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Abstrakt 

Författare: Sara Björnung Cederholm och Sofia Palmér 

Titel: En studie om identitet och presentation på Facebook ur ett genusperspektiv. 

Författad i: Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för kommunikation 

och medier, Lunds Universitet, HT12. 

 

Nyckelord: Framträdande, främre och bakre regioner, identitet, privat och offentligt, 

genus, diskurs. 

Följande uppsats studerar hur män respektive kvinnor använder sig av det sociala mediet 

Facebook för att framställa ett visst uppträdande samt möjliga bakomliggande faktorer till 

beteendet. Facebook är ett populärt nätverk som hjälper människor att integrera med 

varandra både nationellt och internationellt. Genom de olika funktionerna kan individer 

presentera sin personlighet och styra sitt framträdande. På grund av den nya 

offentligheten har nya möjligheter att kommunicera och integrera framkommit. Det är 

genom integration med andra som individer skapar sin identitet, därför har Facebook 

blivit ett offentligt rum där både jaget skapas, omformas och visas upp. I forskningen 

framkom det att kvinnor och män använde internetfenomenet i olika syften. Resultatet 

som framkom var att både kvinnor och män har en vilja att framstå på ett mer fördelaktigt 

sätt. Det framkom att de olika könen valde att presentera sig olika då kvinnor främst ville 

framhäva deras yttre, medan männen ville framhäva en roligare personlighet. Varför 

kvinnor skulle vara mer angelägna om deras utseende kopplade vi till diskursen om den 

vackra kvinnan som i sin tur medierna målat upp och gjort till en självklar sanning. För 

att genomföra denna forskning har en kvalitativ undersökning utförts i form av 

fokusgruppsintervjuer. Informanterna har bestått av 16 studenter från olika institutioner 

vid Lunds Universitet. Respondenterna kommer i följande uppsats att presenteras vid 

fiktiva namn samt ålder. De mest relevanta teorierna som använts i studien är Goffmans 

dramaturgiska perspektiv, genusperspektivet samt identitetsbildning. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I och med Internets uppkomst medfördes en möjlighet att dela information till andra runt 

om i världen på ett mycket snabbare och effektivare sätt än vad som tidigare var möjligt. 

Med åren har fenomenet Internet utvecklats i en rask fart och idag är det möjligt att 

”umgås” över nätet. Den värld vi idag lever i har blivit allt mer digitaliserad och 

människors privata liv blir allt mer synligt för offentligheten. 

  

År 2004 kom det sociala mediet Facebook till cybervärlden. Det populära nätverket 

skapades av den dåvarande Harvard studenten Mark Zuckerberg. Syftet med det sociala 

nätverket var att få andra Harvardstudenter att på ett enkelt sätt göra det möjligt att 

kommunicera med varandra via Internet (NE, 2012). Facebook ses som ett verktyg för att 

bevara sociala relationer, skapa nya kontakter, hitta vänner från det förflutna samt ha 

möjligheten att kommunicera på en global nivå. Nätverket möjliggör att kommunicera på 

olika sätt till exempel genom statusuppdateringar, chat, bilder, videoklipp samt privata 

meddelanden (a a). Facebooks vision är ”Facebook´s mission is to give people the power 

to share and make the world more open and connected” (Facebook, 2012). Facebook har 

uppnått stor framgång och popularitet världen över och är idag ett socialt nätverk som 

många använder sig av. Idag har nätverket hela 901 miljoner användare som loggar in 

minst en gång per månad och 526 miljoner som loggar in varje dag. Enligt Facebook 

publiceras 300 miljoner bilder dagligen, dessutom används Gilla-knappen eller 

kommentarer 3,2 miljarder gånger om dagen (Newsroom Facebook, 2012). 

  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera huruvida det finns en skillnad mellan hur män och 

kvinnor väljer att framställa sig på Facebook, samt diskutera eventuella anledningar till 

dessa skillnader. Vi anser att det är viktigt att undersöka ungdomars framställning på 

Facebook eftersom nätverket idag utgör en betydande roll i många människors sociala 

liv. Med denna uppsats ämnar vi därför bidra till en djupare förståelse för hur 

identitetsskapande och genusdiskurs framkommer via det sociala mediet Facebook. 

 



MKVA21:4          Sara Björnung Cederholm & Sofia Palmér 
	  	   	  
	  

	   5	  

1.3 Problemformulering 

Vi har valt att studera hur män och kvinnor presenteras sig på det sociala mediet 

Facebook samt vilka eventuella skillnader det finns mellan män respektive kvinnors 

framträdande. Det sociala nätverket ger medlemmar en möjlighet att aktivt kunna 

presentera sig själva och i kontakt med andra medlemmar konstruera olika identiteter. 

Föreliggande analys kommer att behandla hur facebookanvändare skapar sin identitet på 

nätet. Är det möjligt att facebookanvändare ”stärker” sin personlighet för att framstå som 

bättre, och i så fall hur och varför? Den teoretiska ramen utgår från Goffmans 

dramaturgiska teori samt genusdiskursen. 

 

1.4 Frågeställning 

 

• Vilka skillnader finns mellan män och kvinnors presentation på Facebook?  

• Finns det några bakomliggande faktorer till varför kvinnor och män presenterar olika?  

• Hur påverkas män och kvinnors identitetsbildning över Facebook genom ständig 

interaktion med andra? 

 

2. Tidigare forskning 

De senaste åren har många studier om Facebook och identitet gjorts utifrån Goffmans 

dramaturgiska perspektiv. Vi anser att det är ett mycket intressant ämne och har därför 

valt att fortsätta i samma spår. Dock har vår studie riktat in sig på genusskillnader mellan 

hur män och kvinnor väljer att presentera sig på Facebook. Tidigare forskning som har 

valts är Daniel Miller´s bok, “Tales from Facebook” samt en uppsats som fokuserar på 

unga tjejers framställande på Twitter som utgångspunk för vår studie. 

 

2.1 Tales From Facebook: Daniel Miller 

Daniel Miller (2011) skriver i sin bok “Tales from Facebook” om hur Facebook 

förändrar livet för enskilda individer. Han menar på att det sociala nätverket påverkar 

människors relationer, exempelvis om hur vänskap formas men även hur äktenskap kan 

förstöras. Miller (2011) diskuterar vidare hur det sociala mediet påverkar individers 

integritet och hur det kan leda till personliga problem om det offentliggörs. Han 
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diskuterar även om man ska tolka informationen på Facebook som sanning eller om det 

bara är en fasad. Facebook ger idag individer en möjlighet att kommunicera med 

varandra på ett betydligt lättare sätt. Han diskuterar hur vi ser på oss själva och varandra 

genom Facebook samt vad detta ger för påverkan. Varför bryr sig inte människor om att 

deras privata liv blir offentligt för alla? Miller tar upp många relevanta synpunkter och 

begrepp som är relevanta för vår studie. 

 

2.2 Hur ser jag ut? En studie om hur svenska kvinnor framställer sig på Twitter. 

Ytterligare forskning som gjorts är artikeln “Hur ser jag ut? En studie om hur svenska 

kvinnor framställer sig på Twitter”. Sätherberg och Lindholm (2011) undersöker hur 

kvinnor framställer sig på Twitter. De diskuterar och analyserar utifrån Goffmans 

begrepp främre och bakre regionen och det dramaturgiska perspektivet. Resultat från 

deras forskning var att kvinnor tänker på hur de framträder inför publik. En jämförelse 

om en eventuell skillnad mellan hur manliga respektive kvinnliga framställer sig 

framkommer dock inte i uppsatsen. Då vi anser att det är intressant att ta reda på om det 

finns några eventuella skillnader på hur män och kvinnor framställer sig i sociala medier 

har vi gjort en studie som analyserar både män och kvinnors användande av Facebook. 

Vår forskningsstudie utgår även från det sociala nätverket Facebook, medan Sätherberg 

och Lindholm (2011) diskuterar hur kvinnor skapar identitet på Twitter. De diskuterar 

vidare om vad kvinnor väljer att dela med sig av samt vad de väljer att hålla undangömt 

för deras följare. I samma spår analyserar vår studie vad individer anser vara för privat 

information för att dela med sig av på Facebook. Sätherberg och Lindholms (2011) studie 

diskuterar även hur twitterinlägg publiceras på hemsidan Google, vilket kan leda till 

konsekvenser för det privata livet då vem som helst kan komma åt informationen som 

publiceras. Enligt deras respondenter var detta en av de främsta anledningarna till varför 

man var i sådant behov av att styra hur man framställs. 

 

3. Metod 

3.1 Tillvägagångssätt 

Den kvalitativa datainsamlingsmetod som valts utifrån vårt forskningsproblem är 

djupintervju och har gjorts i form av fokusgruppsintervjuer. Aspers (2007, s 133) 
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förklarar att en intervju fungerar som en typ av ett samtal där intervjuarens mål är att få 

en förståelse av den person som intervjuas. Utifrån vårt forskningsproblem lämpar sig 

därför denna typ av metod väl eftersom att vi ville ta del av personliga erfarenheter bland 

informanterna och på så sätt få en djupare förståelse kring vårt forskningsproblem. 

  

När en intervju ska genomföras ligger utgångspunkten i att utgå från tidigare forskning 

samt egna erfarenheter inom ämnet (Ekström & Larsson 2010, s 63). Den teori som ligger 

till grund för studien är Goffmans dramaturgiska perspektiv samt genusperspektivet och 

har därför styrt intervjuernas inriktning. 

  

För att på bästa möjliga sätt kunna genomföra den kvalitativa metoden har vissa 

förberedelser gjorts, som insamling av kunskap inom ämnesområdet samt provintervju. 

Enligt Ekström och Larsson (2010, s 65) är provintervju en bra förutsättning för att få en 

förståelse för om intervjufrågorna fungerar. De som agerar intervjupersoner eller även 

kallat informanter och respondenter förväntar sig att den som intervjuar för sig 

professionellt och är påläst kring ämnet (Östbye et al. 2002, s 104). Vi har därför noga 

studerat Facebooks funktioner samt läst på de utvalda teorierna innan intervjuer. 

Fokusgruppsintervjuerna har spelats in samt transkriberats. Intervjupersonerna kommer 

även i denna analys att presenteras vid fiktiva namn samt ålder för att göra materialet mer 

personligt men samtidigt skydda deras integritet. Observationer av manliga respektive 

kvinnliga facebookprofiler har även genomförts. Observation innebär att vi som forskare 

studerar de aktiviteter som aktörerna (informanterna) utför och kan därigenom ställa 

frågor till dem om vad de gör, vad de ser samt vad deras uppfattningar och tolkningar är 

(Aspers, 2007). Det som har analyserats i denna studie är vad som publicerats på 

Facebook, hur ofta informanterna väljer att publicera samt hur aktiva de är på deras egen 

profil och andras. Varför dessa iakttagelser har gjorts är för att lättare kunna se helheten 

för vår studie samt att kritiskt kunna analysera informanternas intervjumaterial och se om 

deras svar överensstämmer med deras profiler.  

 

3.2 Urval 

Ekström och Larsson (2010, s 61) beskriver urval och menar vem eller vilka det är som 
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utgör intervjupersoner för forskningsstudien. Inom den kvalitativa metoden bestäms detta 

urval utifrån forskningsproblemets frågeställning. Intervjupersonerna måste därför vara 

representativa för forskningsproblemet. Den typ av intervju som valts utifrån vårt 

forskningsproblem är fokusgruppsintervju. Denna typ av intervju går ut på att intervjun 

sker i grupp mellan personer som utgör en kategori (Ekström & Larsson 2010, s 80-81). 

Vi har valt att genomföra fyra olika intervjuer där varje grupp har bestått av fyra 

studenter. Ekström och Larsson (2010, s 80) menar att fyra personer är minimum vilket 

även vi ansåg rimligt för studien. Vi valde att intervjua en mindre grupp människor i 

förhoppning om att en lättsam stämning skulle uppstå (Östbye et al. 2003, s 104). 

Grupperna har därefter delats upp i kön, där två av dem enbart bestod av män och de 

andra två grupperna av kvinnor. Varför valet av denna uppdelning gjordes var för att få 

fram en eventuell skillnad mellan hur män och kvinnor framställer sig på Facebook. 

Ekström och Larsson (2010, s 81) skriver även att homogena grupper kan vara en fördel 

då individerna som utgör grupperna kan känna en bekvämlighet i gruppen. Varför vi har 

valt att genomföra just fyra intervjuer beror i mån av tid och utrymme för arbetet. 

Eftersom Facebook har så pass många användare är det omöjligt för oss att nå ut till alla, 

studien har därför avgränsats och de som har utgjort kategorin för arbetet består av 16 

studenter vid Lunds universitet som alla är aktiva facebookanvändare. Informanterna är 

mellan 20 och 25 år gamla och studerar vid Lunds universitet. Intervjupersonerna som 

valts är plockade från olika institutioner, däribland psykologi, ekonomi, medie-och 

kommunikationsvetenskap samt teknologi. Följande urval har gjorts för att uppnå ett 

bredare urval av personligenheter bland studenterna. Anledningen till att studenter vid 

Lunds universitet valts är för att det har underlättat för insamlingen av material för vår 

forskning. 

  

3.3 Struktur 

De frågor som har legat till grund för intervjuerna har lämpat sig att ställas i grupp där de 

även har varit formulerade för att vidare diskuteras. Intervjuerna har därför gjorts utifrån 

en öppen samt halv/semistrukturerad mall, som enligt Ekström och Larsson (2010, s 60) 

lämpar sig vid en undersökning då individers egna tankar, åsikter och uppfattningar 

kommer till tals, vilket även Östbye et al. (2003, s 102-103) beskriver. Vidare skapas 
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även en diskussion samt interaktion mellan intervjumedlemmarna. Den öppna strukturen 

bygger på att intervjuaren ställer breda och få frågor till informanterna (Ekström och 

Larsson 2010, s 60). Fördelen med att använda sig av denna typ av intervju i vår studie är 

därför att eventuella följdfrågor kunde ställas, vilket i sin tur genererade i en djupare 

förståelse för informanternas tankegångar. För att informanterna skulle ge oss så 

relevanta svar som möjligt bad vi dem att själva granska deras egen facebookprofil samt 

reflektera över användandet av det sociala nätverket innan intervjun skulle genomföras. 

  

3.4 Hur har analysen av materialet gått till? 

Då en kvalitativ undersökningsstudie med fyra fokusgruppsintervjuer har genomförts har 

transkribering av intervjuerna gjorts. Utifrån detta har en tydlig överblick över 

analysmaterialet framkommit och på så sätt underlättat för att sammanställa samt 

analysera materialet. Vi har studerat kvinnliga samt manliga facebookprofiler för att 

kunna analysera samt få en djupare förståelse för respondenternas svar, möjligheten att 

ställa dem mot intervjuerna samt att kritiskt kunna analysera intervjuresultaten. 

Teoretiska begrepp från teoridelen har använts för att sedan tillämpas i relevanta 

sammanhang baserat på det sociala mediet Facebook. 

 

3.5 Metodkritik 

Kritik mot metoden är främst att det varken fanns tid eller möjlighet att nå ut till alla 

facebookanvändare, vilket genererade till att urvalet blev begränsat och därför svårt att få 

ett fullständigt trovärdigt resultat. För att förenkla studien har enbart studenter från Lunds 

universitet intervjuats, vilket kan ge konsekvenser då enbart en samhällsgrupp studerats. 

Exempelvis hade resultatet av denna uppsats kanske varit annorlunda om 

intervjupersonerna hade bestått av vuxna människor med färdig karriär. Följande uppsats 

riktar nu in sig på unga som fortfarande befinner sig i ett stadium där de försöker finna 

sig själva och bestämma vägvalet i livet. 

Då en kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer har genomförts är det viktigt att 

analysera materialet kritiskt då det inte kan garanteras att respondenterna ger ärliga svar. 

Vi har därför valt att även göra egna observationer av Facebookprofiler för att få en 

djupare förståelse för resultaten av studien. Kritik mot observationer är att vi bara haft en 
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synvinkel eftersom vi endast haft möjligheten till att studera våra egna Facebookvänner. 

Med hjälp av det empiriska material som samlats in har vi analyserat skillnaderna mellan 

män och kvinnors framförande. Då detta var syftet med uppsatsen anser vi att vi har fått 

en tillräckligt bred uppfattning för vår studie. 

 

4. Teori 

4. 1 Privat och offentligt 

Offentlighet är öppet och tillgängligt för allmänheten, det är synligt och möjligt att iaktta. 

Privat definieras som något dolt och sker i hemlighet eller enrum, en osynlig handling 

(Thompson 2001, s 155-156). Ökningen av massmedier har bidragit till att skillnaden 

mellan privat och offentligt idag kan vara svår att skilja på då gränsen mellan begreppen 

inte är lika tydlig som förr. Idag delar vi med oss av privat information i vad som kan 

anses som offentliga sammanhang på grund av mediernas utveckling (Johansson 1996, s 

153-156). 

  

Medierna har idag utvecklats och med hjälp av sociala nätverk är interaktionen ansikte 

mot ansikte inte längre en nödvändig faktor för att kommunicera. Individer kan idag 

reagera på händelser som äger rum på andra platser med hjälp av tekniska medium så 

som dator (Thompson 2001, s 44-45). Före utvecklingen av kommunikationsmedier var 

individers eller händelsers offentlighet kopplat till en gemensam plats, fysiskt närvarande 

krävdes för att händelsen skulle bli offentlig (Thompson 2001, s 158-159). Thompson 

(2001) pratar om synlighet, hur man blir sedd och betraktad av andra. De nya 

kommunikationsmedierna bidrog till att man började bekymra sig allt mer för hur man 

framstod inför publik som inte var fysiskt närvarande. Dagens kommunikationsmedier 

har idag möjliggjort för individer att styra och kontrollera sin synlighet då fysisk 

gemensam plats inte längre är en nödvändig faktor (a a). Det sociala mediet Facebook är 

ett tydligt exempel på att kommunikation idag sker bortom tid och rum, det har blivit allt 

lättare att kommunicera på ett snabbt och enkelt tillvägagångssätt. Privat och offentligt är 

två relevanta begrepp och lämpar sig för studien då Facebook är ett nätverk där individer 

har möjligheten att offentliggöra det privata livet. Kvinnor och män kan styra vilken 

information som publiceras och visa det synligt för allmänheten att betrakta. Goffman 
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(2004) förklarar vidare hur individer styr ett framträdande genom den dramaturgiska 

modellen. 

 

4.2 Dramaturgiskt perspektiv 

Ervin Goffmans dramaturgiska modell analyserar social interaktion. Onstage, eller främre 

regionen, är den bild av jaget som individen vill att andra ska se, hur man vill vara eller 

hur man vill uppfattas. Den bakre regionen, backstage, är det jaget som inte önskas visas 

eftersom det stör den främre regionen och bör därför hållas undangömd (Goffman 2004). 

  

Goffman (2004, s 23) beskriver ett framträdande som en individs aktivitet vid ett givet 

tillfälle som syftar till att påverka sin publik. Framträdandet kan alltså styras så att det 

uppfattas på ett önskat vis. På så sätt uppstår roller som individen spelar upp i diverse 

sammanhang (Goffman 2004). Han menar vidare att vi tar på oss en mask som står som 

typ för vår syn på oss själva. Det jaget som vi vill vara definierar vilka vi är, vårt sannare 

jag. Vår roll blir på så vis vår personlighet (Goffman 2004, s 27). Goffman (2004) 

diskuterar även hur människor skapar en image och hur den i sin tur måste upprätthållas 

för att kunna leva upp till det man framstår sig själv att vara. Med image menar han att vi 

projicerar en bild av oss själva på omgivningen (Johansson 1996, s 35). 

Fasaden är den delen av framträdandet som omedvetet eller avsiktligt kontinuerligt visas 

för att definiera situationen för publiken som observerar (Goffman 2004, s 28). 

Inramningen innebär den rekvisita eller plats som finns i bakgrunden under framträdandet 

(Goffman 2004, s 29). Den personliga fasaden är de detaljer som identifieras med den 

agerande individen som exempelvis ålder, kön, kläder, utseende, gester och så vidare 

(Goffman 2004, s 30). På Facebook kan man reglera inramningen och den personliga 

fasaden för att få andra att definiera situationer på ett visst sätt. Den personliga fasaden 

kan enligt Goffman (2004) delas upp i uppträdande och manér. Uppträdande säger något 

om människors sociala status, exempelvis kroppsspråk och språkbruk. Manér är den 

påverkande faktorn som handlar om hur individen tänkt agera i en viss situation. 

Exempelvis förberedande att framstå som en viss person inför en arbetsintervju (a a). 

Manér och uppträdande måste överensstämma med varandra för att fasaden ska vara 

övertygande (Goffman 2004, s 31). Detta är relevant för vår uppsats eftersom vi studerar 
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hur män respektive kvinnor styr deras framträdande för att påverka sin publik. 

Turkle (1997) menar att en identitet består av flera olika roller. Goffman (2004) förklarar 

att de olika rollerna kan utövas i olika sammanhang. Individer handlar olika beroende på 

vilka de umgås med samt vilken miljö de befinner sig i. Ibland kan roller genomskådas 

vilket leder till att framträdandet spricker. Goffman (2004, s 126) menar att det är viktigt 

att undanhålla information som kan väcka misstankar, så kallad destruktiv information, 

då det i sin tur kan splittra det önskade framträdandet. Goffman (2004) beskriver vidare 

att man kan hantera rollen på olika sätt, exempelvis genom idealisering. Idealisering 

innebär att mindre önskevärda egenskaper döljs för att man ska framstå som bättre samt 

välja att enbart framhäva de ansenliga sidorna för att reglera hur man vill framstå. 

Idealisering är ett relevant begrepp då en annan utgångspunkt i vår forskning är 

individers försök att framstå på ett mer fördelaktigt sätt på Facebook. Vi kommer även att 

diskutera hur kvinnor respektive män styr deras framträdande på olika sätt för att styrka 

deras roller. 

 

4.3 Identitetsskapande 

Identiteten är ett lapptäcke av identiteter och skapas genom andras människors 

uppfattningar. Utan någon feedback skulle man inte veta vad som var det verkliga jaget. 

Det är alltså i integration med andra som man skapar en uppfattning om sig själv 

(Gripsrud 2002, s 19-20). Facebook fungerar som ett hjälpmedel som gör det lättare för 

individer att integrera med varandra. Gripsrud (2002, s 17-18) menar vidare att medierna 

formar verkligheten och bidrar därmed till att definiera vilka vi är. Individer bildar alltså 

en uppfattning om sig själva genom medierna. 

Idag finns det en ökad möjlighet att hålla kontakt med människor samt skapa nya 

gemenskaper med hjälp av Internet och andra moderna kommunikationsredskap. 

Kunskap och information kan lättare nås, vilket ger individer chansen att styra sina liv 

och välja levnadsätt (Johansson 1996, s 56). Facebook möjliggör för individer att 

utveckla idéer om livskvalité, detta på grund av att nätverket visar ett bredare urval av 

livsstilar som andra individer har. Då fler livsmöjligheter skapas sätts samtidigt allt större 

press på individer att prestera (Johansson 1996, s 57). Jarlbro (2009) menar att kvinnor 

känner stor press på att vara vackra, eftersom den perfekta kvinnan ständigt porträtteras 
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som smal och vacker i medierna. På Facebook jämför kvinnor sig med varandra. Detta är 

relevant för vår studie då vi analyserar hur identitetsbildningen differentierar mellan 

kvinnor och män genom interaktion med andra på Facebook. 

 

Giddens (1999, s 67) förklarar hur självidentitet bygger på en reflexiv medvetenhet, som 

kontinuerligt måste formas och upprätthållas genom individens reflexiva handlingar. 

Självidentitet innebär hur vi tror att andra individer uppfattar oss, det som uppfattas som 

typiska drag enligt oss själva och andra. Vi är inte något bestämt, utan vi är vad vi väljer 

att vara. Självidentiteten ses som ett reflexivt projekt som individen själv ständigt måste 

styra genom återskapande av handlingar, detta för att skapa en enhetlig och positiv 

identitet (Giddens 1999, s 95). På Facebook formas kontinuerliga handlingar som 

uppvisar vem och hur man är som person. Identitet är betydande för vår studie då en av 

utgångspunkterna behandlar hur identitetsbildningen påverkas över Facebook genom 

ständig interaktion med andra individer samt genom respons. Studien analyserar även hur 

kvinnor respektive män påverkas olika av detta. 

 

4.4 Genus och genusdiskurs 

Featherstone, Hepworth & Turner (1991, s 170-171) beskriver hur kvinnokroppen har 

förvandlats till ett varumärke då bilder på den perfekta vältränade kroppen ständigt visas i 

medierna. Johansson (1999, s 315) menar även han att medierna har skapat ett skevt 

kroppsideal genom bilder, veckotidningar, reklam, filmer och så vidare. Varför denna 

uppsats belyser dessa teorier är eftersom studien analyserar eventuella bakomliggande 

faktorer till varför kvinnor skulle vilja framställa sig på ett visst sätt på Facebook. Jarlbro 

(2009, s 28) menar att det är medierna som sätter agendan om vad vi ska ha åsikter om 

och syftar till den så kallade agenda setting-teorin. Teorin förklarar att de medierna 

meddelar om är även de ämnen som det sedan bildas opinion om. Second-level of agenda 

setting kallas teorin som syftar till hur ett specifikt ämne beskrivs i medierna, snarare än 

vad och hur mycket. Kvinnor som lider av övervikt skildras som misslyckade och har 

svårt att lyckas i privatliv och yrkesliv. Jarlbro (2009) menar vidare att detta är en av 

anledningarna till varför kvinnor är mer intresserade av vikt och banting än män (a a).  
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Featherstone, Hepworth & Turner (1991, s 175) menar att medierna har hjälpt till att 

skapa en värld där ofullständighet och brister inte längre är normalt. De dominanta 

visuella medierna påminner oss ständigt om hur den smala, vältränade kroppen samt det 

fina leendet i ett vackert ansikte är nyckeln till lycka (Featherston, Hepworth & Turner 

1991, s 177). Genusperspektivet kan möjligöra för en djupare förståelse i hur könsroller 

differentierar på Facebook samt få en förståelse om varför kvinnor och män använder sig 

av det sociala mediet på olika sätt. 

 

En diskurs är yttranden eller handlingar som är ordnade efter regler och mönster, som 

sedan kan kopplas till samhällets makt och övertag. Det är en godtycklig sanning som ger 

konsekvenser (Lindgren 2009, s 112). Diskursanalysens syfte är att visa hur olika sociala, 

kulturella, politiska och historiska sammanhang är kopplade till dessa regler (Lindgren 

2009, s 125). Det handlar om att föra samman text med ett sammanhang (Lindgren 2009, 

s 112). Genusdiskursen är relevant för vår studie eftersom vi, som tidigare nämnt, 

analyserar materialet genom ett genusperspektiv samt studerar möjliga bakomliggande 

faktorer till eventuella skillnader mellan män och kvinnors agerande på Facebook. 

Medierna visar diskurserna i samhället och på så sätt skapas relationer mellan individ och 

samhälle enligt Hartley (1992) på en diskursiv nivå. På samma sätt skapas en relation 

mellan individen och samhället genom Facebook. Facebook skapar således idag vår 

verklighet som vi i sin tur gör ett handlande av. 

 

5. Analys 

5.1 Privat & Offentligt 

Facebook gör det idag möjligt för individer att sprida information på ett snabbt och enkelt 

sätt. Personlig information sprids på ett betydligt större och lättare plan än förr, vilket har 

bidragit till att gränsen mellan privat och offentligt blivit allt mer diffus. Vad människor 

anser vara privat och vad de väljer att dela med sig av ser olika ut från individ till individ. 

Statusuppdateringar om händelser i livet, bilduppladdningar från sommarens semester 

eller helgens fest, incheckningar och så vidare delar många facebookanvändare med sig 

av idag. Efter intervjuer framkom det dock att informanterna var noggranna med att inte 

dela med sig av viss information så som personliga nederlag, familjeproblem och så 
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vidare. Dock var de inte medvetna om hur många den valda informationen nådde ut till, 

eftersom de inte var medvetna om hur deras sekretessinställningar var justerade. 

 

Det privata livet har idag blivit mäkta mer offentligt eftersom många fler kan betrakta 

varandras liv på Internet. Då fysiskt närvarande inte längre är en nödvändighet för att 

kunna integrera kan individer idag på ett lättare plan välja hur de vill att andra ska 

uppfatta dem. Detta görs genom att hantera den egna synligheten, vilket är möjligheten 

att styra och kontrollera ett framförande så att man betraktas och uppfattas på ett visst sätt 

(Thompson 2001). I och med att våra informanter uttrycker att de inte vill dela med sig 

av de negativa delarna av sin vardag kan vi anta att det - precis som Thompson menar - är 

ett sätt att styra och kontrollera framträdandet och på så vis framställa den så positiv som 

möjligt. Bakom dataskärmen kan män och kvinnor lätt hantera hur de vill framställa sig 

själva som person. Individer väljer här hur de vill synas inför andra genom att själva 

besluta om vad som ska vara synligt för andra att betrakta. 

 

I och med offentlighetens intrång på det privata livet, alltså att privat information delas i 

offentliga sammanhang, kan det argumenteras om hur människan blir allt mer påverkad 

av hur de uppfattas och betraktas av andra. Både de kvinnliga och manliga informanterna 

var mestadels eniga om att de dömde andra facebookanvändare utifrån deras olika 

handlingar och uppdateringar på Facebook och att andras uppfattningar om dem själva 

även formade deras syn på sig själv. Detta belyser Gripsruds teori om att individer skapar 

sin identitet genom jämförelse med andra. Eftersom människan idag ständigt är iakttagen 

från alla världens hörn genom Internet, leder detta till skapandet av positiva eller negativa 

uppfattningar om individer på ett betydligt lättare plan. 

 

5.2 Identitet och Respons 

På Facebook sker en ständig process av respons, vilket leder till att Facebook spelar en 

stor roll i skapandet av den egna identiteten. “Gilla” knappen är en mycket populär 

funktion som ger användarna möjligheten att snabbt och enkelt uttrycka en åsikt. 

Gripsrud (2002, s 19-20) menar att en identitet skapas genom andra människors 

uppfattningar. Utan någon feedback skulle man inte veta vad som var det verkliga jaget. 
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Utan respons på Facebook i form av ”likes” eller kommentarer kan individer bli osäkra 

på vem de egentligen är. 

 

”Det är ju som att säga ett skämt och ingen skrattar” - Tomas 23 år. 

 

”Precis, särkilt om syftet är att det ska vara roligt och man verkligen inte får någon 

respons på det, då har man ju misslyckats totalt” - Kalle 25 år. 

 

”Man måste få likes, lite mobbat annars. Om jag inte får några tar jag gärna bort det”  

- Anna 21 år. 

 

Om identitet skapas i interaktion med andra skapar Facebook en ökad möjlighet att 

utveckla jaget eftersom gensvar på handlingar spelar en stor roll i att förstå vem man är. 

Om responsen dock uteblir kan osäkerhet om den egna personligheten bildas. Social 

status visas genom individens uppträdande (Goffman 2004) som på nätet nu formas 

genom hur många “likes” man får på en uppdatering på Facebook. Enligt intervjuer och 

observationer ger många “likes” hög status. Detta sätter större press på ungdomarna då 

status och popularitet mycket tydligare exponeras för alla. Enligt intervjuer ansåg 

majoriteten av respondenterna att mycket respons var viktigt och att till och med 

planering gjordes för att få så många “likes” som möjligt. Dock verkade responsen vara 

mycket viktigare för de kvinnliga användarna. Från empirin visades att de kvinnliga 

respondenterna analyserade mer vad de valde att publicera på Facebook. Anledningen till 

detta var främst för att få positiv respons på uppdateringen. Utifrån analys av intervjusvar 

framstod det att majoriteten av de kvinnliga respondenterna brydde sig mycket om 

responsen som de får på Facebook. En del av kvinnorna hävdade att de gärna tog bort en 

bild eller statusuppdatering om respons inte framkom. Samtliga av manliga respondenter 

ansåg dock att de aldrig skulle ta bort något som publicerats, men att det eventuellt kunde 

kännas olustigt om de publicerat något humoristiskt utan att de fick någon respons. 

 

Utifrån vår empiri framkom det att majoriteten av respondenterna jämförde varandras 

levnadssätt på Facebook. Det framgick att det ständigt pågår en process där 
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medlemmarna aktivt synar och granskar varandra, de jämför sig med andra. Som Giddens 

skriver i sin bok Modernitet och självidentitet (1999, s 56) lär man känna verkligheten 

genom skillnader som produceras i vardagen. Mening skapas alltså genom skillnader. När 

individer är i kontakt med andra individer lär de sig vilka de är. De roller som skapas hos 

en individ grundas alltså genom jämförelse med andra individer. Vi ser inte vad vi är, 

utan snarare vad vi inte är och skapar där genom vårt jag. 

 

5.3 Framträdande 

Facebook gör det idag möjligt för individer att skapa en ny identitet, att kunna anpassa 

och bestämma hur man ska uppfattas utåt samt möjligheten att kunna framställas på ett 

mer fördelaktigt och bättre sätt. Genom personlig information på nätet kan människor 

välja vad som ska synas och vad som inte ska synas vilket där med bidrar med att 

producera en specifik image. Datorn har på så sätt blivit mer än bara ett redskap och är nu 

snarare en spegel där vi kan vara den vi själva väljer att vara. När respondenterna blev 

tillfrågade om hur de antog att andra uppfattade deras självidentitet på Facebook 

framkom blandade svar. 

 

“För mig har det blivit viktigare att ha en mer mognare facebookprofil, jag vill att det 

ska se snyggt och städat ut” - Anna 21 år. 

 

“Jag brukar lägga upp ganska mycket bilder, så det kollar väl folk in, eller det brukar jag 

få höra i alla fall, att det är roliga bilder. Tror ändå att jag framställer att det händer 

mycket i mitt liv [.], men det gör det också.” - Mikaela 21 år. 

 

“Gör inte så mycket väsen av mig, använder Facebook mestadels till jobbrelaterade 

saker” - Kalle 25 år. 

 

Utifrån empiri visar majoritet av de kvinnliga facebookmedlemmarna att de vill framhäva 

en mer städad profil, medan de manliga medlemmarna inte verkade bry sig lika mycket 

om hur andra uppfattade dem. Efter egna observationer av facebookmedlemmar såg vi en 

överensstämmelse med respondenternas svar. Majoriteten av respondenterna menade på 
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att de har kommit upp i en ålder där fyllebilder och liknande inte var acceptabelt att visa 

för beskådan. Däremot fanns det en minoritet av de manliga respondenterna som inte 

verkade bry sig särskilt mycket om just detta. 

 

“Jag bryr mig faktiskt inte så mycket, alla festar och det vet man, jag väljer att inte dölja 

det, bjuda på mig själv mer...” - Nils 22 år. 

  

Goffman (2004) diskuterar om regionsbildning där främre och bakre regioner är två 

relevanta begrepp. Den främre regionen är det som är synligt för andra att betrakta, 

medan den bakre regionen döljs för allmänheten. När det kommer till Facebook är den 

främre regionen allt som är offentligt, alltså information som är synligt för vänner och 

bekanta att betrakta, exempelvis statusuppdateringar, bilder, incheckningar och så vidare. 

Hur många som får tillgång till den främre regionen och framträdandet kan regleras med 

hjälp av olika sekretessinställningar. Inom det populära nätverket finns det relativt få 

funktioner som bara individen själv har tillgång till, den så kallade bakre regionen. Bakre 

regionen vill bevaras hemlig för individen själv eftersom den kan tränga in i den främre 

regionen och förstöra framträdandet som byggts upp. Den bakre regionen kan bestå av 

hemliga njutningar eller dolda aktiviteter (Goffman 2004). Sekretessinställningarna kan 

justeras så att viss information på Facebook enbart blir synligt för individen själv och 

ingår därför i den bakre regionen. Mail-konversationer är ett annat exempel då funktionen 

enbart är synlig för de som för tillfället integrerar med varandra utan uppsyn från andra. 

Facebook gör det möjligt att spela olika roller samt ger möjligheten att utveckla en viss 

roll i ett specifikt sammanhang. Som Turkle (1997) menar är en identitet en samling av 

flera olika roller. På Facebook blir vi granskade av många i samma sociala rum och 

därför kan det vara svårt att anpassa sin roll till de olika situationerna. Det kan vara svårt 

att anpassa de olika rollerna som målats upp då man ständigt integrerar med hela det 

sociala nätverket samtidigt. Efter intervju har det framgått att respondenterna inte gärna 

vill visa samma personlighet för föräldrar och arbetsledare som för vänner. 

  

”Jag vill inte att min mamma ska se när jag är ute och festar och varför ska hon göra 

det liksom? Jag har reglerat min profil så att hon inte ser allt, och det tycker jag är helt 
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okej” - Louise 23 år. 

  

Det kan vara svårt att visa flera olika bilder av sig själv, vilket också gör det svårare att 

undangömma information. När man reglerar en facebookprofil är ofta den andra personen 

också medveten om att han eller hon stängs ute. Detta kan ge ett falskt intryck och leder 

till att framträdandet spricker. En individs handlande på Facebook kan på så sätt skapa 

problem utanför nätverket och leda till negativa följder i det privata livet.  

  

”Hade ett gräl med min pojkvän om något mitt ex skrivit till mig för två år sedan, hade 

ingen aning om att det fanns kvar, trodde jag rensat” – Kajsa 21 år. 

  

Detta är ett exempel på hur den bakre regionen lätt kan tränga igenom till den främre 

regionen. Information är nu lättare att få tag på, även sådan information som egentligen är 

menad för att bibehållas undangömd i de bakre regionerna. När respondenterna blev 

frågade om de döljer något på Facebook och i så fall om det var för några särskilda 

personer svarade de flesta att jobbrelaterade relationer var känsliga. Vänskap med 

kollegor eller chefer ansågs ovist, då personlig information lätt kan läcka ut och skada 

den främre regionen. Yrkes och privatliv har alltid varit två olika separata sociala rum. 

När de nu ständigt integrerar med varandra med hjälp av det sociala nätverket kan det 

leda till sociala konsekvenser, exempelvis kan privat information som synliggörs 

komplicera framtida yrkesliv, då rollen som tillräcklig seriös och anständig inte håller. 

Enligt intervjuer hade både det manliga och det kvinnliga könet en önskan att bli 

uppfattade på ett visst sätt. De har genom Facebook en möjlighet att välja vad som ska 

visas i den främre regionen samt vad de väljer att dölja i den bakre regionen. Exempelvis 

finns en önskan om att dölja en oseriös sida fast än den existerar. 

 

5.4 Fördelaktigt 

Enligt observationer av Facebook samt intervjuer framgår det att enbart det roliga och lite 

bättre händelserna i människors liv läggs upp för beskådan. Detta styrker Goffmans 

(2004) teori om att människor vill framstå på ett mer fördelaktigt sätt än vad de 

egentligen är. Strävan efter att klättra allt högre upp på en hierarkisk stege kan leda till att 
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människor döljer delar av sin personlighet för att framstå som bättre. Hemliga njutningar, 

konsumtion och besparingsåtgärder döljs för att kunna leva upp till vissa normer. Detta 

kallar Goffman (2004) för idealiserade framträdande. Exempelvis kan man reglera vilka 

evenemang och grupper som sammankopplas med den egna karaktären för att framhålla 

en given status. Sällan uppdaterar man om det mindre attraktiva händelserna som alltså 

inte bidrar till det idealiserade framträdandet och den positiva roll som försöks målas upp. 

När respondenterna blev tillfrågade om de framställer sig själva på ett mer fördelaktigt 

sätt på Facebook blev svaren bland annat; 

  

”Man vill säga nej såklart, men tror att det sitter omedvetet” – Kajsa 21 år. 

 

”Man skriver ju inte direkt negativa saker om sig själv” – Johan 22 år. 

 

”Jag tror att alla vill det [.] om man har ett val att se bra eller dålig ut på Facebook så 

väljer man självklart att se bra ut liksom” – Erik 24 år. 

  

När frågan om vad man inte statusuppdaterar om ställdes svarade majoriteten av 

respondenterna att de aldrig skulle statusuppdatera om negativa aspekter av livet som 

exempelvis personliga nederlag, familjeproblem, kärleksbekymmer, ekonomiska problem 

och så vidare. Anledningen till detta var för att det ansågs vara för privat information för 

att dela med sig av på Facebook, det ansågs som destruktiv information som Goffman 

(2004) förklarar är negativ information och hemligheter som kan förstöra framträdandet i 

den främre regionen. Att respondenterna väljer att inte uppdatera om destruktiv 

information kan vara för att de vill dra en gräns mellan deras bakre och främre region. 

Individer försöker skapa en gräns mellan vilken information de väljer att hålla 

undangömd för allmänheten samt vad som utses att visa synligt för allmänheten. Genom 

att välja bort viss information styrs även här framträdandet för att uppfattas på ett mer 

fördelaktigt sätt. 

  

”Det är det lite pinsamt att ge ut en ledsen fasad om man inte får någon respons!” – 

Anna 21 år. 
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”Nej, exakt [.], jag statusuppdaterar aldrig om något ledsamt!” – Louise 23 år. 

 

“Jag skulle aldrig statusuppdatera om jag har något problem [.] typ ekonomiska 

problem till exempel” - Filip 23 år. 

  

Enligt analys av intervjusvar och egna observationer har det som tidigare nämnt framgått 

att informanterna vill framstå på ett mer fördelaktigt sätt, dock var detta inte något som 

de flesta själva ville erkänna. Svaren som lämnades var att det kanske skedde på ett 

omedvetet plan, men att personerna i fråga inte gjorde några egna ansträngningar eller 

tänkte på vad de lade upp för beskådan. Som tidigare nämnt har det även framgått att de 

inte önskade uppdatera om några negativa aspekter av deras liv. En del av respondenterna 

uppdaterade inte heller om vardagliga sysslor som exempelvis “städar, duschar, tränar” 

och så vidare. Det ansågs tråkigt och irriterande att uppdatera om givna småsaker. Detta 

gör tidigare svar från intervju motsägelsefullt då respondenterna snarare menar att man 

bör lägga upp roliga, underhållande saker och på det viset framstå som roligare. 

Vardagssysslorna är inte intressanta att läsa om fast än att det tillhör en stor del av det 

dagliga vardagslivet. Att på ett medvetet plan undgå dessa statusuppdateringar leder till 

en framställning av en mer fördelaktig bild av sig själv på ett omedvetet plan, då 

uppdateringar om vardagssysslor undflys och fokus istället läggs på mer spännande eller 

roliga händelser i livet. 

 

Enligt intervju har det vidare framgått att uppdateringar, bilder och incheckningar vid 

resor och tillsammans med vänner visar på ett händelserikt och framgångsrikt liv. Även 

de respondenter som hävdade att de sällan publicerade på Facebook menade att det var en 

viktig aspekt i det moderna livet. Att vara försedd med ett händelserikt liv var ett tecken 

på lycka. Respondenterna var eniga om att de inte önskade visa de negativa aspekterna i 

livet, trots att det är en självklar parallell händelsegång i alla människors liv. Den 

negativa informationen kan ses som för privat eftersom att publicering leder till att man 

visar en svagare sida av sig själv. De negativa aspekterna i människors liv är därför 

företeelsen som drar skillnaden mellan vad som ska publiceras och visas offentligt och 
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vilken information som ska hållas privat på Facebook. Framträdande styrs på så vis för 

att uppfattas på ett visst sätt. 

 

Det kan vara svårt att tyda ett framträdande över Internet då gester och bakomliggande 

faktorer som skapar framträdandet inte är synligt. På Facebook använder människor sig 

av en så kallad medierad interaktion, vilket betyder att ett tekniskt medel används för att 

kommunicera sinsemellan (Thompson 2001, s 109). Kommunikationen blir begränsad på 

det sättet att vi inte kan tyda varandras kroppsspråk, vi möts inte längre ansikte mot 

ansikte vilket kan leda till att det blir svårare att begripa varandra. Kommunikationen blir 

samtidigt bredare då det inte längre är nödvändigt att befinna sig på samma plats eller 

samma tidpunkt för att överföra ett budskap. Enligt analys av intervjuer med informanter 

kan det dock konstateras att många ser igenom ett framträdande på Facebook, exempelvis 

var skryt ett vanligt förekommande fenomen som verkar störa många. 

  

” ...När man uppdaterar om sådant som man vill få beröm om, det är så irriterande och 

så genomskinligt. Liksom som åh nu har jag sprungit jättelångt, vem bryr sig liksom” - 

Niklas 23 år. 

 

De intryck som ges vid ett framträdande är ömtåligt och kan med lätthet ses igenom av 

små störningar (Goffman 2004, s 55). Fast än det kan tänkas vara mindre komplicerat att 

styra ett framträdande på Facebook finns det en chans att publiken uppfattar det verkliga 

motivet bakom exempelvis en statusuppdatering. 

  

”Facebook har idag blivit som verkliga livet, vi skulle inte gå runt och säga att vi köpt en 

tröja för 3000 tusen spänn, det hade man ju inte gjort såhär apropå ingenting [.] men det 

gör folk på Facebook liksom” – Erik 24 år. 

  

Citatet ovan visar hur en statusuppdatering kan användas som medel för att framstå på ett 

visst sätt, i detta fall framhäva en viss personlig status för att påverka andra 

facebookanvändare att uppfatta personen i fråga på ett givet vis. Som tidigare nämnt i 

analysen är behovet av respons på publicerade inlägg stort. Varför människor väljer att 
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skryta över Internet kan vara på grund av att dem söker efter bekräftelse och för att få 

respons på individuella handlingar. För att ett framträdande dock ska vara trovärdigt 

måste den personliga fasaden vara övertygande, alltså måste uppträdande och manér 

överensstämma (Goffman 2004). Uppträdandet kan exempelvis vara hur man brukar 

språket genom en statusuppdatering för att visa en social status, medan manér är 

förberedandet för att uppträda på ett givet vis för en specifik roll. 

 

Som tidigare nämnt framgick det utifrån empiri att både de kvinnliga och manliga 

respondenterna styrde deras framträdande för att framstå på ett mer fördelaktig sätt, fast 

på olika sätt, då kvinnors framträdande var mer styrd efter utseende medan männens 

framträdande var styrd efter deras personlighet. Kan en anledning till detta vara eftersom 

kvinnor döms av samhället utifrån deras utseende så som Jarlbro (2009) belyser i sin teori 

om att kvinnan döms utifrån utseende medan män döms utefter deras presentation? 

 

5.5 Genus och genusdiskurs 

Att man kan urskilja skillnader mellan män och kvinnor i användandet av Facebook är 

något som tydligt framkommit efter fokusgruppsintervjuerna som genomförts samt efter 

egna observationer av manliga respektive kvinnliga facebookprofiler. Det har framgått att 

kvinnor använder sig mer av funktioner som statusuppdateringar och incheckningar än 

män. Det kvinnliga könet förefaller även vara mer i behov av responsen de får eller inte 

får från deras olika uppdateringar. De kvinnliga respondenterna menade att de även 

kunde ta bort publicerade inlägg om de inte fick respons. De manliga respondenterna 

menade däremot att det var tråkigt om respons inte tilldelades, men hävdade att de aldrig 

skulle överväga att ta bort det redan publicerade inlägget. Efter observationer kan det 

klart och tydligt avläsas att det kvinnliga könet publicerar mer bilder på sig själva och 

andra. Männen statusuppdaterar däremot mer om sport, intressen samt interna skämt 

mellan deras närmsta vänner. Respondenterna från intervjuer styrkte observationerna. 

 

“Jag tror att tjejer lägger upp mer bilder än vad killar gör. Sen tror jag att tjejer lägger 

upp mer bilder på sig själva, pose bilder, än vad killar gör” - Tomas 23 år.  
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“Jag tror tjejer vill ha mer bekräftelse kanske, killar bryr sig typ inte lika mycket” - 

Mikaela 21 år. 

 

Som tidigare nämnt ansåg både de manliga och kvinnliga respondenterna att responsen 

från facebookuppdateringar, speciellt bilder, var viktigare för kvinnorna samt att de 

brydde sig mer om hur andra människor uppfattade dem. Från egna observationer samt 

efter analys av intervju förefall de kvinnliga informanterna i allmänhet bry sig mer om 

deras utseende än vad männen gjorde. 

 

Om vi utgår från vår teori att kvinnor är mer i behov av respons angående deras utseende 

än män, varför är det i så fall så? Gunilla Jarlbro skriver i sin bok Kvinnors hälsa (2009, s 

25) att medierna har en betydande roll gällande genus och hälsa. När kvinnor ständigt 

porträtteras i medierna som dekorativa påverkar det kvinnans egen syn på sig själv. 

Kvinnor ska vara vackra för att bli framgångsrika, en mindre attraktiv kvinna porträtteras 

som misslyckad (Jarlbro 2009, s 28). När medierna målar upp kvinnan på ett specifikt sätt 

påverkar det den interpersonella agendan (a a). Mannens främsta uppgift sägs vara att 

förändra världen, medan kvinnor ska förändra sig själva och först och främst deras 

utseende. Kvinnor döms utifrån hur de ser ut, medan männen döms utifrån hur de 

presterar (Jarlbro 2009, s 59). Medierna påverkar på så sätt kvinnors identitetsskapande 

och pressen på kvinnor och deras utseende blir allt större. Kvinnor blir känslosamt 

sårbara och utsatta när de ständigt strävar efter perfektion. Enligt vårt empiriska material 

ansåg många kvinnor att det kunde må psykiskt dåligt om en mindre smickrande bild 

publicerades på Facebook. 

 

“Jag tänker att om det är en megaful bild på mig själv så kanske jag tar bort den men jag 

försöker ofta tänka realistiskt, liksom det här är jag, så här ser jag faktiskt ut” - Louise 23 

år. 

 

“...Så tänker jag också, sen mår jag dåligt” - Isabelle 24 år. 

 

Facebook har blivit en plats där främst kvinnor visar upp sig själva, en 
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marknadsföringskanal där de gör reklam för sig själva. När den vackra och vältränade 

kroppen ständigt målas upp i medierna som nyckel till lycka förblir det också deras 

verklighet. Genom bekräftelse från andra kan de därifrån få tillfredsställelse. 

 

“Tjejer ger varandra bekräftelse, det känns som det alltid är några som kommenterar på 

en viss persons bilder så ser andra det på Facebook” - Erik 24 år. 

 

Enligt intervjusvar har det framgått att kvinnor kommenterar och gillar varandras bilder 

för att de sedan ska få respons i retur. Det är en kontinuerlig process där man både ger 

och tar. De ger alltså varandra positiv respons för att själva få respons tillbaka. Varför 

kvinnor är aktiva med att kommentera på varandras bilder kan vara för att de är mer 

bekräftelsesökande än män just på grund av mediernas bild av kvinnan som ett vackert 

objekt. Detta leder i sin tur till att kvinnor är medvetna om hur mycket responsen betyder 

och hjälper därför varandra med att förhöja varandras självförtroende. 

 

Varför kvinnor porträtteras som de gör i medierna är eftersom medierna visar diskursen 

om den kvinnliga stereotypen. Diskursen skapar på så sätt vår verklighetsuppfattning 

eftersom medierna konstruerar vår verklighetsbild och bidrar därmed till att vi agerar 

efter detta. Kvinnor kan på så vis få en svåruppnåelig idealbild och konsekvenser kan bli 

att kvinnor blir mer i behov av bekräftelse eftersom det förtydligar deras “rätta plats” i 

samhället. 

 

Enligt agenda setting teorin (Jarlbro 2009) styr medierna vad individer ska bilda opinion 

om, det som inte syns i medierna hamnar alltså inte på agendan. Detta leder i sin tur att 

ämnet hamnar på den politiska eller interpersonella agendan vilket då leder till att 

samhället styrs av det som visas i medierna. På så sätt kan diskurser bildas eftersom det 

skapar en godtycklig sanning som sedan ger konsekvenser. Ett exempel är handlandet 

utifrån dagens kvinnliga ideal. Kvinnan ses som ett utsmyckningsobjekt, vars 

huvuduppgift är att vara vacker. Konsekvenser som följer är att kvinnan lever sig in i 

rollen som medierna konstruerar och blir därför allt mer beroende av utseende och kropp. 

Utan bekräftelse, från exempelvis facebookrespons, kan kvinnans självförtroende 
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degenerera, vilket i sin tur kan leda till stress och depression. Enligt de kvinnliga 

respondenterna gjordes uppdateringar enbart i hopp om att få en viss önskad respons. 

Utifrån intervjuer har både de manliga samt de kvinnliga respondenterna hävdat att 

kvinnor i allmänhet är mer i behov av bekräftelse och respons på Facebook. Utifrån 

observationer och analys av intervjumaterial kan det dock avläsas att männen verkar bry 

sig mer än vad de hävdar att det gör. Varför män vill visa att de inte bryr sig, exempelvis 

om antal vänner, respons på bilder och så vidare, kan troligtvis vara eftersom även de vill 

framstå på ett visst sätt. Den tuffa, avslappnade “jag bryr mig inte” fasaden är även det ett 

framträdande som styrs på Facebook. Utifrån vår empiri drog vi slutsatsen att männen vill 

framstå som oberörda, medan kvinnorna är öppna och ärliga om deras syfte med det 

aktiva facebookanvändandet. Männen vill alltså även de framstå som mer fördelaktiga 

genom att visa en bättre personlighet, medan kvinnor lägger mer fokus på att försöka 

framhäva deras utseende. 

 

6. Slutsats och diskussion 

Män och kvinnor jämför sig ideligen med andra på Facebook. Genom ständig iakttagelse, 

interaktion och respons skapar de på så sätt deras identitet eftersom identitet skapas och 

formas genom jämförelse med andra. Utvecklingen av sociala medier över nätet har 

bidragit till att individer idag lättare kan välja hur de vill framställa sig inför andra 

individer då fysisk interaktion inte längre är en nödvändig faktor. Facebook möjliggör för 

individer att kommunicera med hjälp av olika funktioner. Det sociala mediet gör det även 

möjligt för individer att mer aktivt välja hur de vill framstå i jämförelse med andra 

sociala sammanhang, exempelvis kan publicerade bilder som individen inte vill visa 

synligt väljas att tas bort. Individer kan även välja att endast uppdatera om sådant som 

enbart bidrar till att en mer fördelaktig sida av sig själv framställs. Kan rädslan av att bli 

dömd leda till att individer försöker frambringa en mer fördelaktig sida av sig själv? 

Människan har kanske alltid försökt att ge en mer fördelaktig bild av sig själv, men 

eftersom människors liv idag har blivit allt mer synligt för allmänheten har troligtvis 

pressen på presentationen höjts då man vill framstå på ett bättre sätt. Enligt vårt 

empiriska material samt observationer har det framgått att både män och kvinnor vill 

framstå som bättre, men de styr deras framträdande på olika sätt, för att de önskas 
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uppfattas på olika sätt. Slutsatser som kan dras efter vår forskning är att män vill framstå 

som roliga och charmiga, alltså vill de visa en positiv personlighet medan kvinnorna vill 

framstå på ett mer fördelaktigt sätt i deras utseende, deras yttre. Varför är troligtvis 

eftersom bilden av mannen skapas utifrån hans handlingar samtidigt som medierna 

konstruerar diskursen av kvinnan som ett utsmyckningsobjekt, där hon döms av samhället 

utefter hur hon ser ut snarare än hur hon presterar. Detta bidrar i sin tur till att kvinnan 

använder Facebook som en plats att visa upp sig själv för att få bekräftelse på att hon 

utgör sin “rätta plats” i samhället. 

 

“Jag är ständigt inloggad på Facebook, typ 99 procent av min vakna tid, så alltid” - 

Isabelle 24 år. 
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8. Bilaga - frågeformulär 

 

Följande frågor är utgångsfrågor, där vidare frågor har ställt när diskussion utvecklats 

inom de olika intervjugrupperna.   

  

Hur ofta är du online på Facebook? 

  

Vad statusuppdaterar du om och varför? 

  

Vad statusuppdaterar du inte om och varför? 

  

Försöker ni framstå er själva på ett mer fördelaktigt sätt på Facebook?  

- I så fall, hur och varför? 

  

Hur mycket tror ni termen ”privatliv” har förändrats sen Facebooks genomslag? 

  

Är er profil reglerad på olika sätt till olika personer? Varför? 

  

Använder ni er av sekretessinställningarna?  

- Är ni medvetna om vad exakt ni delar med er av? 

  

Anser ni att det är svårt att undanhålla information på Facebook?  

  

Anser ni att Facebook speglar ert privatliv eller skapar? 

  

Tror ni att män och kvinnor använder sig av Facebook på olika sätt? 

  

Taggar du bort dig själv på vissa bilder? I så fall varför? 

  

Hur mycket betyder antal likes för dig på bilder och uppdateringar som du publicerar? 

- Har du någon gång bett en kompis att lika något? 
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Hur många vänner har du på Facebook? 

  

Accepterar du vem som helst på Facebook? Lägger du ofta till folk? 

  

Anser du att man skapar två olika identiteter, en på nätet och en ”in real life”? 

  

Hur tror du att folk uppfattar dig på Facebook? 

  

När du träffar en ny person, söker du upp denna person på Facebook efter mötet? 

  

Om ja, hur mycket spelar personens profil in i hur han/hon uppfattas? 

  

Dömmer du andra på Facebook utifrån deras aktiva profiler? 

 


