom 

internet och sociala medier blir “informationen” av större proportioner och kraft än förr. 

 



  
 

3 

 

Den största sociala arenan, Facebook, kan ses som en interaktiv miljö som ger möjlighet 

att hålla kontakt med människor världen över, dela med sig av bilder och 

statusuppdateringar, visa sitt civilstånd, spela spel med mera (Daneback & Månsson 

2008, s 157). Genom Facebook kan varje användare själv bestämma vad hen vill 

framhäva hos sig själv. Användare kan skapa ett virtuellt ”jag”, som inte nödvändigtvis 

speglar det fysiska jaget genom att de själva kan välja vad som publiceras. Vår 

uppfattning är att användare gärna uppmärksammar goda sidor hos sig själva, till 

exempel genom att dela bilder och statusuppdateringar rörande träning, nyttig mat, 

shopping och skolbetyg, för att spegla ett perfekt och tämligen okomplicerat liv. Detta 

kan i sin tur leda till stress, dålig självkänsla och prestationsångest att själv leva upp till 

liknande förväntningar. Aktiviteter på Facebook, och sociala medier överlag, kan på ett 

snabbt och kraftfullt sätt påverka unga människors självbild. 

 

Uppsatsens ämne är relevant för socialt arbete då sociala medier kan komma att påverka 

användares identitetsskapande och psykiska hälsa (Schurgin O'Keeffe & Clarke-Pearson 

2011). Forskning visar också på att användandet av internet och sociala medier i sig kan 

vara ett stressmoment (Velezmoro, Lacefield & Roberti 2010). Detta kan i sin tur leda 

till att människor söker stöd från professionella inom socialt arbete. Facebook är idag en 

stor del i ungas liv. Vi anser vidare att kunskap om sociala medier och dess eventuella 

påverkan på ungdomar är viktigt för kuratorer och andra verksamma inom socialt arbete 

att känna till. Sociala medier är inte ett obeforskat område, däremot finns en 

kunskapslucka kopplat till identitetsskapande. Därför anser vi att sociala mediers 

påverkan på identitetsskapande är extra angeläget att belysa. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur unga använder den sociala arenan Facebook och 

dess upplevda delaktighet i att konstruera den egna identiteten. Vi ställer också frågan 

om och på vilket sätt framställningen på Facebook skiljer sig mellan könen. 

 

1.3 Frågeställningar 

Vad är ungdomars syfte med användandet av Facebook? 

Hur ser framställningen av identitet ut på Facebook hos ungdomar? 

På vilket sätt skiljer sig framställningen på Facebook mellan könen? 

http://pediatrics.aappublications.org.proxy.lnu.se/search?author1=Gwenn+Schurgin+O'Keeffe&sortspec=date&submit=Submit
http://pediatrics.aappublications.org.proxy.lnu.se/search?author1=Kathleen+Clarke-Pearson&sortspec=date&submit=Submit
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På vilket sätt är Facebook delaktigt i skapandet av identiteten? 

 

1.4 Avgränsningar 

Valet att avgränsa undersökningen av olika sociala medier till just Facebook beror 

främst på att det är den största sociala arenan på nätet i Sverige (Socialbakers 2012). 

Facebook är också till viss del ett icke anonymt socialt medium, då användaren ska vara 

knuten till en individ. Detta gör vårt syfte med studien mer intressant, jämfört med ett 

anonymt socialt medium. 

 

Vi kommer att begränsa vår undersökning till ungdomar på gymnasiet i årskurs tre. 

http://www.socialbakers.com/
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2 Tidigare forskning 
Under denna rubrik tas tidigare forskningsresultat upp i form av en implicit 

forskningsöversikt. Texten är disponerad i tre underrubriker: Bilder av unga, Unga och 

sociala medier samt Konstruktion av identitet på sociala medier. Huvudsakligen 

behandlas resultat från tre artiklar skrivna av olika forskare och två avhandlingar även 

de skrivna oberoende av varandra, men i texten som följer är de i samverkan med 

varandra för att beskriva tidigare forskning på det aktuella området. 

 

2.1 Bilder av unga 

Ungdomen symboliserar en svunnen tid för vuxna, bilder av förskönade ideal. Även så i 

media symboliserar ungdom ideala bilder med skönhet, hälsa, sexualitet och frihet. 

Ungdomar är bärare av det moderna och nya (Lindgren 2002, s 169). Samtidigt är 

ungdomar en grupp där mediepanik och moralpanik i samhället blossar upp i olika tid 

och rum. Ungdomar är bråkiga, kriminella, lata och missbrukar alkohol och droger 

(Lindgren 2002). Ungdomar målas upp i många olika bilder, i oron och pessimismens 

färger eller i färglada för optimism och framtidstro (ibid, s 206). 

 

Normen för ungdomar ser ut på ett sätt, samtidigt som ungdomar strävar efter att träda 

över till vuxenlivet, där normen för att vara vuxen symboliseras av arbete, hus och barn. 

Människor söker svar på vilka de är. Vi har en normativ uppfattning av hur vi är men 

också en uppfattning om hur vi skulle kunna vara. Vi söker svaret efter vem jag är 

genom hur jag ser på mig själv, men också hur jag tror att andra ser på mig (Blatterer 

2007, s 778). 

 

Samhällets bild av unga är kluven, men det är också en kluven grupp i sig. Att bli vuxen 

är en komplex väg där unga ska sluta vara barn och göra sig fria från föräldrarna för att 

forma en egen identitet. I fasen att bli vuxen ska ungdomar ta beslut bland många val 

för att forma sina egna liv. Detta gör de i relation med andra ungdomar, men också 

normer och förväntningar från samhället samt värderingar från uppväxt och bakgrund 

spelar roll i besluten (Kåks 2007, s 19). Kroppen förändras samtidigt som kraven på 

ansvarstagande och mognad utifrån ökar. Under ungdomsfasen börjar unga uppfatta tid 

som en dimension av den egna identiteten, vad det innebär att leva i ett livslopp (ibid, s 

20). Unga börjar i sin utveckling uppfatta att dåtid, nutid och framtid samspelar i det 

egna livsloppet. Nutid binds ihop med före och efter, men nutid skiftar från tid och rum, 
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att bli vuxen i dagens samhälle skiljer sig mot dåtid. Att bli vuxen handlar om 

identitetsskapande, självständighet och en plats i samhället, i relation där tiden i sig 

spelar en roll (ibid, s 21). 

 

2.2 Unga och sociala medier 

Internetanvändningen krymper neråt i åldrarna. De yngsta använder internet till spel och 

videoklipp, medan sociala medier är den dominerande internetanvändningen högre upp i 

åldrarna. Användningen av internet skiljer sig mellan könen. Killar i tonåren är 

medlemmar på sociala medier men ägnar även sin tid åt spel på internet, medan tjejer 

använder sociala medier desto mer än killar (Findahl 2009, s 18-19). Det är också 

vanligare att tjejer lägger upp bilder på sociala medier jämfört med killar (Findahl 2012, 

s 20. 

 

Under de senaste fem åren har de sociala nätverken snabbt expanderat (ibid, s 16). 

Många unga använder sociala medier dagligen, flera gånger per dag. Användningen 

består oftast av att skriva meddelanden eller surfa på Facebook och Twitter (Common 

Sense Media 2012, s 16,18). Unga är överlag de mest aktiva på Facebook jämfört med 

äldre användare. Hälften av de unga som besöker Facebook regelbundet gör någon form 

av statusuppdatering någon eller några gånger i veckan. De kommenterar också andra 

statusuppdateringar och bilder i högre utsträckning än äldre (Findahl 2012, s 16-17). 

Unga upplever att sociala medier bidrar till bättre relation till vänner och familj, 

relationen till vänner de inte annars har god kontakt med och att komma i kontakt med 

nya vänner stärks också. Undersökningen från Common Sense Media (2012, s 10) visar 

på att unga känner sig mindre blyga och mer utåtriktade på sociala medier. 

Sociala medier har en positiv effekt på många ungas sociala liv, men majoriteten 

föredrar att kommunicera och träffas personligen (ibid, s 15). Det finns de unga som 

önskar sig ett mindre uppkopplat liv eller tillbaka till tiden då Facebook inte fanns. Då 

sociala medier inkräktar på det personliga mötet, vänner och familj som kollar sociala 

medier, stör det i det personliga mötet. Det är också de ungdomar som har negativa 

upplevelser på sociala medier som näthat och mobbning, och de ungdomar som känner 

sig mer deprimerade och ökad press på sociala medier (ibid, s 25-26). Vissa av 

användarna känner sig stressade över att alltid vara online, eller att de tillbringar för 

mycket tid vid datorn. Samtidigt finns det även de som känner negativa effekter av 
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användningen då de blivit deprimerade, oroliga eller irriterade av att de inte kunnat vara 

online (Findahl 2009, s 34). 

 

2.3 Konstruktion av identitet på sociala medier 

Då Facebook är en arena där användarna använder sig av sina verkliga namn, bilder på 

sig själva och uppger olika personliga uppgifter som skola och arbetsplats, blir det en 

sida där man inte kan konstruera en helt ny person. De kan dock uttrycka en “hoped- for 

possible selves”, ett mellanting av det “idéala-jaget” och “jaget”. Genom flera alternativ 

kan användare på Facebook själva välja profilbild, statusuppdatering, bilder, personliga 

intressen, hobbys, lista av vänner, arbetsplats med mer för att konstruera identiteten 

(Zhao, Grasmuck & Martin 2008, s 1819-1820). Facebook är en arena att konstruera ett 

polerat “jag”. Zhao, Grasmuck & Martin’s (2008) undersökning visar att konstruktionen 

av identitet på Facebook sker i olika delar. 

 

Ett sätt att konstruera identitet är genom det visuella. Genom valet av profilbild, 

uppladdade bilder, statusuppdateringar och vad andra skriver på deras så kallade 

profilsida. Vad har personerna valt att dela med sig av, och för vem? Ett annat sätt att 

välja vad man vill visa på Facebook är att beskriva sitt kulturella liv, såsom intressen, 

filmer, tv-program som är bra, böcker, hobbys med mera. Det tredje sättet att konstruera 

sin identitet är genom att fylla i rutan “about me:” en egenskriven beskrivning av sig 

själv (Zhao et al. 2008, s 1824-1826). Det är inte bara vad man väljer att framhäva om 

sig själv som konstruerar identitet, utan även hur man gör det, till exempel hur text 

skrivs eller hur man väljer att skriva sitt namn, exempelvis med eller utan smeknamn. 

Användarna på internet får sin egen stil att skriva. Vissa skriver mer om sig själva med 

dagliga aktiviteter och liknande, medan andra skriver om mer seriösa ämnen som 

politik. Det finns även olika sätt att skriva på, till exempel humoristiskt eller bittert 

(Moinan 2006, s 61).  

 

Att lägga ut bilder på Facebook är populärt bland unga användare. Många laddar upp 

bilder på när de är med sina vänner och gör någon rolig aktivitet (ibid, s 1827). Tjejer 

lägger i högre utsträckning upp bilder på Facebok, jämfört med killar. Det är även 

vanligare att tjejer redigerar sina foton innan uppladdning. Common Sense Media’s 

(2012) undersökning visar att 28 % av tjejerna redigerar sina bilder, jämfört med 9 % av 

killarna (Common Sense Media 2012, s 23). 
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3 Teori 
I detta kapitel behandlas teoretiska ansatser inom sociologi och socialpsykologi. Texten 

är indelad i begreppsavsnitt. Först ett inledande avsnitt om synen på Identitet. Därefter 

presenteras Frontstage- backstage- stigma och Genus. 

 

Med hjälp av Erving Goffmans teoretiska ansatser ser vi på människors framställande 

av identitet i olika roller beroende på vilken publik man framträder för. Goffmans 

begrepp stigma beskriver människors sätt att betrakta och bedöma personer som 

avvikande eller inkluderade. Goffmans forskning var inriktad på symbolisk 

interaktionism, vilket är ett perspektiv där samhället ses som en ständig process som 

sker i interaktion. I interaktion med andra människor eller ting formas samhället, där ett 

ting inte är beständigt utan är en tillskriven symbol för något. Likaså är genus en 

konstruktion och könen tillskrivs vissa egenskaper där mannen ses som normen och 

kvinnan skapas därefter. Stereotypa bilder där mannen sköter det tunga kroppsarbetet 

och kvinnan städar och gör sig själv fin diskuteras i det sista avsnittet på teorikapitlet. 

  

3.1 Identitet 

Identitet är ett komplext begrepp med flera teorier och perspektiv  inom psykologi, 

socialpsykologi och sociologi. I detta avsnitt beskriver vi vår syn på identitet. Det 

psykologiska perspektivet är än idag det mest vedertagna perspektivet även i 

vardagslivet. Inom just det psykologiska perspektivet är psykologen Erik H Eriksson ett 

stort namn inom synen på identitet. Idag finns kritik för en alltför ensidig diskussion då 

det är ur ett psykologiskt perspektiv finns en avsaknad av en mer sociologisk inriktning 

gällande identitet (Hammarén & Johansson 2009, s 15). 

 

Erik H Eriksons (1950: 1995) utvecklingstrappa där människan beskrivs med åtta åldrar 

har stort inflytande i utvecklingspsykologin. Åtta åldrar utgör steg på en 

utvecklingstrappa där människan måste ta sig förbi det ena för att komma till nästa. Det 

är på det första steget identiteten grundläggs, genom anknytning till modern. Om barnet 

tas emot och bekräftas av modern utvecklas en tillit. Faserna fortsätter i åtta steg och 

avslutas med accepterandet av döden, där den mogna starka människan är inte rädd att 

dö. 
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Den psykologiska synen på identitet är av utvecklande karaktär med inre processer där 

människan ska nå en psykologisk mognad. Utvecklingspsykologiska teorier har 

bestämda beskrivningar av vad en bra utveckling samt vad mognad innebär. Det finns 

ingen diskussion av hur den historiska bakgrunden och samhället kan komma att 

påverka. Utvecklingspsykologiska teoretiker kan anses dåligt uppdaterade, då de inte tar 

någon hänsyn till aktuella samhällsdebatter där homosexualitet, jämställdhet och genus 

inte inkluderas. De som inte passar in i den generella utvecklingen betraktas som 

avvikande och bristande utveckling (Hammarén & Johansson 2009, s 23). 

Socialpsykologi och sociologi behandlar identitet utifrån en samhällstillvänt och 

kollektiv syn. Det finns olika begrepp teoretiker och forskare benämner identitet med, 

till exempel jaget, självet, personligheten, självuppfattning och roller. Den 

gemensamma nämnaren inom socialpsykologi och sociologi ger identitet en mer social 

roll. Individen får en plats i samhället och står i relation till sociala strukturer (ibid, s 

27). 

 

3.2 Frontstage, backstage & stigma 

Denna studie har en socialpsykologisk och sociologisk utgångspunkt. Därmed är 

sociologen Erving Goffmans (1974) begrepp frontstage och backstage en bra teoretisk 

ansats, där människors identitet ses som föränderlig och därmed inte är densamma över 

tid och rum. Goffman liknar individens framträdande med en scen. Frontstage är den 

roll som visas offentligt, människor väljer en roll inför kollegorna på jobbet och en 

annan inför vännerna. Backstage är rollen bakom scenen mellan scenbytena som ingen 

annan än en själv ser. Fronstage visas upp för andra genom sättet att prata, beteendet, 

kläder och  statussymboler. Framträdandet kan också vara genom rekvisita, hur man 

väljer att visa ditt hem, vilken tidning man väljer att låta ligga framme och vilken mat 

besökare bjuds på. Backstage är det man behåller för sig själv, när ingen ser. Utseendet 

och beteendet är mer avslappnat när man exempelvis är hemma för sig själv en kväll. 

Framträdandena på scenen skapas efter vad personen tror att publiken förväntar sig se. 

Människor skapar sig själva i interaktion med andra och skapar rollen efter 

förväntningar som finns i samhället. Framträdandet ger en idealiserad bild av oss själva 

då människan strävar efter att vara bättre än den egentligen är (Goffman 1974; 2009, s 

40). 
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Framträdanden behöver dock inte alltid försöka ge en skrytsam bild, utan istället 

upprätthålla bilden av självet. När frontstage kommer in i backstage, exempelvis om 

någon kommer oväntat på besök när du har din ensamstund hemma i din stökiga 

lägenhet med smutskläder, disk och skräp framme, försöker inte personen ge en polerad 

bild av sig själv utan försöker istället skydda backstage från blickar (Harste & 

Mortensen 2003, s 251). 

 

Framträdandena av roller vinklar självet till att passa in och bli accepterad av publiken. 

Självet ska alltså passa in i normen. När personer inte når upp till normen i samhället 

blir de stigmatiserade av omgivningen (Goffman 1963). Har en person någon egenskap 

som särskiljer denne från mängden reagerar omgivningen annorlunda i mötet med 

personen. Vi har en förväntad bild av hur personer ska bete sig och hur de ser ut, vilket 

handlar om stereotypa föreställningar. Vi har normativa förväntningar som personen ska 

nå upp till. Egenskaper som inte passar in i just det sociala samspelet gör att de 

ostigmatiserade behandlar de stigmatiserade på annorlunda sätt (Goffman 1963; 2011, s 

14). Det är enklast för människan att passa in i normen med de andra. För att passa in 

bland normen kan stigmatiserade personer underkasta sig normen och försöka rätta till 

det som gör denne annorlunda. Exempelvis kan en person med ett fysiskt stigma 

operera sig till det normala, eller lära sig klara av sådant som personer med stigmat inte 

anses klara av. Exempelvis kan en halt person lära sig simma eller spela tennis (ibid, s 

16). De stigmatiserade internaliserar hur andra ser på dem, och hur de uppträder 

gentemot den stigmatiserade. På så sätt kan de som stigmatiseras framställa sina roller 

efter publikens föreställningar eller hur de vill bli uppfattade. De stigmatiserade lär sig i 

vilka situationer det går att dölja stigmat och i vilka det känns bra att vara öppen med 

hur den är (ibid, s 40). Även de människor som räknas in som de normala och inte har 

stigma har skavanker de inte är stolta över och anstränger sig för att dölja. Det finns en 

önskan att alltid uppfylla kriterierna för normen. När man bryter mot normen gör man 

vad man kan för att reparera skadan (ibid, s 138). 

 

Med Goffmans begrepp Fronstage och Backstage blir Facebook en tydlig arena som 

fronstastage, där användare visar upp en viss roll. I resultat och analys diskuterar vi 

svarsresultaten i förhållande till Goffman, för att se om och hur unga lyfter fram ett 

polerat jag och hur de följer normen för att inte bli stigmatiserade. Det är med dessa 



  
 

11 

 

begrepp vi kan förklara frågeställningen om Facebook är delaktig i skapandet av 

identiteten. 

 

3.3 Genus 

Med genusperspektiv problematiseras förhållandet mellan  könen. Vi utgår ifrån 

Yvonne Hirdmans genusteori med begreppet genussystem, där systemet har två logiker: 

dikotomin mellan könen och rådande genuskontrakt. 

 

Genussystem består av dikotomin Man- Kvinna, vilket är två olika kategorier med 

skilda egenskaper som inte ska blandas ihop. Kvinna och Man hålls isär med både 

fysiska och psykiska egenskaper. Dikotomin sorterar sysslor, platser, och egenskaper 

efter kön. Barn föds in i en konstruktion där kvinnor städar och tvättar, medan mannen 

har ansvaret att bilen fungerar (Hirdman 2004, s 119). Kvinnor är mer känsliga, kvinnor 

är mer omhändertagande och därför de som har största ansvaret för barnen hemma, 

kvinnor vill laga mat och männens mat blir ändå inte riktigt lika god som kvinnors mat, 

så det gör inget för kvinnorna att laga mat oftare (Hirdman 2007, s 13). 

 

Genusskapandet är historiskt och geografiskt lagrade föreställningar om män och 

kvinnors egenskaper, deras skilda egenskaper (Hirdman 2004, s 119). I skapandet av 

kön är det män som är normen, människan utgår från mannen, de egenskaper som 

kvinnan får är det annorlunda och skilda, exempelvis mer känsliga. Den skapade 

normen är den som utgör det allmängiltiga och är det första, största, bästa, i relationen 

man- kvinna är det rådande hierarki. Kvinnan är medskapande av de rådande könsroller 

som finns. Kvinnan är med och skapar även att det är kvinnan som har lägre social 

status (ibid, s 120). 

 

Hirdmans (2004) genuskontrakt finns på tre nivåer, där kontraktet används för att 

definiera det andra könet. Den kulturella överlagringens nivå handlar om föreställningar 

om hur relationen Man- Kvinna ska vara. I den sociala integrationsnivån finns det mer 

konkreta egenskaper som placerar könen i institutioner och arbetsdelningens nivå. 

Genuskontraktet finns även mellan Man- Kvinna på individnivån, där kontraktets regler 

är konkreta (ibid, s 120). Genuskontrakten på alla nivåerna säger hur män och kvinnor 

ska förhålla sig gentemot varandra, vem som ska arbeta med vad, vem som ska 

uppvakta vem på dejt, hur de ska prata, vilka ord de ska använda, hur de ska klä sig, om 

håret ska vara långt eller kort och så vidare (ibid, s 121). Genus är inget biologiskt, utan 
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något människor föds in i. Kontrakten förs vidare från mor till dotter och far till son, 

och kan tolkas genom olika tider, samhällen och klasser (Hirdman 2004, s 121). 

 

Margareta Wallin Wictorin (2009) skriver om genusperspektiv på pressbilder. Hon 

diskuterar hur media, genom genus, bidrar till människors identitetsskapande och 

stereotyper. I Wallin Wictorins text granskas en svensk dagstidning ur ett 

genusperspektiv, där ambitionen är att visa hur kvinnor och män framställs i media. 

Frågor som ställs är vilka sorters reportage kvinnor och män medverkar i och hur de två 

könen porträtteras på bild. Wallin Wictorin (2009) lutar sig på sociologen Anthony 

Giddens syn på människors sätt att se sig själva i relation till omgivningen, där de 

speglar sig i andra för att pröva och ompröva allt i livet för att bli en identitet, när hon 

kopplar ihop det till medier vilka blir betydelsefulla i formandet av identitet (ibid, s 

125). 

 

Med hjälp av begreppet genus i vår analys kan vi se hur människor formar och formas 

efter de sociala konstruktioner som säger hur en “man” och en “kvinna” ska vara 

(Hirdman 2001, s 11). Vi kan på så sätt belysa de socialt och kulturellt skapade roller 

och normer för respektive kön. Det är även intressant att se om dessa sociala 

konstruktioner existerar på internet, i vårt fall Facebook, samt på vilket sätt de uttrycks.  

 

I vår uppsats har vi granskat enkätsvaren utifrån ett genusperspektiv. Vi har i enkäten 

tillfrågat de svarande vilket kön de har, och kan med de svaren jämföra andra 

enkätfrågor ur ett genusperspektiv. Ur ett genusperspektiv är könen konstruerade efter 

vissa premisser och tilldelas olika egenskaper som kommer att påverka 

identitetsformandet. Vi vill i vår undersökning se hur genus tar sig i uttryck när det 

gäller identitetsskapandet på den sociala arenan Facebook. 
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4 Metod 
I kommande avsnitt redovisas metodologiska tillvägagångssätt, etiska överväganden 

och arbetsfördelning. 

 

4.1 Forskningsdesign 

Studien är uppbyggd utifrån en kvantitativ ansats, vilket är passande då vi ämnade 

undersöka samband mellan företeelser. Genom att använda sig av en kvantitativ metod 

ges möjlighet att studera den relativa betydelsen som ett antal orsaker till en social 

företeelse har (Bryman 2011, s 45-46). En kvantitativ metod handlar om insamling av 

numerisk data som sedan analyseras utifrån en teori (ibid, s 151). Genom att använda 

oss av en kvantitativ metod gavs möjligheten att få en bredare bild av vårt ämnesområde 

då större populationer kunde studeras (Levin 2008, s 37). Undersökningen genomfördes 

utifrån ett explorativt synsätt, vilket innebär att viss förförståelse om ämnet finns innan 

materialet samlas in. Det empiriska materialet kopplas sedan till teoretiska antaganden 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012, s 188).  

 

Vi beslutade att genomföra en surveyundersökning, vilket innebär att man gör en 

detaljerad undersökning med fokus på en bred överblick vid en viss tidpunkt. Syftet är 

att samla in kvantifierbar data som sedan analyseras för att hitta olika sambandsmönster 

(Bryman 2011, s 64-65). Då kvantitativ metod genererar en mer ytlig kunskap ville vi 

också använda oss av vissa kvalitativa inslag, i form av öppna svarsalternativ i 

enkätundersökningen, för att fördjupa oss ytterligare. Med en kvalitativ metod ges en 

större förståelse och möjlighet att finna mönster av upplevelser och erfarenheter (Trost 

2007, s 24). 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Studiens resultat bygger på uppgifter från en enkätundersökning (se bilaga 1). Genom 

att använda en enkätundersökning som datainsamlingsmetod kunde ett större bestånd 

studeras. Metoden bygger på att deltagarna antas på ett tillförlitligt sätt ge information 

kring sina värderingar, attityder och trosuppfattningar inom undersökningens område. 

Enkäterna delades ut i ett antal klasser på två olika gymnasieskolor i Kalmar kommun 

(Levin 2008, s 37). 

 

Enkäter är det huvudsakliga instrumentet för att samla in data genom en 

surveyundersökning. Fördelarna med enkäter är främst att större populationer kan 
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studeras och en större mängd data kan samlas in under förhållandevis kort tid. 

Nackdelarna är framför allt risken med stora bortfall och att det inte finns möjlighet att 

ställa följd- och sonderingsfrågor. På så sätt kan intressant information gå förlorad. 

Enkäter passar inte heller alla människor, då till exempel personer med läs- och 

skrivsvårigheter kan ha problem med att besvara enkäten (Bryman 2011, s 227-231). 

 

Enkätfrågorna har en hög grad av standardisering. Deltagarna har fått likadana 

frågeformulär. Därmed saknas variation och deltagarna har till synes lika möjligheter att 

besvara enkäterna. I ett kvantitativt sammanhang är det önskvärt med hög 

standardisering för att det ska finnas möjlighet att kunna uttala sig om eventuella 

samband. Vid låg standardisering minskar möjligheterna till jämförelser. Något vi 

däremot inte haft möjlighet att styra över är vid vilka tillfällen enkäterna besvarades. 

Enkäterna delades inte ut vid samma tillfälle till alla berörda. Utdelningen skedde även 

på olika sätt (se avsnitt 4.3.1). Därför är inte svarsituationen i hög grad standardiserad. 

(Trost 2012, s 57-58). 

 

Frågeformuläret bestod av blandade typer frågor, både sakfrågor och attityd- och 

åsiktsfrågor förekom. Sakfrågor är frågor som rör faktiska förhållanden, till exempel 

ålder och kön (Trost 2012, s 65). Attityd- och åsiktsfrågor handlar om den svarandes 

attityd. Den svarande uppmanas att ta ställning till ett antal påståenden, för att sedan 

uppge i vilken utsträckning dessa påståenden stämmer eller ej. Attityd- och åsiktsfrågor 

kan också besvaras med “Ja” och “Nej” (ibid, s 69). 

 

Enkätfrågorna utformades med merparten strukturerade svarsalternativ. Strukturerade 

frågor, eller slutna frågor som det också kallas, innebär att svarsalternativen är fasta, 

vilket gör analysen och jämförelsen av deltagarnas svar enklare. Slutna frågor kan även 

klargöra syftet med en fråga för deltagarna. En annan vinst med slutna frågor är att 

standardiseringen ökar. Negativa aspekter av slutna frågor är att det inte ges utrymme 

för deltagarnas egna svar samt att deltagarna kan uppfatta svarsalternativen olika 

(Bryman 2011, s 245-246). 

 

För att fördjupa oss ytterligare i ämnesområdet förekom även ett fåtal ostrukturerade 

frågor för att komplettera de strukturerade frågorna. Ostrukturerade frågor är öppna, för 

att på så sätt ge de svarande möjlighet att besvara frågan med egna ord. Öppna frågor 
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lämnar också utrymme för oförutsedda reaktioner. Däremot kan frågor med låg grad av 

strukturering medföra att standardiseringen minskar. En annan nackdel med öppna 

frågor är att de kräver mer av deltagarna, vilket kan verka avskräckande och generera i 

ett större bortfall. Öppna frågor är också mer tidsödande vid kodning (ibid, s 243-245). I 

slutet av enkäten fanns även plats för deltagarna att själva komma med kommentarer 

och tillägg, vilket är vanligt vid kvalitativa intervjuer (Trost 2012, s 74). Ambitionen 

var att hålla språket så enkelt som möjligt anpassat till målgruppen, för att de svarande 

lättare skulle förstå frågorna och svarsalternativen (ibid, s 81). 

 

4.2.1 Databearbetning 

Det insamlade materialet från enkätundersökningen analyserades genom kodning i 

dataprogrammet SPSS. I SPSS kodas data genom att varje fråga och de olika 

svarsalternativen definieras och ges en specifik numerisk kod innan materialet matas in. 

De statistiska beräkningarna görs sedan genom att man väljer någon form av statistisk 

eller kvantitativ analysmetod (Wahlgren 2012, s 9). 

 

Vi analyserar resultatet genom korstabeller och gör hypotestestningar enligt Fisher’s 

Exact Test. Hypotestestning görs för att se om det statistiska sambandet mellan två 

variabler är ett reellt orsaksamband eller om det snarare är en statistisk samvariation 

som beror på tillfälligheter (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2003, s 144). 

Sannolikhetsprövningar görs oftast med Chi2-test. Chi2-test får inte användas om fler 

än 20 % av cellerna har en förväntad frekvens som är mindre än fem, då 

signifikansnivån kan bli mer än 5 % och nollhypotesen accepteras felaktigt (ibid, s 228). 

I senare version av SPSS finns en utvecklad version av Fisher’s Exact Test som gör det 

möjligt att testa korstabeller med mer än 2x2 celler. 

 

Med hypotestestningar ses sannolikheten för att nollhypotesen vore sann. Är värdet 

mindre än 0.05 (5%) kan nollhypotesen förkastas, då sannolikheten är tillräckligt liten 

för att slumpen styr (ibid, s 193). Är värdet större än 0.05 förkastas nollhypotesen, men 

detta kan göras felaktigt med risk för att begå ett typ II fel. Att acceptera nollhypotsen 

ska göras med försiktighet då värden över 0.05 automatiskt inte betyder att 

nollhypotesen är sann. Hypotesprövningen påverkas av urvalets prövning och spridning, 

en annan undersökning hade kanske gett ett annat resultat och kunnat bekräfta 

sambandet (ibid, s 202).  
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Strukturerade frågor med fasta och återkommande svarsalternativ ökar jämförbarheten 

samt underlättar analysen, då kodningen  kan ske närmast mekaniskt (Bryman 2011, s 

245). De ostrukturerade frågorna är däremot något mer komplicerade att analysera, då 

svaren tenderar att ha stor variation. För att bearbeta öppna frågor krävs att svaren, 

beroende på dess innehåll, delas in i kategorier. Likartade svar placeras i samma 

kategori. Därefter ges varje kategori ett nummer, för att sedan analyseras på samma sätt 

som de strukturerade frågorna (ibid, s 242). 

 

Om respondenter svarat ”Nej” på en fråga med följdfrågor, exempelvis fråga 2 (se 

bilaga 1), hade de inte fortsatt möjlighet att svara på ett antal nästföljande frågor. I vår 

undersökning räknas dessa berörda som bortfall på de frågor de inte kunnat svara på. 

Det empiriska materialet riskerar enligt vår mening inte att snedvridas på grund av detta, 

då antalet sådana fall var mycket ovanligt förekommande undersökningen. 

 

Vidare sammanfattas och presenteras det empiriska materialet i form av frekvens- och 

korstabeller i uppsatsens resultat- och analysdel. Undersökningens analys genomfördes 

genom att det insamlade materialet kopplades till uppsatsens teorier samt tidigare 

forskning, för att på så sätt besvara frågeställningarna. 

 

4.3 Urval 

Då syftet med undersökningen var att studera hur Facebook är delaktigt i ungdomars 

identitetsskapande har studien omfattat ungdomar i gymnasieåldern. Statistik har visat 

att 92 % av svenska ungdomar i åldern 16-24 år dagligen använder internet (Findahl 

2012, s 9). Utmärkande för deras internetanvändning, särskilt de i åldern 17-18 år, var 

att 80 % av dem dagligen besökte något socialt nätverk. Internet och sociala medier kan 

ses som en naturlig del i ungas liv. Det är rimligt att anta att de är väl förtrogna med 

dessa användningsområden, vilket gör den här gruppen intressant att undersöka. De har 

förmodligen också mer att uttala sig om angående Facebook och framställningen där än 

vad exempelvis äldre har, då yngre dominerar användningen av sociala medier (ibid, s 

11, 17). 

 

Ännu en anledning till att undersökningen berörde ungdomar i gymnasieåldern beror på 

att det är en “medveten” ålder på väg in i vuxenlivet. I de yngre åldrarna uppfattas det 

mer konkreta och bekanta, medan det i tonåren är lättare att växla mellan det konkreta 
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och abstrakta. Ungdomar i gymnasieåldern har också lättare att förstå enkätfrågorna 

jämfört med yngre, vilket bidrog till ett rättvisande resultat. Under tonåren utvecklas 

även förmågan till hypotetiskt tänkande samt förmågan att resonera på ett logiskt sätt 

om värderingar och idéer (Hwang & Nilsson 2003, s 234). Samtidigt är tonåringar 

egocentrerade på så sätt att de uppfattar sig själva som en ständig medelpunkt där de 

ständigt drar till sig uppmärksamhet (ibid, s 239). Tonårstiden är också den mest 

intensiva perioden i utvecklingen av en självständig identitet (ibid, s 240, 244). 

 

När man använder sig av enkäter för att samla in data är det önskvärt att kunna använda 

materialet till att uttala sig om ett större antal människor än vad som egentligen deltog i 

undersökningen på ett rättvisande sätt. För att det ska vara möjligt att göra sådana 

uttalanden krävs att urvalet är representativt, vilket innebär att undersökningens 

deltagare är en miniatyr av populationen. De utvalda ska representera de andra och på så 

sätt spegla populationen (Trost 2012, s 29). 

 

För att finna deltagare till undersökningen har ett antal medvetna val gjorts. Först 

användes ett bekvämlighetsurval för att välja undersökningsområde. 

Bekvämlighetsurval är en typ av icke-sannolikhetsurval med deltagare som för tillfället 

är finns tillgängliga för undersökningen (Bryman 2011, s 194). Valet föll på Kalmar 

kommun, vilket vi ansåg vara det mest ekonomiska och tidseffektiva alternativet för oss 

att genomföra studien på. 

 

I Kalmar kommun finns fem kommunala och sju fristående gymnasieskolor (Kalmar 

Kommun 2013). Dessa utgjorde vår urvalsram. Med urvalsram menas en förteckning av 

samtliga enheter i den population där urvalet görs ifrån (Bryman 2011, s 179). 

Urvalsramen utgör grunden för slumpmässiga urval (Nationalencyklopedin 2012). På 

grund av ekonomiska och tidsmässiga skäl fanns inte möjlighet att dela ut enkäten till 

alla ungdomar i årskurs tre på gymnasiet i Kalmar kommun. Chansen att vi skulle få 

chansen att komma till samtliga gymnasieskolor i Kalmar ansågs också som liten. 

Istället kontaktade vi till en början respektive rektor på fyra stycken slumpmässigt 

utvalda skolor, vilka var både kommunala och fristående. Två av dessa hade inte 

möjlighet att ge oss tillträde att genomföra undersökningen hos dem. Istället fick vi 

komma till de två återstående skolorna, vilka var Lars Kaggskolan och Kalmars 

Praktiska Gymnasium. Lars Kaggskolan är en kommunal gymnasieskola med både 
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högskoleförberedande program och yrkersprogram. Kalmars Praktiska Gymnasium är 

en friskola med flertalet program med praktisk inriktning. 

 

När vi fått tillträde till två stycken skolor att genomföra undersökningen på var det dags 

att välja ut de klasser som skulle delta. Först bestämdes att det var årskurs tre vi var 

intresserade av att dela ut enkäterna i. Att vi valde just sistaårselever beror på att de är 

myndiga och därmed själva får besluta om sitt deltagande i undersökningen. På så sätt 

besparade vi oss tid genom att slippa inhämta intyg från vårdnadshavare inför 

deltagandet i undersökningen (Bryman 2011, s 194-195). Därefter skulle klasserna 

väljas. Valet av antalet deltagande klasser baserades på klassernas storlek. På så sätt 

kunde vi få en bild av hur många klasser vi skulle behöva kopplat till 

enkätundersökningens storlek. För att välja deltagare använde vi oss av ett så kallat 

klusterurval. Klusterurval innebär att populationen delas in i delar, som sedan strategiskt 

väljs ut för att undersökas (Trost 2012, s 36). Vi valde ut tre klasser som utgör kluster, 

där vi sedan alla närvarande elever deltog i undersökningen. Urvalet har därmed skett på 

gruppnivå. Då undersökningen kan anses vara relativt liten, av tidsmässiga och 

ekonomiska skäl, fanns inte möjligheten att dela ut enkäten till alla ungdomar i årskurs 

tre på de utvalda skolorna. Andra aspekter som beaktades vid valet av klasser var att det 

insamlade empiriska materialet inte skulle kunna kopplas ihop med någon enskild 

deltagare. 

 

Från Lars Kaggskolan deltog två klasser från två olika högskoleförberedande program, 

naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet. Klasserna är stora med 32 

respektive 26 elever i varje klass. På Kalmars Praktiska Gymnasium deltog elever från 

program med inriktning handel och administration, VVS och fastighet, bygg och 

anläggning, el och energi, fordon och transport, sjöfart samt vård och omsorg. Klasserna 

på Kalmars Praktiska Gymnasium är mindre och det går totalt 50 elever i årskurs tre. 

Samtliga elever på båda skolorna erbjöds att delta. Vi valde medvetet att ha ungefär ett 

lika stort deltagande på varje skola, för att på så sätt öka spridningen. 

 

Då de utvalda klasserna endast är av naturvetenskaplig och praktiskt karaktär, kan de 

inte anses spegla sammansättningen i samhället. Hur befolkningssammansättningen i 

Sverige ser ut är en stor fråga som innehåller allt från kön, ålder, civilstånd och mycket 

mer (Statistiska Centralbyrån 2013). Som tidigare nämnts är vår undersökning liten på 
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grund av tidsmässiga och ekonomiska skäl. Vi är därför medvetna om att 

undersökningens resultat inte är generaliserbart för Sverige. Vi anser ändå att 

undersökningens urval är brett, då Facebook är ett så pass vanligt inslag i ungas liv 

(Findahl 2012, s 16-17). Ett antagande är att användningen av Facebook därför inte bör 

skilja sig markant mellan till exempel olika linjer på gymnasiet, utan kan ses som 

tämligen generell. 

 

4.3.1 Praktiskt genomförande 

Enkäten delades ut i tre klasser på två gymnasieskolor i Kalmar kommun. Totalt fanns 

108  elever i dessa klasser. Av dessa var 91 elever närvarande vid utdelningen av 

enkäterna, varav 89 elever valde att besvara enkäten. 61 % av de svarande uppgav att de 

var killar, 36 % var tjejer och 3 % angav annat som kön. Av enkätundersökningens 

deltagare är 93 % medlemmar på Facebook och 7 % ej medlemmar. 

 

På Lars Kaggskolan besöktes de två klasserna i slutet av deras lektioner. Vi informerade 

muntligen om vilka vi var, vad vi gjorde där och vad syftet med vår undersökning var. 

Därefter delades enkäterna ut. När de elever som ville delta hade svarat samlade vi på 

egen hand ihop enkäterna. 

 

På Kalmars Praktiska Gymnasium fanns ingen möjlighet för oss att själva dela ut 

enkäterna, då eleverna var ute på praktik och endast befann sig på skolan vid ett fåtal 

tillfällen varje vecka. Alla elever var heller inte på skolan vid samma tillfällen, vilket 

ytterligare försvårade utdelningen av enkäterna. Istället delades enkäterna ut av rektorn 

när eleverna fanns tillgängliga på skolan. Efter en vecka inhämtades samma antal 

enkäter som tidigare lämnats hos rektorn för vidare bearbetning av den insamlade datan. 

 

4.3.2 Problem med representativiteten 

Urvalsfel uppstår när det är ytterst osannolikt att undersökningen kan visa ett 

representativt urval (Bryman 2011, s 200). En tumregel är att med ett stort urval ökar 

sannolikheten för att resultatet blir representativt (Trost 2012, s 37). 

 

Då vi i vår undersökning använt oss av ett bekvämlighetsurval, kan inte urvalet anses 

representativt för Sverige. Inte heller den undersökta grupp ungdomar är representativ 

för Kalmar län, då den inte är stor nog eller speglar populationen tillräckligt väl. 

Ytterligare ett problem gällande undersökningens urval är att urvalet är begränsat till 
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gymnasieelever. Då det inte finns skolplikt för gymnasiet har inte alla ungdomar i 

Kalmar kommun givits möjlighet att delta i undersökningen. Undersökningens resultat 

riskerar därför vara snedvridet. Således finns en risk för skevhet, så kallad urvals-bias, 

gällande urvalets representativitet. Risken för urvalsfel är överlag större i små 

undersökningar (Bryman 2011, s 179-180, 201).  

 

4.3.3 Bortfall 

Bortfall innebär att information uteblir från vissa av undersökningens utvalda individer. 

Det kan till exempel handla om svarsvägran, tekniska missöden eller att respondenten 

på grund av exempelvis dyslexi inte har möjlighet att svara på frågan (Bryman 2011, s 

179). Om bortfallet i en undersökning är stort finns risken att skattningarna och 

resultatet blir snedvridet (Statistiska Centralbyrån 1997, s 9, 28). 

 

Från början fanns 108 elever med i urvalet till enkätundersökningen. Av dessa mottog 

91 elever enkäten. Redan här fanns alltså ett bortfall på 16 elever, vilket kan bero på att 

respondenterna av olika orsaker inte var närvarande när enkäten delades ut. Slutligen 

valde 89 av 91 närvarande elever att besvara enkäten. Följaktligen samlades 89 

besvarade enkäter in till undersökningen. Undersökningens totala bortfall är 17 % vilket 

kan betraktas som lågt.  

 

I undersökningen kunde också en mindre omfattning av internt bortfall urskiljas. I vårt 

fall innebar internt bortfall att närvarande elever av diverse anledningar inte har besvarat 

enkäten fullständigt (Trost 2012, s 131). 

 

4.3.4 Etiska överväganden 

Etiska överväganden i forskningssammanhang handlar främst om hur forskaren bör 

agera för att människor inte ska skadas genom forskningen. All forskning på människor 

ska utföras med respekt för människovärdet och kunskap får inte vinnas på människors 

bekostnad (Smedler 2012, s 57). 

 

Studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska huvudprinciper. För att uppnå 

öppenhetskravet informerades deltagarna muntligen innan undersökningens start om 

syftet med vår studie. De fick även skriftlig information om undersökningens syfte vid 

utdelningen av enkäterna (se bilaga 2). Samtliga deltagare samtyckte till att delta. Varje 

deltagare fick själv bestämma om, hur länge och på vilka villkor de medverkade. De 
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hade även haft rätt att avstå och avbryta sitt deltagande om och när de ville samt kunde 

vägra att svara på frågor, för att på så sätt uppfylla självbestämmandekravet. Deltagarna 

tillfrågades ej om personuppgifter, då enkäterna inte skulle kunna kopplas till någon 

enskild för att på så sätt garantera dem anonymitet och uppnå konfidentialitetskravet. 

För att ytterligare stärka konfidentialitetskravet har inga klasslistor, eller liknande 

dokument som på något sätt kan exponera elevernas personuppgifter, visats. Det 

insamlade materialet används endast i vår undersökning och kommer således inte 

lämnas ut till obehöriga för att tillförsäkra autonomikravet (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Ett etiskt problem vi stötte på gällde elevernas samtycke att delta i 

enkätundersökningen. Enkäterna delades ut under lektionstid, vilket eventuellt medföra 

en viss press att delta i undersökningen för eleverna. Det går inte att utesluta att elever 

känt sig tvungna att delta i undersökningen för att visa sig engagerade för lärare och 

klasskamrater, trots att deltagandet var helt frivilligt. På Kalmar Praktiska Gymnasium 

delades enkäterna ut av rektorn, vilket kan ha satt ytterligare press på eleverna att delta. 

Användningen av enkäter är, som tidigare nämnts, inte heller optimal för personer med 

läs-och skrivsvårigheter eller för någon som inte pratar svenska (Bryman 2011, s 230). 

 

Enkätundersökningen godkändes av rektorer på respektive skola. 

 

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet handlar i grunden om mätningens tillförlitlighet och noggrannhet. För att en 

undersökning ska ha god reliabilitet bör resultatet vara detsamma vid upprepade 

mätningar (Bryman 2011, s 160-162). Idén med reliabilitet i kvantitativa studier bygger 

på att man mäter något och anger värden på variabler för varje enhet. Strävan efter att 

förstå tankar, känslor och beteende är i kvantitativa undersökningar inte lika stor som i 

kvalitativa studier (Trost 2012, s 62).  

 

Kongruens, som innebär likhet mellan frågor med avseendet att mäta samma sak, är 

viktig vid enkätundersökningar (Trost 2012, s 62). För att säkerställa detta kan man ha 

ett flertal frågor av liknande karaktär. Därav har strukturerade enkäter överlag en god 

reliabilitet. I vårt frågeformulär finns ett flertal frågor av detta slag, till exempel fråga 10 

och 12 (se bilaga 1). En ambition var också att språket i enkätundersökningen skulle 

vara så enkelt, begripligt och konsekvent som möjligt, så att deltagarna skulle uppfatta 
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frågorna och svarsalternativen på likartade sätt. På så sätt ökar även reliabiliteten (ibid, s 

63). I resultatbearbetningen framkom att fråga 3 formulerats otydligt. Ett flertal 

respondenter hade feltolkat hur frågan skulle besvaras, och därför blev bortfallet stort. 

Reliabiliteten på fråga 3 var därför mindre tillfredsställande. I övrigt har frågorna 

besvarats på ett entydigt sätt. Ytterligare ett problem med reliabiliteten i vår 

undersökning är framförallt att resultatet inte kan anses konstant (ibid, s 62). 

Populariteten inom sociala medier kan svänga snabbt, det som var inne igår behöver 

nödvändigtvis inte vara det idag. Trots att Facebook är ett socialt medium som funnits 

ett par år och som många unga använder, kan attityderna kring Facebook ändå ändras 

snabbt. 

 

Även validitet är ett viktigt inslag i undersökningssammanhang. Validitet innebär att det 

som ämnas mätas verkligen mäts, att de mätinstrument och variabler som använts i 

undersökningen verkligen är rätt anpassade för att besvara undersökningens olika frågor 

(Bryman 2011, s 50, 163). 

 

Det finns ett antal faktorer i kvantitativa undersökningars upplägg och genomförande 

som påverkar validiteten. Exempelvis är konstruktionen av frågoformuläret en viktig 

del. Enkätfrågorna bör vara utformade för att med den insamlade datan kunna besvara 

frågeställningarna. Därför utformades frågeformuläret på ett tydligt, medvetet och 

noggrant sätt för att validiteten ska vara så hög som möjligt. Om frågorna tolkats rätt av 

eleverna samt om de svarat sanningsenligt är validiteten god i förhållande till den 

undersökta gruppen. Då undersökningens totala bortfall är lågt, är validiteten i det 

avseendet hög. Undersökningen har täckt upp nästan alla som var ämnade för enkäten. 

 

Att använda ett bekvämlighetsurval i en undersökning medför vissa begränsningar 

gällande generaliserbarheten (Bryman 2011, s 201). Bekvämlighetsurval gör det 

nästintill omöjligt att generalisera resultaten, då man inte vet vilken population 

stickprovet är representativt för (ibid, s 194). 

 

4.5 Arbetsfördelning 

Uppsatsen är utformad och författad av Linn Talmark och Emilia Kägu. Arbetet har 

främst skett gemensamt med visst övergripande ansvar över några olika delar. Linn 

Talmark har ansvarat och skrivit kapitel 4 Metod, medan Emilia Kägu har ansvarat och 
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skrivit  kapitel 3 Teori. Temana i analysdelen delades skrivmässigt upp på så sätt att 

Emilia Kägu skrev om tema II och Linn Talmark om tema III. Temana har sedan 

diskuterats och analyserats gemensamt. Resterande uppsatsdelar har författats och 

bearbetats tillsammans. Sammarbetet har till största del bedrivits tillsammans i 

växelverkan med olika sysslor, när den ena författaren letat litteratur har den andra 

skrivit text etcetera. Båda har varit delaktiga i uppsatsens alla delar och båda författarna 

står bakom det som skrivits. 

 

5 Resultat och analys 
I kommande text redovisas undersökningens resultat integrerat med analysen av den. 

Resultatets data är baserat på undersökningens insamlade enkäter. Resultat redovisas i 

beskrivande text och tabeller/diagram, och sambandtestas med Fisher’s Exact Test. 

Presentation av data sker i antal eller procentsats. Texten är indelad i tre teman för att 

besvara frågeställningarna (se avsnitt 1.3). De tre teman redovisas var för sig med 

efterkommande analys till varje resultat. I analysen tolkar vi resultatet ur en teoretisk 

utgångspunkt, tillsammans med tidigare forskning. 

 

5.1 Tema I. Vad är ungdomars syfte med användandet av Facebook? 

Kommande text är skriven för att besvara vår första frågeställning, men även för att ge 

läsaren en bättre inblick i den sociala arenan Facebook. Det är en deskriptiv text med de 

resultat från vår undersökning som är kopplade till ungdomars syfte med användningen 

av Facebook.  

  

Det var 71 personer som besvarade frågan ”Vilken är den främsta anledningen till att du 

har ett Facebook-konto?”. Majoriteten av de tillfrågade, 49 elever (54 %), svarade att de 

har ett konto på Facebook för att hålla kontakt med människor de redan har en relation 

med. Frågan har ett stort internt bortfall, 18 elever (22 %), vilket delvis kan förklaras 

med att många av de svarande har kryssat i flera alternativ som anledning till att de 

använder Facebook. 
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Tabell 1. Vilken är den främsta anledningen till att du har ett Facebook-konto? 

 

Antal Procent 

Hålla kontakt med människor 

 49 54 

Hitta nya kontakter 

 1 1 

Chatta 

 3 3 

Skriva inlägg och ladda upp 

bilder 2 2 

Få information 

 8 9 

Annat 

 8 9 

Total 71 78 

Bortfall 18 22 

 

Vidare i frågeformuläret frågade vi ”Hur ofta uppdaterar du din Facebook?”. Att 

uppdatera sin Facebook innebär att användare delar med sig av texter, bilder, länkar 

etcetera. Det användaren väljer att dela med sig av visas i ett nyhetsflöde för andra 

användare. På frågan svarade 84 personer (92 %), vilket betyder att bortfallet är fem 

stycken (6 %). 22 elever (24 %) uppgav att de uppdaterar sin Facebook några gånger i 

månaden. Mer än dubbelt så många, totalt 49 elever (54 %), angav att de uppdaterar sin 

Facebook mer sällan. Endast 6 personer (7 %) av de tillfrågade uppdaterar sin Facebook 

dagligen. 

 

Då ungdomarna uppdaterar sin Facebook mer sällan än ett par gånger i månaden, samt 

främst har ett Facebookkonto med anledning av att hålla kontakt med människor istället 

för att göra uppdateringar, är det intressant att undersöka vad de gör på andras 

profilsidor. På Facebook finns ett nyhetsflöde där alla användare kan se vad deras 

vänner gör på sina egna profilsidor. I nyhetsflödet syns även vad vännerna gör på andras 

profilsidor, till exempel skriver öppna meddelanden. För att förtydliga kan det 

exempelvis stå i sitt nyhetsflöde att -Andreas ”gillar” Malins bild. På så sätt är 

Facebookanvändares aktivitet offentlig.  

 

Av de 72 personer som besvarade fråga 17 (”Vad gör du främst på andras profilsidor?”) 

uppgav 51 personer (56 %) att de främst gillar bilder och/eller statusuppdateringar. 

Något färre, 17 personer (19 %), uppgav att de främst kommenterar andras bilder 
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och/eller statusuppdateringar. Bara 4 personer (4 %) svarade att deras främsta aktivitet 

på andras profilsida var att skriva öppna meddelanden. 

 

Tabell 2. Vad gör du främst på andras profilsida? 

 

Antal Procent 

Kommenterar 

bilder/statusuppdateringar 

 17 19 

Gillar 

bilder/statusuppdateringar 

 51 56 

Skriver öppna 

meddelanden 

 4 4 

Total 72 79 

Bortfall 17 21 

 

Fråga 8 och 18 (se bilaga 1) i enkäten är attityd- och åsiktfrågor som är uppbyggda på 

lika sätt. Vi ville med dessa frågor undersöka användarnas syfte till deras uppdateringar, 

samt hur de uppfattar syftet för andra användares uppdateringar. De svarande 

uppmanades att ta ställning till ett antal påståenden, för att uppge i vilken utsträckning 

dessa påståenden stämmer. Då ungdomarna har angett ett svar inför varje påstående, 

redovisas svaren endast i antal. I tabell 3 här nedan redovisas de som svarat ”stämmer 

mycket bra” sammanräknat med ”stämmer ganska bra”, för att sedan jämföra 

ungdomarnas uppfattning om det egna personliga syftet med  hur de uppfattar andras 

syfte med uppdateringar. Resultatet visar en betydande skillnad mellan frågorna. 

Eleverna svarade att de själva främst är informerande i sina statusuppdateringar, medan 

de uppfattar andras uppdateringar av mer uppmärksamhetssökande karaktär. Det är även 

en väsentlig skillnad i fördelningen av svaren, då ungdomarna i högre utsträckning 

svarat ”stämmer mycket bra” eller ”stämmer ganska bra” när det gäller andra. 

Ungdomarna uppfattar syftet med andras uppdateringar tydligare jämfört med det egna. 

En jämförande diskussion om ungdomarnas självuppfattning och uppfattning av andra 

sker i slutdiskussionen (se avsnitt 6). 
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Tabell 3. Varför uppdaterar du och varför uppdaterar andra? 

 

Varför uppdaterar 
du? 

Antal 

 

Varför uppdaterar 
andra? 

Antal 

Informera 42 

 

Uppmärksamhet 63 

Vara humoristisk 39 

 

Humoristiska 56 

Söka sympati 15 

 

Sympatisökande 53 

Få uppmärksamhet 13 

 

Skrytsamma 49 

Provocera 11 

 

Informativa 38 

Skryta 7 

 

Provocerande 28 

Total 127  Total 287 

 

 

5.1.1 Sammanfattning av Tema I 

”Vad är ungdomars syfte med användandet av Facebook?” 

Av resultatet från enkäten att döma är ungas främsta aktivitet på Facebook att interagera 

med vänner. Ungdomarna lade inte tid på att uppdatera sin egen profilsida, utan den 

vanligaste aktiviteten på Facebook var att skriva och kommentera på andras profilsidor 

och bilder. 

 

Facebook har många verktyg för användare att hålla kontakt med vänner. Klasskamrater 

som ses dagligen fortsätter samtala hemma bakom datorskärmarna, spelar spel eller 

delar länkar med varandra. Vänner som bor i olika städer, eller till och med på olika 

sidor av jorden, ges möjligheten till daglig kontakt genom Facebook. Zhao et al. (2008, 

s 1821) menar att det finns två typer av vänner att kommunicera med på Facebook, de 

man redan känner och de ytligt bekanta man vill lära känna. Att uppdatera om diverse 

kan nå ut till en bredare publik än i verkligheten utanför internet, vilket bidrar till fler 

kontakter och möjligtvis nya vänner.  
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5.2 Tema II. Hur framställer och visar ungdomar sin identitet på 

Facebook? 

I tema II redovisar vi de resultat kopplat till frågeställning ”Hur ser framställningen av 

identitet ut på Facebook hos ungdomar?”. Det är deskriptiva enkätfrågor integrerade 

med analys och vår tolkning av data. Texten består av en beskrivande resultattext och 

eventuell tillhörande tabell med efterföljande analysdel och sammanfattning. 

 

Fråga 7, ”Vad uppdaterar du om?”, var en öppen fråga där vi bad ungdomarna att skriva 

tre saker de huvudsakligen uppdaterar om. Då svaren var av varierande karaktär gick de 

inte att koda i SPSS på motsvarande sätt som de strukturerade frågorna, stället delades 

svaren in i kategorier. Därefter kodades varje kategori kodades för att sedan analyseras 

på samma sätt som de strukturerade frågorna. De fem största kategorierna, alltså de 

saker ungdomarna huvudsakligen ansåg sig uppdatera om var: Vardagliga saker, Lägga 

upp bilder, Politik och deras egna åsikter om varierande ämnen, Större händelser, och 

att Dela länkar, videos och bilder. 

 

I Moinians (2006) studie om ungas aktivitet på en liknande internetsida som Facebook 

skriver Moinian att unga får en viss karaktär på sina inlägg (statusuppdateringar) genom 

att varje person väljer att ta upp saker inom några speciella kategorier (ibid, s 61). 

Användarna får en viss stil i sitt skrivande, där vissa är mer reflekterande medan andra 

är humoristiska. I Moinians (2006) undersökning framkommer liknande kategorier som 

i vår undersökning, till exempel politik, samhälle och diverse åsikter. Moinian (2006, s 

62) menar att alla diskussioner inte kan ske i skolan eller i vänners hem med vuxna 

närvarande. Därför kan internet liknas vid en frizon där unga kan uttrycka sina åsikter 

som de vill. 

 

Enligt Goffmans (1974) rollteori har vi människor olika roller för olika sorters publik, 

och rollen väljs ut för att passa publiken så bra som möjligt. Vi väljer inför varje 

specifik publik vilken sida av oss vi vill visa, det vill säga vilken del av vår identitet 

som ska framhävas. Publiken tolkar personen efter vad de ser. Genom symboler som 

språk och utseende skapar personen en roll som publiken tolkar (ibid, s.40). 

 

I vår undersökning kopplar vi Facebook till Goffmans (1974) metaforiska teaterscen, 

där användares profilsida blir en ny arena för frontstage. På profilsidan väljer 
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användaren vad denne ska skriva och på vilket sätt. Likaväl väljer användaren vad 

denne inte ska skriva om. Vi tolkar kategorierna som ungdomarna i vår undersökning 

uppger att de uppdaterar om ger en viss bild till publiken om vilka de är. Ungdomarna 

kanske vill framhäva en humoristisk sida av sig själv, och skriver således något roligt på 

Facebook där vänner kan se. Vill de visa en politisk och medveten sida, skriver de 

kanske om sina politiska åsikter. Tolkar vi det som Moinian (2006, s 62) skriver 

integrerat med Goffmans (1974) frontstage och backstage skulle Facebook kunna vara 

en ny arena som ett mellanting av frontstage och backstage. Detta genom att användare 

sitter för sig själva i backstage, dold bakom datorskärmen, men skriver åsikter och 

diverse offentligt på frontstage som de kanske inte velat dela med sig av i fysiska 

framträdanden. 

 

I enkätfråga 9, ”Tänker du på hur andra uppfattar dig utifrån helheten på din 

profilsida?”, var syftet att undersöka hur medvetna ungdomarna är om 

identitetsskapande på Facebook, då mycket på Facebook är offentligt. Allt du gör på 

Facebook, skriver statusuppdateringar, lägger upp bilder, kommenterar/gillar andras 

statusuppdateringar och bilder, spelar spel och vilka grupper du är med i är offentligt, 

både för Facebooks medlemmar och icke medlemmar. Det finns en stor variation av 

Facebookgrupper att medverka i. Du kan vara med i allt ifrån vilket politiskt parti du 

stödjer, grupper för legalisering av cannabis till företagsgrupper som använder 

Facebook för gratis marknadsföring. All information om din aktivitet på Facebook 

samlas på den egna profilsidan. Resultatet till fråga 9 visar att totalt 84 personer 

besvarade frågan. Av dessa uppgav 29 personer (32 %) att de inte tänker på hur andra 

uppfattar dem utifrån den egna profilsidans helhet. 37 personer (41 %) svarade att de 

ibland är medvetna om sin profilsidas helhet, medan 18 personer (20 %) uppgav att de 

tänker på hur den egna profilsidans helhet ser ut. Därmed visar resultatet att majoriteten 

av ungdomarna är medvetna om att deras profilsidor ger en viss bild av identiteten. 

 

Zhao et al. (2008, s 1819) artikel delar upp informationen som användarna har möjlighet 

att dela med sig av i kategorier (se avsnitt 2.3). Användarna väljer aktivt vad de vill visa 

och inte. De har olika möjligheter att konstruera sin identitet på Facebook. Enligt 

Goffmans (1974, s 29)  rollteori om frontstage är det inte bara personen själv som är 

delaktig i skapandet av den egna identiteten, utan det finns rekvisita som bidrar till 

scenen för frontstage. Rekvisitan på Facebook kan liknas med den offentliga 
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informationen som visas på profilsidan. Ungdomarna väljer själva vad de vill lämna 

synligt för andra. Saker som har ett visst symboliskt värde publiceras offentligt för att 

som rekvisita bidra till att forma frontstage. 

 

Vår undersökning visar att majoriteten av de svarande är medvetna om att andra får en 

bild av identiteten genom Facebook. Vi tolkar resultatet att de som är medvetna om 

profilsidans medverkan i andras uppfattning om sig själv, medvetet kan framhäva 

betydande symboler/rekvisita på Facebook. Till exempel personer som delar med sig av 

sina intressen genom att dela länkar och uppdatera om vad intresset innebär etcetera,  

gör detta medvetet  i syfte att komma i kontakt med andra intresserade. 

 

Utvalt resultat från enkätundersökningens fråga 10 och 13 (se bilaga 1) redovisas här i 

en korstabell (se tabell 4). I en bivariat korstabell fick vi resultatet att majoriteten av 

ungdomarna inte lyfter fram vissa sidor hos sig själva och att de inte omarbetar sina 

bilder. Det går dock att utläsa ett samband mellan personerna som svarat att de medvetet 

lyfter fram vissa sidor hos sig själv och de som omarbetar sina bilder. Av personerna 

som svarade ” Ja, ofta” på frågan om de medvetet lyfter fram vissa sidor hos sig själva, 

är det 17 % av dessa som omarbetar sina bilder och 50 % som ibland omarbetar sina 

bilder. När vi gör ett Fischer’s Exact Test på korstabellen får vi ett resultat där P-värdet 

visar 0.0035, vilket betyder att det finns ett samband mellan att medvetet lyfta fram 

vissa sidor hos sig själv och att omarbeta sina bilder. 

 

Tabell 4. Lyfter du medvetet fram vissa sidor hos dig själv? * Omarbetar du 

bilderna du lägger upp på Facebook? 

JA, OFTA 
medvetet lyfter 
fram vissa sidor 
hos mig själv 

Ja Ibland Nej Total 

  17% 50% 33% 100% 
 

Då människor strävar efter att ge en idealiserad bild av sig själva, använder de sig av 

symboler som visar på bättre välstånd, högre status etcetera (Goffman 1974, s 39-40). 

Symboler kan vara att redigera en bild eller att i statusuppdateringar vinkla på ett visst 

sätt genom vissa uppseendeväckande statussymboler. Goffman (1963, s 10) menar 

vidare att när människor möter en ny person kategoriseras personen vid första 

anblicken. Personen tilldelas sedan en kategori och egenskaper utifrån vilken miljö man 
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möter personen i. Detta fastställer personens sociala identitet. Människor har vissa 

förväntningar på denna människokategori. Normativa förväntningar formas, som sedan 

uppfylls eller ej under mötet. Det är inte förrän förväntningarna blir uppfyllda som 

människor blir medvetna om de normativa förväntningarna. Om det sedan framkommer 

en inte förväntad egenskap, en mindre önskad egenskap, blir personen stigmatiserad 

(ibid, s 10). 

 

Common Sense Media’s (2012, s 23) undersökning visar att bilder på Facebook gör 

ungdomar oroliga över om de är tillräckligt snygga på bilder och vad andra ska tycka. 

De bryr sig om hur de uppfattas av andra och om de passar in. Resultatet i vår 

undersökning visar att majoriteten av ungdomarna inte omarbetar sina bilder på 

Facebook. Det som är intressant är den gemensamma nämnaren med de som lyfter fram 

vissa sidor hos sig själv på Facebook också omarbetar sina bilder. Vi tolkar det som att 

användare som medvetet vill lyfta fram en viss sida av sig själv på Facebook, gör det 

genom bland annat bilder. Vår tolkning är att syftet med omarbetandet är att ge en bättre 

bild av sin person, av rädsla för att inte passa in och således bli stigmatiserad. 

 

Ett antal kommentarer lämnades till fråga 10 och 13. Här nedan följer ett urval av dessa: 

Fråga 10. Lyfter du medvetet fram vissa sidor hos dig själv på Facebook, vilka? 

- ”de bästa sidorna, självklart vill man framstå som bra i andras ögon” (Tjej)               

- ”mina bra sidor, mins snygga sida” (Kille) 

- ”Man skriver ju inte inlägg om prov som gått dåligt tex.” (Tjej) 

 

Fråga 13. Omarbetar du bilderna du lägger upp på Facebook, varför? 

- ”se så bra ut som möjligt” (Tjej) 

- ”för att de ska bli snyggare och enklare att se på” (Tjej) 

 

Med fråga 10 och 19 undersöktes om normer existerar på Facebook. Genom att använda 

en korstabell kunde sambandet mellan enkätfråga 10, ”Lyfter du medvetet fram vissa 

sidor hos dig själv på Facebook?”, och 19, ” Känner du någon begränsning, kopplat till 

normer, om vad du kan uppdatera om?”, undersökas. Resultatet visar att de flesta 

ungdomar svarat nekande på båda frågorna. För att undersöka om det existerar något 

samband mellan dessa två frågor, utgick vi från de personer som svarat att de ”Ja, 

ibland” medvetet lyfter fram vissa sidor hos sig själva på Facebook. Av de personer är 
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det 13 % som ”Ja, ofta” känner en begränsning kopplat till normer om vad de kan 

uppdatera om. Utifrån samma grupp som ”Ja, ibland” lyfter fram vissa sidor hos sig 

själv är det 71 % som svarade att ”Ja, ibland” känner de begränsning kopplat till 

normer. P-värdet visar 0.000 

 

Goffman (1963, s 138) förutsätter att det finns styrande normer för alla 

samhällsmedlemmar. Normer sträcker sig över alla individer och gör att människor 

förväntas se ut och bete sig på ett visst sätt i vissa situationer. Att lyckas eller att 

misslyckas anpassa sig efter dessa påverkar identiteten. Enligt Goffman strävar alla efter 

att leva upp till normerna, men vissa klarar det inte hur gärna de än vill. Då alla vill 

uppfylla rådande normer döljer människor skavanker etcetera för att inte bli 

stigmatiserade. 

 

Zhao et al. (2008, s 1830) skriver i sin undersökning att Facebook är en arena för att 

skapa ett mellanting av ”jaget” och det ”ideala- jaget”. Användarna kan på så sätt 

stretcha på sanningen. Zhao et al. (2008) skriver vidare att det är märkbart att i en 

autononym social media som Facebook är användarna mer angelägna att framställa sig 

själva efter normer, jämfört med användare på anonyma sociala medier, då de i en 

anonym arena inte behöver stå till svars för vad de skriver. Zhao et al. (2008) fortsätter 

med att världen på Facebook inte är en separat värld från världen man lever i utanför 

internet, utan de två världarna interagerar. Facebook möjliggör för användarna att vinkla 

sig själva efter hur de vill, med förhållning till att det är rimligt för den fysiska personen 

att leva upp till. 

 

Vår undersökning visar ett tydligt samband mellan att medvetet lyfta fram vissa sidor 

hos sig själv på Facebook och känslan av att begränsas av normer kopplat till vad 

statusuppdateringar handlar om. Vi tolkar det som att ungdomarna vissa gånger lyfter 

fram vissa sidor hos sig själva för att uppfylla normer och på så sätt passa in. Facebook 

kan vara en arena för de som är stigmatiserade att täcka stigmat eller på annat sätt arbeta 

för att nå upp till normer. Facebook gör det enklare att dölja vissa brister och skavanker 

för de som vill upprätthålla rollen som ”perfekt”. Samtidigt visar resultatet att 46 % av 

ungdomarna inte känner någon begränsning kopplat till normer när det gäller 

uppdateringar på Facebook. Detta kan betyda att de är omedvetna om hur den 

”verkliga” världen utanför internet påverkas av det som sker på internet, att de är 
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omedvetna om att de två världarna hänger samman. Zhao et al. (2008, s 1830) 

diskuterar i sin studie liknande omständigheter. De menar att ungdomar inte känner att 

de måste stå för det de skriver anonymt på internet som ”verklig” person. Trots att vår 

undersökning är avgränsad till Facebook, en autonym social arena, kan Zhao et al. 

(2008) resonemang vara applicerbart på vår undersökning då vårt resultat pekar på en 

liknande situation. 

 

I slutet av frågeformuläret lämnades utrymme för ”Övriga kommentarer”.  Av 

kommentarerna ungdomarna har lämnat i enkäten kan vi se ett visst spår av kritiskt 

förhållningssätt när det gäller ungdomarnas tolkningar av andras uppdateringar. Alla 

kommentarer angående detta område följer samma spår: 

- ”saker och ting ska alltid framstå som jättebra, men man vet ju att livet inte kan vara 

perfekt jämt i verkligheten” (Tjej) 

- ”Facebook är ett sätt att förstärka sitt ego. Man vill framstå som bättre och mer 

framgångsrik än man är” (Tjej) 

- ”ofta mycket lyckliga uppdateringar, aldrig om normala händelser” (Tjej) 

 

5.2.1  Sammanfattning av Tema II 

Frågeställningen i Tema II löd: ”Hur ser framställningen av sin identitet ut på Facebook 

hos ungdomar?”.  

Det vidaste fönstret ut till andra är genom att uppdatera sin profilsida med text eller 

bilder. När vi frågade ungdomarna vad de huvudsakligen uppdaterar om var svaret 

vardagliga saker, politik och större händelser. Beroende på hur och vad ungdomarna 

väljer att skriva och hur bilderna ser ut, kan de framhäva vissa sidor hos sig själva. 

Av undersökningens resultat utlästes att majoriteten av ungdomarna tänker på hur andra 

uppfattar dem utifrån den egna profilsidans helhet. Detta pekar på att ungdomarna 

reflekterar kring samt är medvetna om Facebooks inverkan på andras uppfattning av den 

egna identiteten. 

 

Tabell 4 belyser särskilt de ungdomar som medvetet visar specifika sidor av sig själva 

genom uppdateringar på Facebook. Vissa ungdomar omarbetar bilderna de lägger upp 

på Facebook, för att genom vackrare bilder kunna visa speciella känslor och delar av sitt 

liv som de vill att andra ska ta del av och uppfatta dem utifrån. 
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5.3 Tema III. På vilket sätt skiljer sig framställningen på Facebook 

mellan könen? 

I tema III presenteras resultat kopplat till frågeställning ”På vilket sätt skiljer sig 

framställningen på Facebook mellan könen?”. Enkätundersökningens resultat redovisas 

samt analyseras och tolkas utifrån begreppet identitetsskapande och ur genusperspektiv. 

Texten består av deskriptiv resultattext med eventuellt tillhörande diagram, baserade på 

korstabeller, följt av analys. För att resultatet ska vara så begripligt som möjligt, 

presenteras det endast i procentsats. 

 

Vi har valt att inte redovisa resultaten för de som angett ”Annat” som kön. Detta på 

grund av att det endast fanns 3 % med ”Annat” som kön, vilket i statistisk mening är en 

mycket liten del som inte ger tillräcklig information att analysera. 

 

Syftet med fråga 10 (se diagram 1) var att undersöka om ungdomar medvetet lyfter fram 

vissa sidor hos sig själva på Facebook. Frågan besvarades av 50 killar och 31 tjejer. 

Majoriteten av killarna, 70 %, svarade att de inte medvetet lyfter fram särskilda sidor 

hos sig själva på Facebook. Bland tjejerna uppgav något färre, totalt 52 %, att de inte 

medvetet lyfter fram särskilda sidor hos sig själva på Facebook. 48 % av tjejerna 

svarade dock att de ofta eller ibland medvetet lyfter fram vissa sidor hos sig själva på 

Facebook, till skillnad mot 30 % av killarna. P-värdet visar 0.36 och är inte statistiskt 

signifikant. Här existerar således en viss skillnad mellan könen, och att förkasta 

arbetshypotesen medför en risk att begå ett typII-fel. 

 

 

Diagram 1. Lyfter du medvetet fram vissa sidor hos dig själv i din profil, dina 

statusuppdateringar och bilder? 
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N= 84 

 

Fråga 12 (se diagram 2) hänger samman med fråga 10. Syftet var att utreda om 

ungdomars uppdateringar på Facebook styrs av hur de vill att andra ska uppfatta dem. 

Vi ville undersöka om det fanns en medvetenhet i vad ungdomar skrev, delade och 

gillade på Facebook, för att på så sätt skapa sig ett ”online-jag”. 49 killar och 30 tjejer 

besvarade frågan. Av killarna svarade 45 % att deras uppdateringar styrs av hur de vill 

att andra ska uppfatta dem. Resterande killar, 55 %, uppgav att de inte påverkas av 

vetskapen om vad andra ska tycka om dem. Resultatet bland tjejerna var också jämnt. 

Hälften av tjejerna svarade att de kände att deras uppdateringar ofta eller ibland styrdes 

av vad de vill att andra ska uppfatta. P-värdet visar 0.66. 

 

 

Diagram 2. Styrs dina uppdateringar av hur du vill att andra ska uppfatta dig? 

N= 82 

 

Diagram 1 och 2 har analyserats tillsammans. I diagram 1 ser vi att det existerar en viss 

skillnad mellan könen i att medvetet lyfta fram vissa sidor av sig själv på Facebook. 

Resultatet visar att tjejer i större utsträckning medvetet uppmärksammar specifika sidor 

hos sig själva jämfört med killarna. I diagram 2 kan det utläsas att tjejer och killar står 

relativt lika i frågan om deras uppdateringar styrs av hur de vill att andra ska uppfatta 

dem.  

 

Diagram 1 och 2 har analyserats tillsammans. I diagram 1 ser vi att det existerar en viss 
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skillnad mellan könen i att medvetet lyfta fram vissa sidor av sig själv på Facebook. 

Resultatet visar att tjejer i större utsträckning medvetet uppmärksammar specifika sidor 

hos sig själva jämfört med killarna. I diagram 2 kan det utläsas att tjejer och killar står 

relativt lika i frågan om deras uppdateringar styrs av hur de vill att andra ska uppfatta 

dem.  

 

Innan resultatbearbetningen hade vi, utifrån egna erfarenheter av rådande könsroller, 

uppfattningen om att tjejer överlag är mer öppna om att de bryr sig om vad andra tycker. 

Hirdman (2004) menar att det finns kontrakt mellan könen, så kallade genuskontrakt, 

med föreställningar om hur idealtyperna av ”man” och ”kvinna” bör vara. Dessa 

genuskontrakt är kulturellt samlade tankemönster. De är inte biologiska, varken kvinnor 

eller män föds in i det, utan det är socialt betingade roller som reproduceras från 

generation till generation (ibid, s 119-120). Enligt Hirdman (2007) ses den kvinnliga 

könsrollen som mjuk, relationsinriktad, känslosam och öppen, medan den manliga 

könsrollen är handlings- och resultatinriktad, problemlösande och företagsam (ibid, s 

136-137). Kvinnor uppfattas därför vara känsligare än män, vilket gör det mer ”okej” 

för kvinnor att visa att de bryr sig om vad andra tycker. Killar kanske bryr sig om 

andras uppfattningar om dem i lika hög grad som tjejer, men det är enligt rådande 

könsroller inte okej för dem att visa detta. 

 

Ur kommentarerna som lämnats till fråga 10 framkommer att ungdomar helst lyfter 

fram sina bättre och mer smickrande sidor på Facebook. En tjej skriver att ”självklart 

vill man framstå som bra i andras ögon”. Det handlar dock inte bara om att verka bra 

inför kompisar och dylikt. Det verkar också finnas en medvetenhet om att det som finns 

på Facebook i viss mån är offentligt. En tjej lyfter till exempel frågan om hur personer 

man inte har en nära relation till kan uppfatta en själv via aktiviteter på Facebook. Hon 

skriver att hon ”lyfter bara [fram] bra sidor(...)just för att alla framtida arbetsgivare kan 

se vad som finns på Facebook”. Facebook kan därför användas som ett hjälpmedel i 

skapandet av identiteten, då möjligheterna för att lyfta fram specifika sidor och 

egenskaper är stora.   

 

Fråga 15 (se diagram 3) belyste om det är viktigt för ungdomar att få respons på sina 

uppdateringar. Av de 50 killar som besvarade frågan tyckte 58 % att det inte var viktigt, 

medan 42 % menade att det var viktigt ofta eller ibland. 30 tjejer besvarade fråga 15, där 
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73 % tyckte att det oftast eller ibland var viktigt att få respons på sina uppdateringar på 

Facebook.  

 

 

Diagram 3. Är det viktigt för dig att du får respons på dina uppdateringar? 

N= 80 

P-värdet visar 0.01 

 

Med nästföljande frågan, fråga 16 (se bilaga 1), ville vi utveckla fråga 15 genom att 

undersöka hur ungdomar känner när de inte får respons på sina uppdateringar. En 

fjärdedel av ungdomarna, 25 %, upplevde att det kändes tråkigt eller att de blev ledsna 

om respons från andra uteblev. I anslutning till frågan fanns det utrymme för deltagarna 

att lämna kommentarer. Exempelvis skrev en kille att ”det känns som ett misslyckande 

då uppdateringen inte var intressant”. 

 

För att återkoppla till fråga 15, kan vi i diagram 3 utläsa att tjejer i högre utsträckning 

vill ha respons på det de gör på Facebook. Även här kan Hirdmans genusteori användas 

för att förklara de existerande skillnaderna mellan könen. Som tidigare nämnts beror 

dessa skillnader inte på könens biologiska olikheter, utan det handlar om de kulturellt 

och socialt skapade egenskaper hos könen. Män och kvinnor har i allmänhet samma 

förutsättningar för att uppfatta världen lika, men tänker och handlar ständigt utifrån 

rådande genussystems olika kontrakt (Hirdman 2004, s 119, 122, 125). Utifrån 

Hirdmans genusperspektiv beror skillnaderna mellan tjejers och killars svar på fråga 15 
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således på de olika beteenden som är godkända för respektive kön.  

 

Att bli bekräftad av omgivningen är betydelsefullt i skapandet av identiteten. Det är i 

samspel med andra som identiteten utvecklas genom att bekräftas eller avvisas 

(Wrangsjö 2006, s 131). Vi kan se att det är viktigt för ungdomar att få respons på sina 

uppdateringar på Facebook. Det är därmed betydelsefullt att bekräftas av omgivningen. 

Medialiseringen i det moderna samhället har förändrat förutsättningarna för 

identitetsskapandet (Hammarén & Johansson 2009, s 45). På så sätt kan Facebook 

fungera som en del i skapandet av identiteten för unga, då interaktion och bekräftelse 

sker även på nätet. 

 

Med fråga 13 (se diagram 4) ville vi veta om och i vilken utsträckning ungdomar 

omarbetar bilder de lägger upp på Facebook. I anslutningen till frågan kunde de som 

svarat ”ja” eller ”ibland” utveckla vad de omarbetade. 50 killar besvarade frågan. 80 % 

av dessa omarbetar inte sina bilder. Av 31 tjejer svarade 39 % att de omarbetar sina 

bilder ibland, medan 61 % inte gör det. 

 

  
Diagram 4. Omarbetar du bilderna du lägger upp på Facebook? 

N= 84 

P-värdet visar 0.1 
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I likhet med resultatet i Common Sense Media’s (2012) rapport om ungas 

internetanvändning visar vår undersökning att tjejer i högre grad än killar omarbetar 

bilderna de lägger upp på Facebook (Common Sense Media 2012, s 23). På fråga 21 (se 

bilaga 1) fanns utrymme för deltagarna att lämna kommenterarer till frågan ”Upplever 

du att andra förskönar sin verklighet på Facebook?”. En tjej skrev att ”nästan alla på 

Facebook redigerar sina bilder”. En annan tjej menade att andra förskönar sin verklighet 

genom att ”redigera profilbilden”. 

 

Precis som Zhao et al. (2008) menar kan det visuella vara en byggsten i 

identitetsskapandet (Zhao et al. 2008, s 1824). Att ladda upp omarbetade bilder på 

Facebook bidrar till ett mer polerat jag. Användarens egna verklighet kan på så sätt 

framstå mer smickrande och mer intressant än vad den kanske är. Att omarbeta bilder 

behöver dock inte handla om regelrätt retuschering i klass med reklambilder. I 

kommentarerna till fråga 13 kan vi utläsa att för de medverkande i vår undersökning 

handlar det till stor del om att ungdomarna förbättrar bilderna genom att lägga på 

diverse bildfilter för att ändra ljuset, skärpan och/eller färgerna. På så sätt blir bilderna 

färgstarkare och ser bättre ut, vilket bidrar till att de lyfter fram mer smickrande delar av 

sitt liv på Facebook. 

 

Fråga 19 (se diagram 5) handlade om normer och begränsningar. Frågans syfte var att 

undersöka om ungdomar upplever sig begränsade i vad de kan uppdatera om på 

Facebook utifrån rådande normsystem. Med normer menar vi de oskrivna regler som 

reglerar vad som är godtagbart beteende eller ej i en social grupp (Nationalencyklopedin 

2013). 49 killar och 30 tjejer besvarade frågan. Resultaten inom de två könskategorierna 

var överlag jämna. 57 % killar känner sig inte begränsade av normer när de uppdaterar 

på Facebook, medan 43 % ofta eller ibland tyckte sig vara begränsade av normer. 

Tjejerna upplevde sig i högre grad begränsade av normer när de uppdaterar på 

Facebook. Över hälften av tjejerna, totalt 60 %, kände att de ofta eller ibland 

begränsades av normer. P-värdet visar  0.044.  
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Diagram 5. Känner du någon begränsning, kopplat till normer, om vad du kan 

uppdatera om?  
 

N= 82 

 

Som tidigare diskuterats menar Hirdman (2004) att det finns genuskontrakt som reglerar 

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Det finns således olika normer för 

och förväntningar på de olika könen (ibid, s 120-121). Dessa normer och förväntningar 

sätter gränser för kvinnor och mäns beteende, vilket kan förklara skillnaden i vår 

undersöknings resultat där tjejer i högre grad känner sig begränsade av normer gällande 

vad de kan uppdatera om på Facebook. Även Wallin Wictorin (2009) menar att det 

finns stereotyper baserat på kön, och att dessa kan förstärka eller förminska beteenden. 

Exempelvis är de bilder som förekommer inom media med och påverkar synen på 

manligt och kvinnligt. Könen porträtteras olika. Män är aktiva med framåtanda, medan 

kvinnor är intresserade av utseende, omvårdnad och kärleksliv. De bilder som 

publiceras är med och skapar normer för hur man ”ska” vara, och människan anpassar 

sig efter rådande premisser (ibid, s 125-126). 

 

5.3.1  Sammanfattning av Tema III 

”På vilket sätt skiljer sig framställningen på Facebook mellan könen?” 

Vi kan utifrån enkätundersökningens resultat se att framställningen på Facebook skiljer 

sig mellan könen. Tjejerna i vår undersökning var i större utsträckning mer medvetna 

om och öppna med att de lyfter fram vissa sidor hos sig själva på Facebook, jämfört 

med de deltagande killarna. Tjejerna uppgav också att de omarbetar sina bilder mer än 
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vad killarna gör, för att kunna visa upp ett mer polerat jag. För tjejerna var det också 

viktigare att få respons på de egna uppdateringarna, medan killarna inte upplevde det 

som lika betydelsefullt.  

 

Att resultatet skiljer sig mellan könen kan förklaras med hjälp av Hirdmans (2004) 

genuskontrakt. Män och kvinnor fostras till att vara på ett visst sätt enligt kulturella och 

sociala mönster. Dessa mönster upprätthålls av människor och ärvs från generation till 

generation (ibid, s 120-121). Även media är en delaktig komponent i att bevara 

könsroller genom de texter och bilder som publiceras (Wallin Wictorin 2009, s125-

126). Därav kan viss skillnad mellan tjejers och killars öppenhet, medvetenhet och 

beteende på Facebook ses, då det föreligger olika normer för respektive kön. Därför är 

resultatet i sig inte överraskande, då det visar att det existerar generella genusmönster 

även på Facebook. 
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 6 Slutdiskussion 
Vårt syfte med undersökningen var att se hur stor inverkan Facebook har bland 

ungdomar och på deras identitetsskapande. Detta gjorde vi med hjälp av en 

enkätundersökning bland gymnasieelever i årskurs 3. Vi analyserade resultatet utifrån 

Goffmans rollteori och Hirdmans genusperspektiv. I kommande avsnitt följer en 

avslutande diskussion för att besvara våra frågeställningar samt avslutande tankar om 

framtida forskning. 

 

Under arbetets gång med undersökningen har vi kommit till insikt att det finns många 

sätt att visa sig på Facebook: hur man skriver en text, vad man lägger upp bilder på, hur 

bilderna ser ut, vad man inte uppdaterar om, vilka grupper man är medlem i etcetera. 

Facebook kan ses som ett verktyg för att skapa en önskad identitet. I likhet med tidigare 

forskning på området visar vårt resultat att Facebook kan ses som en ny arena för 

identitetsskapande, då varje användare ges möjlighet att själv välja vad de vill 

presentera hos sig själva. Genom diverse funktioner på Facebook ges användarna 

chansen att visa sig själva i det rampljus som passar bäst. 

 

Något vi fann överraskande var att 46 % av ungdomarna inte känner någon begränsning 

kopplat till normer gällande uppdateringar på Facebook. Utifrån det resultatet väcks 

frågor kring vad det beror på. Beror det på att det överhuvudtaget inte existerar normer 

på Facebook såsom i den ”verkliga” världen? Beror det på att ungdomarna själva inte är 

medvetna om normerna? Är det möjligt att Facebook är en plats där användarna slipper 

anpassa sig efter normer som i den fysiska världen? Då ungdomarna i vår undersökning 

bland annat uppger att de omarbetar bilder, lyfter fram ett bättre jag i uppdateringar och 

att majoriteten av ungdomarna faktiskt upplever sig vara begränsade av normer i sina 

uppdateringar, menar vi att detta tyder på att det visst existerar normer på Facebook. 

Enligt Hirdman (2004) finns också olika normer och förväntningar på könen, vilket vi 

kan se existerar även på Facebook. Detta då resultaten i vår undersökning pekar på att 

fler tjejer än killar upplever begränsningar kring vad de kan uppdatera. Tjejer vill också 

i högre utsträckning ha respons på sina uppdateringar, jämfört med killar. Då ungefär 

hälften av ungdomarna inte är medvetna om ett rådande normsystem på Facebook, 

finner vi intressant att ytterligare undersöka konsekvensserna av denna omedvetenhet. 

Utifrån vårt resultat tror vi att de krav som finns på Facebook angående hur man ska 

framstå som människa kan uppfattas som minst lika krävande som de normer man ska 
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förhålla sig till utanför internet. Detta då många av våra respondenter lämnat 

kommentarer liknande "försöker verka bättre än de är" som en deltangande tjej skrivit. 

Vi har också andra resultat, till exempel svaren på fråga 10 och 13 (se avsnitt  5.2)  som 

tyder på att Facebook är en arena för användare att göra allt lite bättre. Dagens 

ungdomar utsätts för stor yttre påverkan som drabbar självkänslan, bland annat genom 

klassiska medier som reklam, tv-program och film. I och med sociala mediers 

frammarsch och att dagens ungdomar är allt mer uppkopplade på nätet, kan Facebook 

läggas till som ännu en faktor som påverkar ungdomars självkänsla. Detta på grund av 

att Facebook till viss del är en plats där användare lyfter fram sina mest smickrande 

sidor och därmed ger sken av att livet är en dans på rosor, vilket kan sätta press på andra 

att leva upp till.  

 

Ytterligare ett oväntat resultat fann vi i tabell 3 (se avsnitt 5.1). I resultatet från 

enkätfråga 8 och 18, vilka var attityd- och åsiktsfrågor, upptäcktes en betydande 

skillnad kring hur ungdomarna svarade på frågor om syftet med egna och andras 

uppdateringar. Betydligt fler ungdomar var mer kritiska mot hur och vad andra valde att 

uppdatera om, jämfört med den egna aktiviteten. Respondenterna kryssade i högre grad 

i svarsalternativen ”stämmer mycket bra” och ”stämmer ganska bra” när de besvarade 

andras syften med sina uppdateringar, medan de var mer försiktiga med att uttala sig om 

det egna syftet och hellre kryssade i “stämmer delvis”. De flesta ansåg att andra 

uppdaterade för att skryta och få uppmärksamhet, samtidigt som deras egna 

uppdateringar var av informerande karaktär. Vi tolkar resultatet som att ungdomarna 

projicerar sitt personliga syfte med uppdateringar på Facebook på andra användares 

uppdateringar. Det ungdomarna säger att andra gör, gör de själva, fastän de inte vill 

erkänna det för varken omgivningen eller sig själva. En oskriven regel säger att man 

inte medvetet ”ska” söka uppmärksamhet och bekräftelse från andra, därför vill 

ungdomarna uppfatta sina uppdateringar som informerande. Det är lättare att förhålla 

sig kritisk mot andra än sig själv, då man ser sina statusuppdateringar ur sin egen 

kontext, medan publiken ser uppdateringarna i en kontext med ”alla andra”. Då 

resultatet visar en så pass märkbar skillnad kring ungdomars uppfattning av syftet med 

sin och andras aktivitet, finner vi det intressant att vidare undersöka ungdomars 

projicerande beteende på sociala medier. 
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För att överhuvudtaget kunna göra mer generella uttalanden kring ungdomars 

identitetsskapande på Facebook föreslår vi att en större enkätundersökning som täcker 

populationen genomförs. Avslutningsvis är vi av uppfattningen att en eventuell 

enkätundersökning lämpligen kompletteras med fokusgrupper, för att på så sätt ge en 

djupare förståelse kring ämnet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Frågeformulär 
 
Om inget annat anges, välj endast ett alternativ. 

 

Med uppdatering menas 

statusuppdateringar och/eller bilder. 

 

1. Är du  

Kille  

Tjej 

 Annat 

 

 

2. Är du medlem på Facebook? 

 Ja 

Nej 

Om Nej, gå till fråga 20-21. 

 

 

3. Vilken är den främsta anledningen 

till att du har Facebook-konto? 

Markera endast det alternativ som 

stämmer bäst. 

Hålla kontakt med människor  

Hitta nya kontakter  

Chatta  

Skriva inlägg och ladda upp bilder 

Få information om t.ex. evenemang 

och händelser 

Annat  

Om annat, vad?  

 

________________________________

________________________________ 

4. Hur ofta kollar du din Facebook? 

Flera gånger om dagen  

En gång om dagen  

Några gånger i veckan  

Några gånger i månaden 

Mer sällan 

  

 

5. Känner du stress över att inte kunna 

kolla din Facebook när du vill? 

Ja, ofta 

 

 

 

 

6. Hur ofta uppdaterar du din 

Facebook? 

Flera gånger om dagen  

En gång om dagen  

Några gånger i veckan  

Några gånger i månaden 

Mer sällan 

 

 

7. Vad uppdaterar du om? 

Skriv tre saker du huvudsakligen 

uppdaterar om. 

 

________________________________ 
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8. Av de saker du nämnt på 
föregående sida, varför 
uppdaterar du om de 
sakerna? 
För att: 

     

 

Stämmer 
mycket 
bra 

Stämmer 
ganska 
bra 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
inte alls 

 

 
Informera 

 

     Få uppmärksamhet 

     Skryta 

     Provocera 

     Söka sympati 

     Vara humoristisk 
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9. Tänker du på hur andra uppfattar 

dig utifrån helheten på din Profil-

sida? 

Exempelvis personlig information, sidor 

du gillar, bilder, statusuppdateringar. 

 Ja, ofta 

 Ja, ibland 

Nej 

 

 

10. Lyfter du medvetet fram vissa 

sidor hos dig själv i din profil, dina 

statusuppdateringar och bilder? 

 Ja, ofta 

 Ja, ibland 

Nej 

Om Ja, beskriv vilka sidor du lyfter fram 

 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

 

11. Tror du att andra får en annan bild 

av dig på Facebook än hur du är i 

”verkligheten”? 

 Stämmer helt 

 Stämmer delvis 

Stämmer inte 

 

12. Styrs dina uppdateringar av hur du 

vill att andra ska uppfatta dig? 

 Ja 

 Ibland 

Nej 

 

 

13. Omarbetar du bilderna du lägger 

upp på Facebook? 

Exempelvis genom filter, retuschering. 

 Ja 

 Ibland 

Nej 

Om Ja eller Ibland, vad och varför? 

 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

 

14. Är det viktigt för dig att ha många 

vänner på Facebook? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

I 
 

15. Är det viktigt för dig att du får 

respons på dina uppdateringar? 

Exempel gilla-markeringar, 

kommenterarer. 

 Ja, oftast 

 Ja, ibland 

Nej 

 

 

16. Hur känns det när du inte får 

respons på dina uppdateringar? 

 Jag bryr mig inte 

 

 

 Annat 

Om Annat, vad? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

 

17. Vad gör du främst på andras 

profilsidor? 

Markera endast ett svarsalternativ.  

 Kommenterar bilder och/eller 

statusuppdateringar 

Gillar bilder och/eller 

statusuppdateringar 

 Skriver öppna meddelanden

  



  
 

I 
 

18. Kryssa i  varje alternativ 
vad du tycker stämmer 
bäst med vad andra vill 
förmedla med sina 
statusuppdateringar och 
bilder: 

     

 

Stämmer 
mycket 
bra 

Stämmer 
ganska 
bra 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
inte alls 

 

 
Informativa 

 

     Uppmärksamhet 

     Skrytsamma 

     Provocerande 

     Sympatisökande 

     Humoristiska 
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Begreppet normer innebär oskrivna regler 

och förväntningar för hur man bör vara 

och uppträda mot andra.   

 

19. Känner du någon begränsning, 

kopplat till normer, om vad du kan 

uppdatera om? 

Exempelvis vad andra ska tycka om dig.  

 Ja, ofta 

 Ja, ibland 

Nej 

 

 

20. Vad anser du att man helst bör 

skriva om sig själv på Facebook? 

Markera endast ett svarsalternativ.  

 Sådant man är stolt över 

Hur man känner sig 

 Vad man gör just nu 

Annat 

Om Annat, vad? 

 

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

 

21. Upplever du att andra förskönar 

sin verklighet på Facebook? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

Sällan 

Nej 

Om Alltid, Ofta, Ibland eller Sällan, hur? 

 

________________________________

________________________________

________________________________ 

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

 

Övriga kommenterarer 

 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

Tack för din medverkan!
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Bilaga 2 Informationsbrev 
 

   
 
 
Hej klassen! 
 
Vi är två socionomstudenter från Linnéuniversitetet i Kalmar som just nu skriver 
examensarbete. Denna enkät är en del i detta, och vi behöver din hjälp. 
 

 
Vårt examensarbete handlar om just dig. Dig som ung vuxen och ditt liv på 
Facebook. De allra flesta, inte alla, men många människor har idag Facebook. 
Vi vill med en enkät ställa dig några frågor om ditt användande på Facebook för 
att kunna skriva ett arbete om hur Facebook påverkar sina användare. 
 

 
Vi vill med ett par frågor till dig, din klass och två andra skolor se om det är 
något speciellt för personer i 18års ålder när det gäller skapandet av sig själv på 
Facebook. 
 

 
Det 21 stycken frågor som du ska besvara. Enkäten är frivillig att besvara och 
du får avbryta när du vill. Enkätundersökningen är helt anonym. 
När vårt examensarbete är klart kommer det att publiceras i DiVA. DiVA är en 
webbplats för forskare att publicera sina resultat för att andra ska kunna ta del 
av dem. 
 

 
Till oss, Emilia och Linn, kan du höra av dig och ställa frågor när du vill. 

 
Emilia: ek222bh@student.lnu.se 
Linn: lt222ar@student.lnu.se 

 

 

Tusen tack för din medverkan! Lycka till med plugg och 

studenten! 

 

mailto:lt222ar@student.lnu.se

