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Sociala medier är en stor del av människors vardag, där man kan hålla kontakt med vänner 

och hålla sig uppdaterad om det som händer i världen. Dock finns det även negativa sidor av 

sociala medier som i den fysiska världen. På sociala medier finns det misogyni; kvinnor som 

blir sexualiserade för olika bilder de lägger upp på sig själva och/eller får utstå kränkande 

kommentarer för att de tar upp feminism och andra samhällsproblem. Denna uppsats 

undersöker svenska kvinnor i 18-20 årsåldern upplevelser och tankar kring sociala medier. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall dessa unga kvinnor upplever de sociala normer 

som finns för kvinnor på de sociala forumen, utifrån feministisk teorier samt vilka 

säkerhetsåtgärder de tar för att skydda sig ifrån trakasserier och andra intrång på deras 

privatliv. För att besvara syftet har fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer gjorts med 

svenska kvinnor i 18-20 årsåldern. I analysen används teorier som sexuell objektifiering, 

normer och restricted access/limted control theory för att få en djupare förståelse för 

resonemangen och de upplevelser som intervjupersonerna tog upp. Studien kom fram till att 

intervjupersonerna var välmedvetna om de sociala normerna på sociala medier som dömer 

kvinnor utifrån deras kroppar samt trakasserar de personer som går utanför normen. Studien 

visar även att intervjupersonerna tog till sig olika säkerhetsåtgärder som att blocka personer 

de inte känner och ha stor kontroll över vilka som få ser deras inlägg. Detta tyder på att 

intervjupersonerna utgår ifrån tankesättet som bygger på restricted access/limted control 

theory, dock var det ändå väldigt negativa mot att kvinnor döms på sociala medier, för att de 

pratar om feminism eller lägger ut en viss typ av bild på sig själva. Studien visar på att unga 

svenska kvinnor tar avstånd mot misogyni och tycker det är ett samhällsproblem att personer 

som går emot sociala normer får kränkande kommentarer. Vilket ger stöd till att de sociala 

normerna om kvinnor förhoppningsvis förändras i framtiden och kvinnor får mer utrymme att 

tala om sina problem online.  

Nyckelord: Sociala medier; kvalitativ studie; restricted access/limted control; objektifiering 
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1. Inledning 

Många människor idag använder sociala medier för att dela med sig av sitt liv och ta dela av 

andras liv. Sociala medier ger människor en stor möjlighet att hålla kontakt med andra 

människor runt om i världen, man kan hålla reda på det senaste nytt som har hänt, man kan 

dela sin tankar och åsikter, sitt missnöje eller sin glädje. Det är bara en knapptryckning bort 

på din mobiltelefon att ta del av världens positiva som negativa egenskaper. De positiva 

egenskaperna med sociala medier är lätta att ta till sig exempelvis att man kan få kontakt med 

människor som man inte skulle kunna ha en möjlighet till annars. Dessutom kan man om man 

tillhör en marginaliserad grupp uttrycka sina problem och bli hörd av andra och få stöd. Dock 

har sociala medier även sina negativa egenskaper precis som världen utanför onlinelivet. 

Sociala medier kan fungera som en spegelbild mot den fysiska världen. Rasism, homofobi, 

transfobi och misogyni finns även på sociala medier.  

I den här uppsatsen har jag valt att ta upp hur unga svenska kvinnor i 18- 20 årsåldern 

förhåller sig till sociala medier. Misogyni finns även på sociala medier och inte endast i den 

fysiska världen, vilket gör det förståligt att sexualisering och nedlåtenhet mot kvinnor även 

existerar där, samtidigt som kvinnor får en röst för att kunna ta upp sina problem och få stöd. 

Sociala forum är platser där man kan dela med sig av sitt privatliv, vilket kan leda till 

konsekvenser. Någon kan utnyttja den personliga informationen du delar med dig av eller 

känner att den har rätten att kränka dig som person på grund av den personliga informationen 

du ger ut om dig själv. De finns olika säkerhetsåtgärder en person kan ta till sig för att skydda 

sitt privatliv på sociala medier. Dessa säkerhetsåtgärder står ofta i kontrast med hur mycket 

man vill dela med sig av sitt privatliv och till vilka. Det som kommer tas upp i den här 

uppsatsen är hur unga kvinnor resonerar kring att dela med sig av sitt privatliv på sociala 

medier och vilka problem som finns för kvinnor som rör sig i ett offentligt rum. 

1. 1 Problemformulering 

Sociala medier är ett samlingsbegrepp som inte är helt lätt att definiera. Fuchs (2014) 

förklarar olika sätt hur man resonerar kring vad som gör media socialt. Han säger att vissa 

menar att all media på sätt och viss är social, därför media i alla dess former är skapad av 

människor som är en del av samhället (2014: 4). Dock menar andra på att media endast är 

socialt när den har en funktion att kunna kommunicera med andra människor och menar att 

kommunikation är en grundläggande del i alla samhällen och sociala interaktioner mellan 
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människor. (Fuchs, 2014: 5). Den sistnämnda definitionen av vad som gör media till sociala 

medier är det jag utgår ifrån, att det finns ett verktyg att kommunicera med varandra. Sociala 

medier har flera olika funktioner och användbarhet för olika människor, bl.a. att man kan 

hålla sig uppdaterad om världen, hålla kontakt med vänner och familj, diskutera åsikter och 

kämpa för rättvisa. Det gemensamma sociala medier har för de flesta människor är att det har 

blivit en del av den vardagliga rutinen. Den vardagliga rutinen som finns för människor att 

vara aktiva online gör sociala medier minst lika intressant och viktigt att undersöka för en 

sociolog som de sociala interaktionerna utanför onlinevärlden. Därför att en sociolog 

intresserar sig för hur människor påverkar och förhåller sig till varandra i olika positioner och 

roller genom att söka kunskap i samhälleliga fenomen (Ahrne & Svensson, 2015: 8).   

Feministisk forskning har diskuterat vart skiljelinjen mellan offentligt och privat går och vem 

det är som bestämmer det (Davidoff, 2003).  Den som bestämmer vad som kan vara offentligt 

och vad som är privat har varit män (ibid.). Det har lett till att män har fått en naturlig plats i 

det offentliga rummet, medan kvinnor oftare får utstå noggrann granskning och fördomar när 

de befinner sig i det offentliga rummet (Salter, 2016: 2736). Sociala medier används i 

offentliga sammanhang, där kvinnor kan använda dessa olika plattformer som sociala medier 

handhåller för att få synas och höras. Dock inte under samma villkor som män, vilket har 

blivit bevisat i olika sammanhang exempelvis forskning (Mantilla, 2015; Salter, 2016) samt 

nöjesartiklar med kända personer exempelvis Zara Larsson och Linnea Claesson (Amster, 

2015; Hansson, 2017). Därför tyckte jag att det skulle vara intressant att se hur vanliga unga 

svenska kvinnor förhåller sig och upplever sociala medier. Vanliga i denna mening menar jag 

individer som inte är offentliga och kända personer, samt använder sociala medier mest för 

nöjesskull. 

1. 2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur unga svenska kvinnor i 18-20 årsåldern upplever 

samt deras tankar om sociala medier. Dessutom är syftet att undersöka ifall dessa unga 

kvinnor upplever de sociala normer som finns för kvinnor på de sociala forumen, utifrån 

feministiska teorier samt vilka säkerhetsåtgärder de tar för att skydda sig ifrån trakasserier och 

andra intrång på deras privatliv. Jag har utgått från följande frågeställning: 

 Hur upplever unga svenska kvinnor sociala medier? 

 Hur speglas sociala normer på sociala medier? Hur förhåller sig unga svenska kvinnor 

till dem? 
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 Vilka säkerhetsåtgärder använder unga svenska kvinnor på sociala medier?  

1. 3 Avgränsning 

Jag har valt att endast intervjua svenska kvinnor mellan 18-20 årsåldern, för att jag är 

intresserad av att undersöka hur unga svenska kvinnor resonerar och upplever sociala medier 

utifrån den problemformulering jag angav. Jag valde att hålla mig till just den åldern på grund 

av att de är väldigt aktiva på sociala medier jämfört med en äldre grupp (Svensson & 

Dahlstrand, 2013), men även tillräckligt gamla att de har haft sociala medier en längre tid och 

skulle kunna tala om sociala medier utifrån en personlig utveckling.  

1.    4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt diskuteras tidigare forskning som har undersökt sociala medier utifrån liknande 

premisser som denna studie. Det första avsnittet som presenteras tar upp hur sexism och 

trakasserier syns på sociala medier. Det andra avsnittet är om tidigare forskning som har 

undersökt the privacy paradox och hur användare resonerar kring säkerhet på sociala medier. 

1. 4.1 Sexism och härskartekniker på sociala medier 

 Salter (2016) är en av dem som har undersökt hur normer påverkar offentlighet och integritet 

hos ungdomar och hur de förhåller sig till dem under sitt användande av digital media och 

onlinelivet. Detta genom fokusgruppsintervjuer med australienska ungdomar i åldern 18-20 

år. Salter (2016) utifrån sin undersökning argumenterar att de ojämlika förhållanden som finns 

i samhället kring kön även går att finna på sociala medier, vilket syns kring hur bilder på 

kroppar diskuteras. Salter (2016) menar att kvinnokroppen är kopplad till pornografi och blir 

därför sexualiserad medan en manskropp kan få fler betydelser som inte behöver vara 

sexuella. Dessutom upptäckte Salter (2016) att ungdomar la ett högre ansvar hos kvinnor att 

det skulle kunna hantera och undvika trakasserier online samt ignorerade mäns ansvar i att 

inte trakassera. En annan slutsats som Salter (2016) poängterar är hur sociala medier speglar 

den redan befintliga könspecifika ideologin om uppdelningen mellan offentlig och privat. 

Salter (2016: 2736) beskriver hur kvinnor ”must negotiate with norms of publicity and 

privacy that naturalise male public participation while marking out girls and women in online 

publics as highly visible and legitimate objects of public scrutiny and judgement”. 

Avslutningsvis skriver Salter (2016) i sin artikel att man bör komma upp med nya lagrum och 

offentliga kampanjer som sprider kunskap om trakasserier online för att tydligt förklara att det 

inte är personen som blir trakasserads fel och att all anklaga ska ligga hos utövaren av 

trakasserierna.  
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En annan forskare som har undersökt hur kvinnor kan uppleva sociala medier är Mantilla 

(2015). Dock har hon undersökt kvinnor som aktivt använder sociala medier i sina yrken eller 

har offentliga onlinekonton där de utrycker sina åsikter som blir utsatta för gendertrolling. 

Gendertrolling skiljer sig från generisk trolling (där en person irriterar andra människor med 

bisarra eller motsägande argument för sitt eget nöjesskull) genom att de är aggressiva, 

hotfulla, våldsamma och personliga. Mantilla (2015) utvecklar sin förklaring av 

gendertrolling och förklarar att gendertrolling genomförs genom koncentrerade och 

samordnade attacker, där kvinnor får flera grafiska sexuella och könsrelaterade hotfulla 

meddelanden för att få dem att inte längre tala om sina åsikter online eller i andra publika 

sammanhang. Mantilla (2015) berättar att på grund av den mängd och varaktighet av 

trakasserier som dessa kvinnor har utsatts för, har resulterat i att vissa kvinnor har fått fly sina 

hem, sagt upp sig från sina arbeten och slutat vara aktiva online, samt känt ångest och rädsla 

för sina liv. Mantilla (2015) beskriver olika anledningar till varför detta sker samt vad man 

kan försöka göra åt det. Det hon framför allt lyfter fram är att det handlar om misogyni. Hon 

menar att gendertrolling bara är ett annat sätt män försöker tysta ner kvinnor på, så att de inte 

ska röra sig och diskutera saker som män tycker är avsedda för dem, exempelvis 

dataspelbranschen. Slutligen säger Mantilla (2015) att denna typ av trakasserier som grundar 

sig i misogyni är precis som andra former av misogyni som syns i samhället exempelvis 

catcalling
1
 och det enda sättet för att det verkligen ska försvinna är att ändra de sociala 

normerna som finns kring kön. Mantillas (2015) bok har fått kritik för att hon inte har 

problematiserat andra utsatta grupper i samhället som även utsätts för liknade, intensiva 

trakasserier online exempelvis HBTQ personer och speciellt transpersoner (Cross, 2015). 

Dessutom att hon inte heller problematiserar och utvecklar rasistiska trakasserier utan endast 

nämner att de existerar. Cross nämner även (2015) att Mantilla åtskiljer de hot som håller sig 

online med de hot som utvecklas till hot i den fysiska världen exempelvis stalking, vilket gör 

det Mantilla (2015) säger motsägelsefullt, då Mantilla vill poängterar att det som händer 

online är lika verkligt som det som händer i den fysiska världen. Cross (2015) menar på att 

känslan av skräck och ångesten som kommer ifrån att få hotfulla meddelanden online är på 

riktigt och det påverkar det verkliga livet.  

 

                                                 
1 Även kallad Street harassment, vilket är när man blir sexuellt trakasserad i offentliga miljöer, exempelvis 

genom att en man visslar eller ropar något med en sexuell mening till en kvinna. 

(https://en.oxforddictionaries.com/definition/catcall, 2017)  
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Nyberg och Wiberg (2015) har undersökt hur de klassiska härskarteknikerna; osynliggörande, 

förlöjligande, undanhållande av information, dubbel bestraffning, påförande av skuld och 

skam, våld och hot om våld samt objektifiering uttrycks på sociala medier. Dessutom hur 

motstrategier till dessa uttrycks genom kvalitativa intervjuer med män och kvinnor. Alla de 

klassiska härskarteknikerna går att finna på olika sociala forum på nätet, dock har de 

utvecklas och förhåller sig lite annorlunda än i det fysiska rummet. Nyberg och Wiberg 

(2015) förklara att härskartekniker på sociala medier kan kännas mer förödanden på grund av 

den spridnings- och näteffekt som Internet och sociala nätverk bidrar till. När en person 

utsätts för härskarteknik på sociala forum kan det synas för flertal personer; familj, vänner, 

bekanta, men även främlingar som alla kan se hur personen förlöjligas. Dessutom försvinner 

inte saker på nätet lika enkelt som i det fysiska rummet, utan kan komma upp igen, vilket gör 

det svårare att lägga det bakom sig och gå vidare (Nyberg & Wiberg, 2015: 21). Till följd av 

härskartekniker har det uppkommit motstrategier. Nyberg och Wiberg (2015) har sett att elva 

olika motstrategier har utvecklas, dessa elva är; dela vidare, rensa upp, blockera, ta sista ordet, 

välj passivitet, använd humor, bemöt med intellektualisering, bemöt med vänlighet, avfölj och 

uteslut, kombinera olika sociala medier samt gå offline.  Dessa olika motstrategier kan 

fungera olika bra beroende på vilket socialt nätverket man använder dem på. Nyberg och 

Wiberg (2015) poängterar även att man bör reflektera över vad man vill åstadkomma och 

vilka konsekvenser som kan uppstå när man använder de olika motstrategierna mot de sju 

klassiska härskarteknikerna. Den enda könskillnaden bland härskarteknikerna och hur de 

används på sociala medier som Nyberg och Wiberg (2015) upptäckte var objektifiering. 

Nyberg och Wiberg (2015) upptäckte att endast kvinnorna i studien hade utsatts för den typen 

av härskarteknik och inga män hade utsatts för det överhuvudtaget.  

 1. 4. 2 Privacy paradox 

Genom utvecklingen av sociala medier har många forskare upptäckt en oro hos användare 

över hur deras privatliv inkräktas, samtidigt som de delar med sig av personlig information 

(Hallam & Zanella, 2017: 217; Rosenblum, 2007: 40; Trepte & Reinecke, 2011: 61; Young & 

Quan-Haase, 2013: 480). Detta har fått namnet privacy paradox. Privacy paradox är när en 

användare av sociala medier medger att hen är medveten om riskerna med att dela med sig av 

personlig information på olika sociala forum, men gör det ändå. Riskerna med att dela med 

sig av personlig information online kan vara att man får utstå trakasserier och skada av eget 

anseende (Rosenblum, 2007: 40) samt bedrägeri som exempelvis identitetsstöld. Dessutom 

säljs användares personliga information till tredje parter från de olika sociala forumen, 
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framförallt från Facebook, vilket de använder för att personifiera reklam (Trepte & Reinecke, 

2011: 61). Olika forskare har problematiserat och förklarat begreppet privacy paradox genom 

att undersöka olika anledningar till att man väljer att dela med sig av personlig information 

även när man är medveten om riskerna de kan medföra (Hallam & Zanella, 2017; Trepte & 

Reinecke, 2011; Young & Quan-Haase, 2013). Hallam och Zanella (2017) har undersökt hur 

man balanserar säkerhet och privatliv (privacy) med att vara en aktiv användare av sociala 

medier som delar med sig av personlig information. Detta gjorde de genom en kvantitativ 

studie där de använde construal level theory (CLT) för att undersöka hur privacy paradox kan 

förklaras. De kom fram till att när man överväger dilemman, som att få ett rikare socialt liv 

med konsekvenserna som finns att dela med sig av personlig information, vinner det alternativ 

som finns närmare i framtiden. CLT pekar på att man väljer det alternativ som ger en störst 

psykologisk vinning inom den närmsta tiden samt att man ofta väljer ett alternativ som ger en 

positiv respons, i detta fall ett rikare socialt liv, än en negativ respons (Hallam & Zanella, 

2017).   

Young och Quan-Haase (2013) har också undersökt hur användare av sociala medier 

resonerar kring privacy paradox. De undersökte vilka säkerhetsstrategier användare använde 

på Facebook för att förhindra att deras personliga information spreds eller användes utanför 

deras kontroll. Young och Quan-Haase (2013) kom fram till att användare av Facebook 

motiverar att de kunde dela med sig av personlig information för att de hade åtagit vissa 

säkerhetsåtgärder, exempelvis att blocka personer de inte kände. Dessutom framkom det ifrån 

deras undersökning att användarna var mer noggranna att skydda sig ifrån social privat 

information, vilket de gjorde genom att ta bort taggar från foton eller radera inlägg på deras 

Facebook vägg som de ansåg inkräkta på deras privatliv. Young och Quan-Haase (2013) drog 

slutsatsen att Facebook användarna var mer orolig över hur deras sociala privatliv och 

personlig information kunde synas och uppfattas av andra Facebook användare än över hur 

företag använder deras personliga information. 

2. Teori och begrepp 

De teorier och begrepp som presenteras i detta avsnitt har betydelse för analysen av denna 

studie för de kan hjälpa till med att ge en förklaring kring hur unga svenska kvinnor upplever 

sociala medier och varför sociala medier ser ut som den gör. Det första avsnittet diskuterar 

allmänt hur kvinnor blir behandlade och uppfattas utifrån normer och objektifiering och dess 
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konsekvenser. Detta är relevant för denna studie då problemen som existerar för kvinnor i den 

fysiska världen även finns på sociala medier. Det andra avsnittet definierar begreppet privatliv 

utifrån olika teorier som är relevanta för hur vi ser privatpersonen idag. Detta för att ge en 

bättre förståelse i analysen kring säkerhetsåtgärder på sociala medier och vad man har utgått 

ifrån när man har format säkerheten på sociala medier.  

2. 1 Normer, objektifiering och att göra kön2 

Thomsson och Elvin-Nowak (2003: 17) berättar att kön är något vi gör, det är inget man är, 

utan man gör kön genom att man ingår i olika förhandlingar genom hela livet. Det är även 

utifrån kön som en individ blir tolkad. Thomsson och Elvin-Nowak (2003: 21) förklarar att 

många könsteoretiker menar på att manligt och kvinnligt är ingenting man föds med, utan 

man föds med en kropp som har vissa karaktärsdrag som blir kopplat till ett kön. Ett kön, 

pojke eller flicka, som blir kategoriserad och tolkad utifrån det bestämda könet man har gett 

individen (ibid.). Dessa kategorier, manligt och kvinnligt, är sedan med hela livet och 

genomsyrar det vi gör och hur vi förhåller oss till olika situationer. Thomsson och Elvin-

Nowak (2003: 22) påpekar att hur vi gör kön ”har kopplingar till tid, kultur, etnicitet, klass 

och mycket annat”, men även till vilka man lever med och hur man umgås med personer runt 

omkring sig. Med detta syftar Thomsson och Elvin-Nowak (2003: 29) att ett könskapande 

sker inom ett normsystem. En norm enligt dem är det man kan beskriva som självskrivna 

antaganden, som till exempel säger att män ska vara mer tekniska. De poängterar att en norm 

inte behöver vara sanningsenlig för att ändå fungera i samhället som en sanning (ibid.).  

Butler (2014: 48) beskriver att en norm endast kan fortsätta att existera om den aktivt 

idealiseras och återinsätts dagligen i sociala sammanhang och därför existerar den när vissa 

handlingar reproduceras, som då återrätthåller normen. Butler (2014: 48-49) fortsätter sin 

förklaring av norm genom att ge Foucaults förklaring, han menar att en norm är kopplat till 

akten att döma utifrån sociala bestämmelser och inte lagliga bestämmelser. Thomsson och 

Elvin-Nowak (2003: 30) förklarar att normer, makt- och belöningssystem ser till att män 

driver sig till att leva manligt och att kvinnor till att leva kvinnligt. Det är i dessa system 

regler, antaganden och myter finns som gör att det är få som ifrågasätter varför kvinnor skulle 

vara helt annorlunda gentemot män (ibid.). Det är i systemet av normer som Butler (2014: 52) 

menar att man kan se hur könsnormer reproduceras i samhället som vilken annan norm som 

                                                 
2 I detta avsnitt är ordet kön klassificerat utifrån den engelska termen gender, och andra svenska benämningar 

genus eller socialt kön för att markera att det handlar om kön när det görs. Dock har jag valt att endast skriva kön 

även om jag talar om sociala uttryck för kön i samma linje som Thomsson och Elvin-Nowak (2003: 16) förklara 

att de har valt att göra i sin bok. 
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helst. Dock lyfter Butler (2014: 52-53) fram att en person är styrd på grund av kön utifrån de 

kulturella förskrivanden som finns. Detta gör sig tydligt när en individ försöker bryta ifrån de 

könsnormer som finns i samhället. Individen uppmärksammar då det onormala och får genast 

utifrån medicinska, psykologiska och lagliga termer en benämning för att rationalisera 

förskrivandet kring kön och se till att de normerna upprätthålls. Med det menas att kön är en 

förskrivande norm, men som också reproduceras för att upprätthålla den med andra sociala 

föreskrifter (Butler, 2014: 53). Ett exempel på en annan social förskrivande norm som kopplar 

sig till kön är sexualitet. Butler (2014: 53) förklarar hur MacKinnon anser att sexuella 

trakasserier på arbetsplatserna mot kvinnor visar på en förskrivande norm om hur kvinnor är 

underordande männen sexuellt, vilket i sin tur visar föreskrifter på kön hänger samman med 

föreskrifter på sexualitet. Butler (2014: 54) poängterar dock att ett problem med MacKinnons 

teori är att den gör sexuella trakasserier till en symbol för reproduktionen av kön och 

förstärker då normen kring kön som redan finns. Dessutom lyfter Butler (2014: 54) upp faran 

i MacKinnons sätt att endast reducera sexism till något män gör mot kvinnor, vilket kan gör 

att man kan förlora siktet på hur könsnormerna upprätthålls från ett rent ideologiskt synsätt. 

Där underordnanden av kvinnor finns i ett större socialt sammanhang, som skapar den 

feminina kvinnan och maskulina mannen. Butler (2014: 54) säger ”in my view, the sexual 

harassment codes become themselves the instrument by which gender is thus reproduced”.   

I västvärlden objektifieras människor rent generellt (Calogero, Tantleff-Dunn & Thompson, 

2011: 4). Däremot, på grund av att heterosexualitet fortfarande ses som normen i västländska 

samhällen, kopplas kön till heterosexuella relationer, där kvinnan är underordnad mannen. 

Det har gjort att kvinnor oftare än män blir definierad och behandlad som objekt, speciellt 

som sexuella objekt (ibid.). Calogero et al. (2011: 5) definierar objektifiering utifrån olika 

premisser, bl.a. utifrån Jean Baker Miller som menar att när man reduceras till ett objekt blir 

ens fysiska, sexuella impulser och intressen sedda som att de inte existerar osjälvständigt, utan 

de existerar endast när andra tar upp dem för att kontrollera, använda och utnyttja en. 

Calogero et al. (2011: 5) sammanfattar definitionen av objektifiering att det är att bli gjord till 

och behandlad som ett objekt, som kan bli utnyttjad, manipulerad, kontrollerad och tolkad 

utifrån sina fysiska aspekter. Sexuell objektifiering är som all objektifiering. En person, oftast 

en kvinna, blir sexuellt objektifierad när hennes sexuella delar och sexuella funktioner 

separeras från resten av hennes personlighet och ses endast som ett instrument eller som att de 

är de enda delarna som kan representera henne (Calogero et al., 2011: 6). Calogero et al. 

(2011: 6) förklarar att en kvinna oftast blir sexuellt objektifierad mot hennes vilja och att det 
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kan ta olika former och graderingar av styrka; alltifrån sexuellt våld till sexualiserad 

inspektion av hennes kropp. De fortsätter med att förklara att sexuell objektifiering syns via 

interpersonella och sociala interaktioner. Sociala interaktioner där sexuell objektifiering sker 

är exempelvis när en kvinna blir visslad på när hon är ut och går. Calogero et al. (2011: 6-7) 

poängterar även hur media sexualiserar kvinnor på olika vis, som till exempel kvinnor i 

sexuella poser och även i reklam där våld mot kvinnor blir erotiskt och normaliserat. Dessa 

typer av bilder och porträttering av kvinnor som sexuella objekt är omöjliga att komma ifrån i 

västerländska samhällen (ibid.). Detta har resulterat i att både flickor och pojkar har lärt sig 

från en tidig ålder att det är ”normative for women’s bodies to be looked at, commented on, 

evaluted, and sexually harassed – to be sexually objectified” (Calogero et al. (2011:7). 

Calogero et al. (2011: 7) förklarar att på grund av den normativ som finns i samhället, att 

kvinnor blir sexualiserade, har lett till att flickor och kvinnor objektifierar sig själva. 

Självobjektifiering är att sätta en social kontroll på sig själv. Kvinnor har lärt sig att reglera 

sin fysik och vistelse i offentliga rum och att lägga ner energi på att upprätthålla imagen av 

femininitet som ska kunna möta det sexualiserade idealet. Thomsson och Elvin-Nowak (2003: 

111) instämmer i att normen i samhället har påverkat flickor att lära sig från en tidig ålder att 

ta in pojkars perspektiv i sin egen självbild. Thomsson och Elvin-Nowak (2003: 111) 

förklarar ”att erfarenheten av att tillhöra ett underordnat kön fastnar i själva uppfattningen om 

vem man själv är, hur mycket plats man får ta och på vilket sätt”. Thomsson och Elvin-

Nowak (2003: 114-115) belyser att vi har ett jämställdhetsideal i Sverige som säger att kön 

inte ska spela någon roll, men uppmärksammar att den sociala normen säger något annat. De 

utvecklar detta genom att beskriva hur flickor har störst möjlighet att bekräftas som flickor 

om de är underordande pojkarna, vilket betyder att inte ta lika stor plats som pojkarna (ibid.). 

Även Butler (1999: 16) har tagit upp dess problematik med att kvinnor blir objektifierade och 

hur endast vissa delar av kvinnor får betydelse likt beskrivning Carolego et al. (2011: 6) ger 

av sexuell objektifiering. Butler (1999: 16) beskriver hur kvinnan blir begränsad på grund av 

sin kropp, medan mannen inte har den typen av begränsning på sin kropp. Butler (1999: 17) 

argumenterar att detta bl. a. beror på de kulturella föreställningar som delar upp kroppen och 

tanken: ”The cultural associations of mind with masculinity and body with femininity” 

(Butler, 1999: 17).  Det är också därför Calogero et al. (2011: 9) poängterar med hjälp av 

Fredrickson och Roberts ord; att vad än kvinnor gör, när de utför ett arbete eller uttrycker en 

åsikt eller idé, kan de bli avbrutna på grund av hur deras kroppar ser ut.  Detta skapar en 

medvetenhet hos flickor och kvinnor att deras utseende och hur de rör sig alltid spelar roll när 

de befinner sig i offentliga rum. Detta har bidragit till försämring för flickors och kvinnors 
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fysiska som psykiska hälsa på grund av den självbevakning av deras egna kroppar, som hos 

vissa har lett till bl.a. ätstörningar och depression (Calogero et al. 2011: 11-13).   

3. 2 Definition av privatliv  

Rätten till ett privatliv och vad det innebär har diskuteras många år. Fuchs (2014: 156) 

berättar att redan innan 1890 har det funnits diskussioner om vad privatliv är och hur det inte 

ska inskränkas. Fuchs (2014: 156) fortsätter med att berätta att Warren och Brandeis 

utvecklade en tanke kring privatliv och att det innebär att det är en rätt att få njuta av livet, 

vilket innebär rätten att få bli lämnad ifred. Denna fred enligt Warren och Brandeis stördes av 

papperstidningarnas invasion av privatlivet. Även John Stuart Mill hade uttryckt liknande 

mening kring privatliv innan dem, vilket påvisar kopplingen mellan den moderna definitionen 

av privatliv med den liberala ideologin (ibid.). Denna definition är kopplad till control theory 

of privacy (kontrollteori) som syftar på att privatlivet skyddar man med kontroll och 

självbestämmelse över ens egna personliga information. Fuchs (2014: 156) utvecklar 

definitionen av kontrollteorin med att jämför den med restricted access teorin. I kontrollteorin 

kan man fortfarande säga att privatlivet är skyddat om man själv bestämmer vilka man delar 

sin personliga information med, medan i restricted access teorin är det endast om man inte 

delar med sig överhuvudtaget. Dessa två teorier har utvecklats till en, the restricted 

access/limted control theory (RALC), där man använder konceptet av privatliv utifrån 

restricted access teorin, men hur man hanterar sitt privatliv och delar med sig av det genom 

kontrollteorin. Den kritik dessa teorier har fått är hur de menar på att man själv som individ är 

den som måste ha kontroll över vad man delar med sig av för information om sig själv. Fuchs 

(2014: 157) problematiserar dem genom att påpeka att det snarare handlar om bevarandet av 

information ser ut och när det är acceptabelt att dela med sig, till vilka och hur mycket man 

ska dela med sig.  

Idag ser privatlivet annorlunda ut än för bara några år sedan. Sociala medier och det 

digitaliserade samhället har omdefinierat begreppet privatperson, enligt Gillberg (2014: 84). 

Hon förklarar detta genom att uppmärksamma att den allmänna medlemmen, alltså inte bara 

kända och offentliga personer, har ett offentligt jag som de visar upp för alla. Det offentliga 

jaget som personer visar upp för allmänheten var sådant som skulle anses vara privat förut. 

Gillberg (2014: 84) fortsätter sin förklaring av hur privatpersonen har omdefinieras därför att 

självpresentationen skiljer sig i den virtuella världen ifrån den fysiska världen. I den fysiska 

världen har självpresentationen sett olika ut beroende på vilken grupp eller person man 

presenterar sig för. Detta menar Gillberg (2014: 84) är något man inte kan göra på sociala 
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medier. På sociala medier visar man upp ett yttre som ska kunna kommuniceras till en större 

publik och även tillåta öppnare tolkningar och läsningar. Det som sker är att vårt befintliga 

privata jag modifieras om till ett varumärke som vi sedan använder offentligt. Gillberg (2014: 

84-85) avslutar definitionen av den nya privatpersonen med att beskriva hur privatpersonens 

intimsfär krymper, men samtidigt blir fundamental. Hon sammanfattar detta genom att säga 

att privatpersonen idag har blivit ett objekt för kommersiella värdeskapandeprocesser och som 

ett subjekt har privatpersonen tappat sin trovärdighet. 

Fuchs (2014: 158) argumenterar för att i det moderna samhället har privatlivet en stark länk 

till övervakning. Foucaults teori om att övervakning är disciplinmakt, syns även idag i olika 

former på sociala medier som påverkar privatlivet som informationsinsamling, värdering, 

kontroll, manipulation, asymmetrisk maktrelationer och dominans. Fuchs (2014: 158) menar 

på att privatlivet och dess definition idag är grundat utifrån kapitalismen, där övervakning av 

individen på sociala medier används för att marknadsföra olika företag för ekonomiskvinning. 

Han är kritisk till det koncept att det är individens ansvar att skydda personlig information, för 

den syftar endast på att skydda individen från privatpersoner och inte företag. Dessutom anser 

Fuchs (2014: 162) att den moderna ideologin om privatliv som syns på sociala medier 

överlämnar allt ansvar till individen själv, att man som individ har ett personligt ansvar att 

inte dela med sig av sig självt för mycket på grund av risk för brott. Kritiska 

samhällsteoretiker menar på att samhället har moraliska fel, istället för att döma de som 

utnyttjar personlig information på sociala medier, dömer man de personer som har delat med 

sig av personlig information. Detta kan efterlikna victim blaming, där man anklagar offret för 

det brott som har begåtts mot hen. Inom sociala medier är dessa exempelvis sexuella 

trakasserier, cyberstalking, hot och databedrägerier (ibid.).  

3. Metod 

3. 1 Kvalitativ metod 

Syftet med studien är att undersöka unga svenska kvinnors upplevelser och tankar om sociala 

medier samt om dessa kvinnor förhåller sig till sociala normer när de befinner sig på sociala 

medier. Syftet med studien är att komma åt upplevelser, känslor och tankar kring ett fenomen, 

vilket gör metodvalet kvalitativt. Ahrne och Svensson (2015: 10) förklarar att när man 

beskriver kvalitativ data talar man om händelser, upplevelser, känslor, tankar och intentioner, 

sådant man inte mäter utan konstaterar att det finns. Därför har jag valt att göra kvalitativa 
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intervjuer. Trost (2010: 32) klargör att om man vill komma åt hur en person resonerar och vill 

få en större förståelse för personers upplevelser kan man använda kvalitativa intervjuer. 

Intervjuer kan te sig lite olika beroende på sammanhang och vad man vill få ut av dem. När 

man utformar intervjufrågorna bör man tänka på att det är svaren som är materialet för analys 

och det är således viktigt att utforma frågorna så att de går att analysera efter vald metod 

(Lantz, 2013: 45). Det man vill utforska är det som avgör strukturen på intervjun, där man kan 

ha mer öppen eller strukturerad intervjuform (Lantz, 2013: 46). En strukturerad intervju är 

förknippad med kvantitativa studier och frågorna samt svarsalternativen är standardiserade för 

att mäta och jämföra (May, 2001: 149). Den ostrukturerade intervjuformen kan man säga är 

motpolen mot den strukturerad, därför att den har en öppen karaktär och låter den intervjuade 

tala utifrån egna referensramar för att få en djupare förståelse om ett fenomen (May, 2001: 

152). Forskaren eller personen som håller intervjuerna handlar olika och sätter in sig i 

kontexten på skilda sätt beroende på vilken intervjuform hen har valt. Vid en strukturerad 

intervju ska intervjuaren vara så neutral som möjligt och endast ställa förbestämda frågor 

(May, 2001: 149). Medan i den öppnare formen tillåts intervjuaren att visa mer empati och 

kan även ställa följdfrågor (Lantz, 2013: 47). Den intervjuformen jag har använt hamnar lite 

mittemellan dessa motpoler, semistrukturerade intervjuform.  

3. 2 Genomförandet 

Jag har i min studie gjort fem stycken semistrukturerade intervjuer med unga svenska kvinnor 

i 18-20 års ålder. Där jag använde mig av en enklare intervjumall med ett fåtal frågor som jag 

utgick ifrån, detta för att sedan följa upp vissa svar för att kunna få dem mer utvecklade. Med 

semistrukturerade intervjuer är det viktigt att man tänker på ”intervjuns karaktär och hur 

frågorna ställs” (May, 2001: 151), vilket jag gjorde.  Detta gav mig möjligheten att få 

fördjupade svar och förtydliga otydligheter när det fanns (May, 2001: 150). En annan viktig 

del man bör tänka på när man gör intervjuer är intervjueffekten, alltså hur man som 

intervjuare påverkar den man intervjuar genom hur man ställer följdfrågor och ger responser 

(Svensson & Ahrne, 2015: 19). Medvetenhet om detta har funnits under studiens gång, dock 

förhöll jag mig inte helt och hållet till den förespråkade distans under intervjuerna (ibid.). 

Detta är för att jag anser att i den typen av studie jag har gjort kan man inte distansera sig helt 

på det sättet. Den feministiska kritiken säger att det inte går att kunna ha en kontroll som 

forskare över balansen mellan social distans och intimitet. Det gör att de förespråkar 

engagemang framför distans (May, 2001: 165). Jag tog den inställningen när jag gjorde mina 

intervjuer för jag ber mina intervjuade att berätta om sina upplevelser. Där en social distans 
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inte skulle inge ett förtroende från min sida till dem jag intervjuar, vilket hade kunnat 

resultera i att de inte hade känt för att besvara mina frågor lika öppet. Däremot har jag varit 

medveten om andra intervjueffekters påverkan. Jag har haft dem i åtanke exempelvis genom 

att se till att frågorna och följdfrågorna inte vara för ledande. 

Alla intervjuer spelades in och transkriberades för att kunna analysera dem ordentligt i ett 

senare skede. 

3. 3 Urval 

Inom kvalitativa studier finns det inte några direkta regler hur urvalet ska gå till som det gör 

inom kvantitativa studier, utan det beror på omständigheter (Trost, 2010: 143) och 

forskningsfrågan (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015: 39). Forskningsfrågan är den som 

avgör hur man ska välja sina intervjupersoner (ibid.). Syfte med min studie är att undersöka 

hur unga svenska kvinnor upplever och förhåller sig till sociala medier, vilket gjorde det mest 

rimligt att just intervjua unga svenska kvinnor. Jag utgick från bekvämlighetsurval, vilket är 

att man intervjuar de personer man finner som passar in för att få ett strategiskt urval (Trost, 

2010: 140). Två av de fem personerna jag intervjuade var utifrån denna urvalsprocess. De 

andra tre kvinnorna fick jag tag på med hjälpa av den första personen jag intervjuade som 

föreslog dem, vilket är en variant av bekvämlighetsurval såkallad snöbollsurval som är mest 

rimligt vid strategiska urval för kvalitativa studier (Trost, 2010: 141). Dock kan snöbollsurval 

medföra en risk att fältmaterialet blir för ensidigt, därför att den personen som tipsar om en 

annan person har kontakt med denne och det kan därför vara troligt att de har samma 

erfarenheter och attityder (Eriksson–Zetterquist & Ahrne, 2015: 41). Detta var något jag 

begrundade för jag förstod att vissa av de fyra personerna kände varandra, dock ansåg jag att 

det inte hade en negativ betydelse för studien. Därför att min studie undersöker upplevelser 

och förhållningssätt till sociala medier, där huvudsyftet är att få en förståelse kring unga 

svenska kvinnors tankar kring detta. Dessutom behöver inte personer inom samma 

vänskapskrets ha helt liknade attityder och erfarenheter.  

Det finns inga direkta regler när det kommer till storleken på urval inom kvalitativa studier 

(Trost, 2010: 143). Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015: 42) berättar att kvalitativa studier 

uppnår trovärdighet på andra villkor än kvantitativa studier som blir representativa genom ett 

statistisk korrekt urval. Kvalitativa intervjuer görs för att få fram annat material än det som 

går att finna inom standardiserade enkätundersökningar och man söker en djupare förståelse 

av ett fenomen (ibid.). Trost (2010: 143) påstår att när man gör kvalitativa intervjuer bör man 
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ha ett litet antal, runt fyra, fem eller åtta, därför med ett större antal kan materialet bli 

ohanterligt. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015: 42) resonerar likadant att det kan räcka 

med ett antal på sex till åtta personer för att få sitt material oberoende av en persons 

personliga uppfattningar om ett område eller händelse. Jag frågade åtta personer om de vill 

vara med i studien, där fem av dem kunde ställa upp. Det urvalet nöjde jag mig med för att jag 

kände att jag fortfarande kunde besvara min frågeställning med endast fem intervjuer. 

Dessutom kan det vara tidsödande med flera kvalitativa intervjuer på grund av ett för stort 

material att gå igenom som Trost (2010: 143) varnar för, men även den tid det tar att försöka 

hitta villiga intervjurespondenter, vilket är en begränsning jag hade. 

3. 4 Analysmetod 

En metod som har fått stort genomslag och ofta associeras med kvalitativ forskning är 

grounded theory (Ahrne & Svensson, 2015: 13). Grounded theory bygger på ett induktivt 

metodsätt, där man låter empirin styra hur teorin forumleras, vilket är en motsats till det 

typiska kvantitativa forskningen med ett deduktivt metodsätt (ibid.).  Jag har till viss del haft 

detta angreppssätt, att låta empirin styra teorin. Efter första läsningen av transkriberingen av 

intervjuerna fann jag att intervjupersonerna diskutera hur öppna och privata de kände att de 

kunde vara på sociala medier. Detta var inget jag först hade tänkt på var betydande, som de 

feministiska teorierna som används i analysen, och valde därför utifrån empirin att ha med ett 

avsnitt i analysen om hur man hanterar sitt privatliv på sociala medier. Dock som Ahrne och 

Svensson (2015: 13) poängterar, att det är orimligt att låta sig styras helt av sin empiri som 

forskare. En forskare har redan teoretiska utgångspunkter eller antaganden om den värld hen 

studerar, vilket kommer att påverka analysen av forskarens empiri. Innan jag gjorde 

intervjuerna och analysen har jag läst tidigare forskning samt haft en tanke kring syftet till 

studien, vilket var det som främst påverkade valet till de feministiska teorier som 

sexualisering och sociala normer. Rennstam och Wästerfors (2015: 227) förklarar att en 

analytiker som går igenom sitt material kommer först och främst välja de begrepp och 

perspektiv som är kända för den.  Däremot menar Rennstam och Wästerfors (2015: 228) att 

det inte behöver vara problematiskt så länge den medvetenheten finns hos forskaren och att 

forskaren låter materialet vara utgångspunkten. Utifrån dessa premisser, att låta materialet 

vara grunden för analys, har jag gjort grundliga kodningar i materialet för att kunna utveckla 

kategorier som ger en bättre förståelse till vad empirin säger i analysen (Kvale & Brinkmann, 

2010: 218).  
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Naturalismen intresserar sig för vad personen i en intervju säger, medan etnometodologin 

intresserar sig hur personen i en intervju säger och interagerar (Gubrium & Holstein, 1997: 7). 

I analysen av min empiri utgick jag främst utifrån ett naturalistiskt synsätt, där jag analyserar 

vad intervjupersonerna har sagt. Det är viktigt att man som forskare är medveten om sin egen 

påverkan på det man studerar. Gubrium och Holstein (1997: 15-16) talar om det som reflexiv 

medvetenhet, där man som forskare ska vara medveten om sin påverkan, men samtidigt inte 

låta reflexiviteten komma i vägen för undersökningen av empirin. Kvale och Brinkmann 

(2010: 260) talar om reflexiv objektivitet, vilket också syftar på att man som forskare ska 

reflektera ”över sina egna bidrag till produktionen av kunskap” (ibid.). De förklarar ytterligare 

att inom hermeneutiken menar man att man endast kan göra bedömningar och tolkningar i ett 

material utifrån de redan bestående fördomar man som forskare har. Detta menar Kvale och 

Brinkmann (2010: 260) är något forskaren behöver inse och skriva om dem när forskningen 

kräver det. Jag har varit medveten om min egen påverkan under intervjutillfällena, men även 

när jag har analyserat mitt material från intervjuerna utifrån Gubriums och Holsteins (1997: 

15-16) samt Kvales och Brinkmanns (2010: 260) resonemang kring reflexivitet.    

3. 5 Trovärdighet inom kvalitativ metod 

Inom kvalitativ forskning kan det bli märkligt att diskutera reliabilitet och validitet (Torst, 

2010: 133), och vissa kvalitativa forskare har avfärdat dessa begrepp helt (Kvale & 

Brinkmann, 2009: 262). Däremot ska man ändå som kvalitativ forskare kunna utföra sin 

studie så att den är trovärdig, adekvat, relevant (Trost, 2010: 133). Kvale och Brinkmann 

(2009: 263) menar dock att man kan behålla begreppen reliabilitet och validitet genom att 

man formulera om dem till att fungera för intervjuforskning. Reliabilitet kommer ifrån den 

kvantitativa forskningen som bygger på att man ska kunna mäta något (Trost, 2010: 132) och 

man diskuterar forskningsresultatets konsistens och tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2009: 

263). Detta betyder att man ska kunna utöva en studie vid olika tidpunkter och av andra 

forskare och få samma resultat. Trost (2010: 132) menar på att det är ett helt förkastligt sätt att 

kunna värdera kvalitativa intervjuer, därför att en person inte är statisk och stabil, vilket gör 

det omöjligt att förvänta sig samma svar vid olika tidpunkter. Dock menar Kvale och 

Brinkmann (2009: 264) för att reliabilitet ska vara stark inom forskningsintervju ska man 

motverka godtycklig subjektivitet. Dock ser de problematiken med detta genom att berätta att 

för stor fokus på stark reliabilitet kan motverka kreativitet och variationsrikedomen. Trost 

(2010: 134) talar om samma problematik med intervjuer, där man mäter trovärdighet med hur 

objektivt man ställer frågorna. Att man ska var helt nollställd inför intervjuer, saklig och utan 
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åsikter är orealistiskt. Däremot ska man inte pracka på den person man intervjuar sina åsikter, 

Trost (2010: 134) menar på att det handlar om grader av empatiserande och inte objektivitet. 

Detta förhållningssätt har jag haft vid mina intervjutillfällen, som nämnt innan fann jag att det 

skulle vara onaturligt att intervjua unga kvinnor om deras privata upplevelser och vara helt 

objektiv. Däremot har jag i en sådan stor utsträckning som möjligt hållit mig i linje till 

reliabilitet när jag utförde min intervjumall för att se till att frågorna inte var ledande (Kvale 

& Brinkmann, 2009: 263), därför att se till så att det är intervjupersonernas föreställningar jag 

får fram (Trost, 2010: 134).   

Validitet precis som reliabilitet härstammar från kvantitativ metod och menas där att 

”instrumentet eller frågan skall mäta det den är avsedd att mäta” (Trost, 2010: 133). Kvale 

och Brinkmann (2009: 268) förklarar att det inte finns bestämda beslutsregler gällande hur 

man fastställer validitet inom kvalitativ forskning som inom kvantitativ. De fortsätter genom 

att ge olika exempel som Miles och Huberman har beskrivit som ett sätt att kontrollera 

validiteten i kvalitativ forskning bl.a. genom forskareffekten, triangulering och kontroll av 

avvikande fall. Alla dessa olika sätt att validera är inte möjligt för denna studie, dock har vissa 

sätt används, som forskareffekten. Dessutom, har jag även ställt liknade frågor vid samma 

tillfälle för att få ut fler nyanser samt försäkra mig om att intervjupersonen och jag som 

forskare har uppfattat rätt (ibid.). Kvale och Brinkmann (2009: 271) som beskriver olika typer 

av sätt att validera kvalitativa metoder erkänner att det kan vara svårt att göra. De fortsätter 

dock med att förklara att det inte behöver bero på att kvalitativ metod är svagare än 

kvantitativ utan beror på metodens ”förmåga att spegla och ifrågasätta den undersökta sociala 

verkligheten i all dess sammansatthet” (ibid.).  

En av svagheterna som nämns inom kvalitativ metod är dennes bristande generaliserbarhet, 

som är ett annat sätt att ge forskningen trovärdighet (Ahrne & Svensson, 2015: 26). Att 

generalisera inom forskning är att kunna säga något om en större population eller en annan 

miljö än vart själva forskningen har gjorts, vilket är tydligt förknippat med kvantitativ metod 

(ibid.). Inom kvalitativ metod kan generaliseringsanspråk göras men måste vara med 

”försiktiga bedömningar av forskningsresultatets överförbarhet till andra områden och 

miljöer” (Svensson & Ahrne, 2010: 27). Det finns olika typer av generaliseringsanspråk inom 

kvalitativ metod där en är att jämföra sitt resultat med andra liknande studier och om de 

överrensstämmer kan man tala om mer allmänna tendenser (ibid.). Det är det 

generaliseringsanspråk som min studie kommer närmast, jag har jämfört mitt resultat med 

tidigare forskning. Däremot vill jag inte påstå att min studie kan göra ett 
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generaliseringsanspråk i sig självt för som Svensson och Ahrne (2010: 28) poängterar finns 

det ”inga på förhand givna skäl för tro att det man har studerat nödvändigtvis går att finna på 

andra platser och i andra situationer”. Utan jag använder sättet att jämföra mitt resultat med 

tidigare forskning för att öka studiens trovärdighet.  

3. 6 Etik 

”Ingen forskning i världen kan vara så väsentlig att den får tulla på de etiska kraven” (Trost, 

2010: 123). De etiska krav som har gällt för mig under min studie, är dem för kvalitativa 

intervjuer. Där det första man ska se till, är att man har fått samtycke för att utföra intervjun 

med den man ska intervjua, att personen är medveten att det sker frivilligt, att det råder 

tystnadsplikt, att personen inte behöver besvara alla frågor och kan avbryta intervjun när som 

helst (Trost, 2010: 124). Dessutom bör personerna som intervjuvas även få veta det allmänna 

syftet med forskningen, hur den kommer att behandlas och om konfidentialitet samt hur den 

kommer att publiceras (Kvale & Brinkmann, 2009: 87). Alla fem kvinnor som intervjuades 

gavs den information av mig innan intervjuerna sättes igång. Jag frågade även om det gick bra 

att jag spelade in och informerade om att det endast var jag som skulle lyssna på materialet, 

samtliga deltagare samtyckte. Då alla personer som intervjuades var över 18 år var 

samtyckesfrågan inget större problem.  

För att se till att upprätthålla löftet om konfidentialitet har samtliga deltagares namn blivit 

anonymiserade genom att fiktiva namn anges i analysdelen, utöver det ges inte heller 

ingående detaljer om deltagarnas bakgrund och personliga kännetecken.  

4. Analys 

I detta avsnitt kommer empirin presenteras och analyseras med hjälp av teori och begrepp 

samt diskuteras och jämföras med tidigare forskning. Först kommer en kortare redogörelse 

över intervjupersonernas aktivitet på sociala medier att presenteras. Därefter kommer 

frågeställningarna besvaras, hur unga svenska kvinnor upplever sociala medier och hur de 

förhåller sig till sociala normer samt vilka säkerhetsåtgärder de använder för att skydda 

personlig information. 

Alla fem deltagarna beskriver sig själva som väldigt aktiva på sociala medier, när de fick 

frågan hur mycket tid de spenderar på sociala medier hade de svårt att uppskatta en exakt tid. 
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Det var endast två av dem som gav en tidsbegränsning, mellan fyra till fem timmar om dagen. 

De andra poängterade att det var en del av vardagen och att de hela tiden är online. 

”Jag spenderar nog väldigt mycket tid, utan att man själv tänker på det. Men, ähum, 

det är ju en del av vardagen tänker jag. Så det är nog väldigt mycket tid jag lägger 

ner på det.” (Natalie, 2017-07-11) 

”Gud, jag tror det kan vara ganska mycket, med tanke på att man nu kollar på 

mobilen varje dag” (Sandra, 2017-07-21) 

Förutom att citaten från Natalie och Sandra talar om att sociala medier är något de använder 

dagligen, uttrycker de även att de själva inte riktigt har reflekterat över tiden de spenderar. 

Sociala medier är något som bara finns i deras värld, en del i deras vardag för att hålla kontakt 

med vänner och hålla sig uppdaterade om de senaste nyheterna om omvärlden. De främsta 

anledningarna till att intervjupersonerna använder sociala medier är just för att hålla kontakt 

med sina vänner och hålla sig uppdaterade och att dela med sig av sitt eget liv. Där de 

använder olika sociala forum för lite olika syften, då alla fem personer tillhör samma 

åldersgrupp är det inte konstigt att de använder samma forum. De tre forumen som de 

använder mest är Instagram, Snapchat och en del Facebook. Skillnader i hur de använder 

dessa forum beror på vilka förutsättningar forumen har och vilka andra personer som är aktiva 

på forumen. Victoria förklarar hur hon förhåller sig de vanligaste forumen hon använder: 

”Snapchat har jag kontakt med mina kompisar och skickar bilder. Instagram kollar 

jag på andras bilder och följer kändisar och Facebook är typ kontakt med större 

delen av min släkt.” (Victoria, 2017-07-19) 

4. 1 Om feminism och normer på sociala medier 

När en person blir tillskriven ett visst kön finns det förskrivna regler i samhället hur den 

personen ska bete sig (Butler, 2014; Calogero et al. 2011; Thomsson & Elvin-Nowak, 2003). 

De förskrivna reglerna i samhället, sociala normer, är de som säger bl. a. att kvinnors utseende 

är avgörande för hur hon kommer bli dömd och att flickor och kvinnor inte ska ta för mycket 

plats (ibid.). Dessa sociala normer som finns i samhället som gör att kvinnan blir 

underordnade mannen går att hitta på sociala medier (Mantilla, 2015; Salter, 2016). Sociala 

medier är en bra plats att nå ut till många med sina idéer och åsikter. Men om man gör detta 

som en kvinna som tar upp problem i samhället som drabbar kvinnor får man räkna med att få 

kränkande kommentarer. Intervjupersonerna fick frågan om de hade sett andra personer som 

fått kränkande kommentarer på sociala medier. Alla svarade att de hade sett offentliga 

personer med stora följartal fått mycket hatkommentarer, speciellt kända personer som är 

kvinnor som tar upp feministiska saker eller lägger ut mer avklädda bilder på sig själva. 
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Victoria poängterar att de tjejer som får mest hatkommentarer, får det för de pratar om 

feminism. Även Natalie tar upp att offentliga feminister på sociala medier får ta emot mycket 

hat. 

”Det är just feministisk eller dom lägger upp feministiska problem” (Victoria, 

2017-07-19) 

”Det är ju väldigt typsikt när man skriver lite feministiska saker, då är det 

många sådär män som kommer och ba ’du är dum i huvudet’ sådära, det är 

ju mest sånt.” (Natalie, 2017-07-11) 

Att intervjupersonerna har sett att offentliga kvinnor på sociala medier som får många 

kränkande kommentarer stödjer Mantillas (2015) tes i hennes bok som tar upp att kvinnor 

utsätts för näthat när de tar upp problem som gäller kvinnor. Det instämmer även med vad 

Thomsson och Elvin-Nowak (2003) tar upp i sin bok med att kvinnor som går emot normen 

genom att höras mycket och tar mycket plats i de offentliga rummen utsätts för sanktioner. På 

sociala medier kan dessa sanktioner ofta vara olika typer av härskartekniker för att få en 

person att inte bli tagen på allvar eller att få personen att sluta vara aktiv där överhuvudtaget 

(Nyberg & Wiberg, 2015). Nyberg och Wiberg (2015) tog upp i sin studie av sociala medier 

att det endast var kvinnor som blev objektifierade. Att bli objektifierad, är att frånta en 

persons autonomi och även att man inte bryr sig om en persons känslor och erfarenheter 

(Calogero, 2011). Dessutom, att man blir utvärderad och dömd som person endast utifrån ens 

kropp och utseende. Detta var något intervjupersonerna var välmedvetna om, att vissa typer 

av bilder drog till sig vissa typer av kommentarer. Både Sandra och Ida pratar om hur de 

tänker kring de bilder de lägger upp på sociala medier och om de har avstått från att lägg ut 

vissa typer av bilder för rädsla av att få kränkande och/eller sexuella kommentarer. 

”Asså jag lägger ju inte upp såhär, asså det är många som lägger upp lite mer 

avklätt och då antar jag att man får fler såna kommentarer och speciellt såhär 

obehagliga män typ. Men det lägger inte jag upp, men det inte för jag är rädd för 

kommentarerna eller kanske är det undermedvetet. Det är bara skevt, jag blir så arg 

av att se sånt.” (Sandra, 2017-07-21) 

”Man vill ju inte att folk ska… säga massa med saker om en typ. Om man skulle 

lägga ut en sån där lättklädd bild vill man ju inte att folk skulle hålla på…  men 

säga saker om mig för att man vill ha uppmärksamhet och sånt där, det handlar inte 

om det heller liksom. Självklart har man avstått från att lägga ut bilder liksom. Och 

så ska det ju inte vara, man försöker ju såklart tänka bort det men det är svårt, man 

tänker ju ändå på vad folk tycker liksom gör man ju.”  (Ida, 2017-07-11) 

 Salter (2016) har i sin undersökning med fokusgrupper diskuterat hur kvinnokroppen och 

manskroppen behandlas olika på sociala medier och kommit fram till att kvinnor blir mer 

dömda utifrån sina kroppar än män. Dessutom ansåg personerna i hans undersökning att man 
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fick skylla sig själv som kvinna om man delade avklädda bilder och fick kränkande 

kommentarer eller om de spreds. Detta stämmer inte överrens med intervjupersonerna i den 

här studien som citaten av Sandra och Ida bevisar. Både Sandra och Ida poängterar att man 

som kvinna inte ska behöva utså kränkande kommentarer bara för att man har delat en mer 

avklädd/lättklädd bild. Dock ska det nämnas att i Salters (2016) undersökning diskuterades 

även nakenbilder som exempelvis en tjej hade skickat en nakenbild till sin pojkvän som 

senare hade spridit den. Det skiljer sig ifrån de typerna av bilder Sandra och Ida pratar om. 

Däremot gav Victoria en kommentar om när nakenbilder sprids på tjejer respektive killar. 

”En tjej lägger upp en lättklädd bild så kallas det såhär naket, äh om dom bilderna 

sprids är man en hora. Men om en kille lägger upp en bild i bar överkropp är han 

en kung typ.”  (Victoria, 2017-07-19) 

Victoria precis som Sandra och Ida är medveten om vilka reaktioner man kan förvänta sig om 

man som tjej eller kvinna lägger upp en avklädd/lättklädd bild, men hon poängterar också 

skillnaden mellan könen. Calogero et al. (2011) poängterar det som Victoria nämner att 

kvinnor blir mer sexualiserade och döma utifrån sina kroppar än män, vilket leder till en 

självövervakning. Även om Victoria senare nämnde att hon inte bryr sig så mycket om sådant 

när hon lägger upp bilder på sig själv, visade citaten av Sandra och Ida att de ändå gjorde det. 

Ida berättar även att när hon var yngre att hon hade fått kommentarer av ”gubbar”, som hon 

uttryckte det, ”som vara lite jobbigt” (Ida, 2017-07-11) när hon hade lagt upp någon bild där 

hon låg och sola. Detta kan vara varför Ida mer än Victoria har svårt att tänka bort vad folk 

ska tycka om henne om hon lägger ut en viss typ av bild. Därför att när hon var yngre blev 

hon sexualiserad på sociala medier och på grund av det blev mer självreflekterande över vad 

hon kan lägga upp och inte, precis som Calogero et al. (2011) beskriver sker. Dock nämnde 

Ida att hon inte har får några jobbiga kommentarer längre och att hon inte tänkte på det så 

mycket förutom att hon ansåg att han som kommenterar inte borde bry sig varför hon lägger 

ut en bild.  

Det finns en medvetenhet hos intervjupersonerna om att man som kvinna kan bli dömd om 

man lägger ut en viss typ av bild eller uttrycker vissa åsikter. Samtidigt talar de om att man 

inte borde bli dömd för det och att man inte ska få kränkande kommentarer bara för att man 

talar ut om problem som rör kvinnor. Intervjupersonerna diskuterar inte endast problematiken 

av hur man kan bli dömd som kvinna utan även hur personer överhuvudtaget som går emot 

den sociala normen kan få möta en del kritik. Anna är en av dem som nämner att hon har sett 

mycket personangrepp på Youtubes kommentarfält, där man kan vara anonym.  
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”Det är väl om man går emot normerna eller om man går emot eller om man sticker 

ut i samhället får man ganska mycket… inte hat, men du får ganska kommentarer 

som kan vara lite såhär. För dom tycker att du provocerar, för om du inte tycker 

som alla andra. Liksom tycker annorlunda eller fel enligt dagens normer vet jag att 

folk har fått kommentarer. Där det här varit personangrepp och sånt där.” (Anna, 

2017-07-21) 

Annas citat över vad hon har sett när en person går emot normer i samhället överrensstämmer 

med Butlers (2014) förklaring till att normbrytare blir stämplade som annorlunda. I citat från 

Anna markerar hon att det är mest personangrepp hon ser att personer som bryter mot normer 

får och inte hat. Just att Anna gör den distinktionen kan bero på att hon har blivit van vid den 

hårda tonen på sociala medier som kan uppstå och tycker att hat låter lite väl kraftfullt att 

använda som beskrivning. Hon säger senare i intervjun att hon själv fått personangrepp i olika 

kommentarfält när hon har hamnat i dispyt med någon annan. Men säger att det är något hon 

bara tar, även om hon ser problematiken med att bara acceptera personangrepp. Sandra som 

även hon tar upp problematiken med vad personer som inte passar in i den sociala normen får 

utstå, men talar om det i ett större sammanhang än Anna. Sandra talar om hur samhällsidealet 

syns tydligt på sociala medier och utvecklar det i citatet nedanför.  

”… nån som typ går sin egen väg så ser man att den får massa hat liksom, och då 

känns det som unga speciellt verkligen kan bli påverkade av det och att både, 

amen, kroppshets och typ om man har en annan läggning eller nåt sånt, att man blir 

skrämd av att se människor få såna [kränkande kommentarer] och då blir det ju ett 

samhällsproblem.” (Sandra, 2017-07-21) 

Sandra går emot det Anna säger och menar på att personer som går emot normen eller idealet 

får mycket hat och uttrycker även oro för hur det kan påverka yngre personer som känner att 

de inte passar in i normen. Calogero et al. (2011) har även de problematiserat hur det 

kroppsidealet som finns i samhället som endast ett fåtal ens kan komma i närheten kan skapa 

självobjektifiering hos kvinnor som kan leda till ätstörningar och depression. Dessutom 

argumenterar de för att det är ett samhällsproblem som bör göras något åt precis som Sandra 

säger i citatet.  

4. 2 Hur delar man med sig av sitt privatliv 

 Intervjupersonerna i denna studie har inte på den senaste tiden fått några kommentarer på 

sociala medier som gjort dem illaberörda. De som någon gång hade fått kränkande 

kommentarer på sociala medier hade fått det när de var runt femtonårsåldern och från 

anonyma personer. Alla resonerar liknande kring varför de inte längre eller aldrig fått några 

kränkande kommentar på sociala medier. De trodde först och främst att det berodde på att de 

inte hade några följare på Instagram eller vänner på Facebook som de inte visste vilka det var. 
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Därefter resonerade bl.a. Natalie att det kunde bero på att hon aldrig gav sig in i offentliga 

diskussioner på sociala medier och gav alltså ingen någon anledning att säga något till henne. 

Anna hade en liknande tankegång och berättade att hon länge har varit privat på Instagram 

innan hon nu nyligen har gjort den öppen (offentlig).  

”Jag lägger väl inte ut såhär jätteprivata bilder och då tänker jag väl att 

vemsomhelst kan väl få se dem. Det är ingen stor grej med det, men om jag skulle 

börja lägga ut massa med privata grejer så skulle jag nog vara privat så att jag 

verkligen får se vilka som verkligen ser mina bilder.” (Anna, 2017-07-21) 

Annas resonemang överrensstämmer med restricted access/limted control teorin (RALC) 

(Fuchs, 2014). Anna själv bestämmer över hur mycket personlig information hon delar med 

sig av, dessutom berättar hon att hon skulle begränsa vilka som får se hennes bilder om hon 

skulle börja lägga ut mer privata bilder. Idas sätt att ha kontroll vilka hon delar sina bilder på 

Instagram med och förhindrar att få oönskade kommentarer är att blocka personer hon inte vet 

vilka de är. Dessa motstrategier mot intrång på ens privatliv online som intervjupersonerna 

använder sig av har även andra forskare uppmärksammat exempelvis Young och Quan-Haase 

(2013) och Nyberg och Wiberg (2015).  

Gillberg (2014) har argumenterat för att privatpersonen har förändrats på grund av sociala 

medier och att man numera visar upp endast en offentlig sida av sig som ska passa en sådan 

bred publik som möjligt. Detta stämmer inte riktigt överrens med intervjupersonerna i denna 

studie. Alla fem använde sig av olika sociala forum där de anpassade vilken del av sitt 

privatliv de skulle dela med sig av. Facebook använder de flesta för att dela med sig till sin 

släkt om vad som händer i deras liv, medan Snapchat har de främst för att ha en direktkontakt 

med sina vänner. Intervjupersonerna har alltså olika självpresentationer även online beroende 

på vilket socialt forum de är använder och vem informationen är riktad till. Natalie förklarar 

hur hon förhåller sig olika på Snapchat och Facebook i citatet nedanför. 

”Snapchat kan man vara mer öppen för där är det bara mina närmsta vänner, eller 

kompisar från klassen, sådär kan man liksom nästan lägga ut vad som helst. /…/ 

Ähum på Facebook har jag ju vänner och familj och så, men där är jag inte så där 

jätteaktiv utan mest för att skriva till familjen.” (Natalie, 2017-07-11) 

Citatet från Natalie motbevisar Gillbergs (2014) argumentation att man skaffar en generisk 

privatperson på sociala medier. Natalies användning av Snapchat och att hon känner att hon 

kan lägga ut nästan vad som helst stämmer även in på de andra intervjupersonerna. Snapchats 

funktion att kunna skicka direktmeddelanden i form av bilder eller text som försvinner efter 

några sekunder gör att användare känner sig mer bekväma att vara mer öppna med sin 
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personliga information. Snapchat är det perfekta sociala forumet som passar in på RALC-

teorin, därför att användaren känner att hen har stor kontroll över vilka som får informationen. 

Ida förklarar varför hon är mer öppen på Snapchat än Instagram och utifrån hennes förklaring 

förstår man att det handlar om en kontroll över hennes privatliv. 

”/…/ man kan ju välja vilka man vill visa det för och så, det gör man inte på 

Instagram om man inte är privat da. Men sen finns det alltid en följare där som man 

inte vet om typ. Så aa det är väl därför man är mer personlig där [på Snapchat] 

antar jag.” (Ida, 2017-07-11) 

Ida fortsätter även lite senare i intervjun att berätta hon endast har sina närmsta vänner på 

Snapchat och att det också har en betydelse varför hon känner att hon kan vara mer personlig.  

Intervjupersonerna sätt att skydda sig från oönskade kommentarer och hur de delar med sig av 

sitt privatliv överrensstämmer med Fuchs (2014) förklaring till hur användare av sociala 

medier känner sig säkra med att dela personlig information. RALC- teorin som ideologi att 

skydda sig, har fått kritik att den ger det ultimata ansvaret att inte råka ut för brottslighet till 

användare av sociala medier. Dessutom att den endast fokuserar på hur personer kan skydda 

sitt privatliv från andra personer och inte företag (ibid.). Denna fokus att man skyddar sitt 

privatliv på sociala medier utifrån premisser som överrensstämmer med RALC-teorin har till 

viss del används för att förklara the privacy paradox (Young & Quan-Haase, 2013).  Tidigare 

forskning har visat att användare av sociala medier balanserar risker mot belöningar gällande 

att dela med sig av sitt privatliv (Hallam & Zanella, 2017). Dessutom har Young och Quan-

Haase (2013) förklarat att sociala medier användare känner sig mer säkra att dela med sig av 

sitt privatliv när de använder sig av säkerhetsåtgärder som att blocka personer de inte känner, 

för att ha kontroll över vilka de delar med sig till. Denna förklaring till hur personer skyddar 

sig på sociala medier överrensstämmer med denna studie. Intervjupersonerna i denna studie 

poängterade att de känner att de kan vara mer personligare om de har kontroll över vilka som 

kan se deras inlägg på diverse forum. Dessutom att de anpassar deras inlägg utifrån vilka 

personer som kan se dem. Intervjupersonerna visar utifrån deras förklaring av hur de använder 

sociala medier att de undermedvetet utgick utifrån RALC- teorin genom att blocka personer 

de inte kände (Ida, 2017-07-11) eller inte lägga ut för privata saker (Anna, 2017-07-21). 

Däremot var de inte helt och hållet med på att det yttersta ansvaret att skydda sig mot 

kränkande kommentarer var på individen själv som har lagt upp bilder eller åsikter. Alla fem 

intervjupersoner förklarar sitt missnöje med att man som kvinna blev hårdare dömd om man 

exempelvis la ut en mer avklädd bild eller att kända offentliga personer på sociala medier som 

skrev om feminism fick ta emot hatkommentarer. Intervjupersonerna skilde sig där ifrån 
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personerna i Salters (2016) undersökning och hade istället samma åsikt som Mantilla (2015); 

att man måste försöka ändra på sociala normer i samhället.  

5. Slutsatser  

Denna studie har visat hur unga kvinnor förhåller sig och resonerar kring sociala normer och 

hur de använder olika säkerhetsåtgärder på sociala medier för att undgå att få kränkande 

kommentarer. Den visar endast en del av vad unga kvinnor kan möta på sociala medier, fem 

kvalitativa intervjuer kan inte användas för att dra generella slutsatser och tala för en större 

grupp i samhället. Däremot har intervjupersonernas resonemang om upplevelser på sociala 

medier varit väldigt samenliga i analysen. Alla intervjupersoner använder sig av sociala 

medier dagligen och det är en stor del i deras liv. De olika forumen de använder sig mest av är 

Snapchat, Instagram och Facebook, som de förhåller sig lite olika till beroende på vilka de har 

som följare eller vänner. Det olika förhållningssättet som intervjupersonerna har på de olika 

sociala forumen motbevisar Gillbergs (2014) teori om att privatpersonen på sociala medier 

var generisk. Intervjupersonerna visar i analysen att de anpassar sin självpresentation på de 

olika forumen beroende på vilka som kommer se deras inlägg. De känner sig mer säkra över 

att dela med sig av sitt privatliv om de känner att de har kontroll över vilka som kommer se 

deras inlägg och bilder.  De säkerhetsåtgärder intervjupersonerna använder sig av emot 

oönskade kommentarer eller att främmande personer ska få tillgång till deras personliga 

information överrensstämmer med principen av restricted access/limted control teorin 

(RALC) (Fuchs, 2014). Den teorin bygger på att det är individens ansvar att skydda sitt 

privatliv mot andra genom olika säkerhetsåtgärder som att blocka främmande personer eller 

inte vara för privat på sociala medier, vilket syns att intervjupersonerna har, vilket även syns i 

tidigare forskning (Hallam & Zanella, 2017; Young & Quan-Haase, 2013).  

Det finns en tydlig medvetenhet hos intervjupersonerna om hur sociala normer spelar in på 

sociala medier. I analysen ser man att intervjupersonerna uttrycker sitt missnöje över hur 

kvinnor blir dömda hårdare för de bilder de lägger upp på sig själva än män. Dessutom hur de 

har sett hur kvinnor som talar om feministiska problem utsätts för kränkande kommentarer. 

Det bevisar att normen om att kvinnor har mindre utrymme att få uttrycka sig än män finns på 

sociala medier (Butler, 2014; Thomsson & Elvin-Nowak, 2003). Intervjupersonerna uttrycker 

att de försöker att inte bry sig om att det kommer blir hårdare dömda för vissa typer av bilder 

eller inlägg. Dock ser man i analysen bevis på att de inte helt kunde undgå att tänka utifrån 
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den normen. Några av intervjupersonerna berättade att de hade valt att inte lägga ut bilder 

som skulle kunna tolkas mer utmanande och provocerande på grund av oro över att de skulle 

misstolka deras personlighet. Detta överrensstämmer med Calogero et al. (2011) teori om att 

sociala normer i de västerländska samhällena gör kvinnor medvetna om hur de döms utifrån 

deras kroppar och hur de väljer att presentera sig. Konsekvenser till detta som Calogero et al. 

(2011) poängterar är att kvinnor objektifierar sig själva och dömer sig själv utifrån sin kropp 

på grund av den sexualiseringen de utsätts för. En ytterligare konsekvens av detta som syns i 

analysen är hur vissa av intervjupersonerna har valt att hålla sig utanför vissa typer av 

diskussioner samt även har en stor kontroll över vilka som får tillgång till deras bilder och 

inlägg. Några av intervjupersonerna anser att de hatkommentarer som riktas mot kvinnor som 

tar upp kvinnoproblem samt marginaliserad grupper, kan leda till att människor som inte 

passar in i normen inte vågar bryta mot den.  Dessutom att kvinnor och andra personer som 

inte tillhör normen väljer att inte göra sina röster hörda och begränsar sig själva på grund av 

rädslan att dömas och tryckas ner. Ett problem som tidigare forskning har tagit upp (Mantilla, 

2015; Salter, 2016). Dock visar analysen även att intervjupersonerna är kritiska mot den 

sociala normen som sexualiserar kvinnor och att de försöker bortse den. Utöver det uttrycker 

de även ilska mot hur de personer som kommenterar kränkande, hotfulla och sexuella saker 

mot de personer som tar upp samhällsproblem eller lägger upp normbrytande bilder på sig 

själva. Butler (2014) menar på att en norm endast kan finnas om den reproduceras om och om 

igen i samhället. Intervjupersonerna visar i analysen att de inte är i linje med den normen som 

finns, vilket förhoppningsvis är ett första steg till att bryta ner de sociala normerna som gör 

kvinnan underordnad mannen och marginaliserar personer som inte passar normen. Butler 

(2014) säger är det inte lätt att bryta en samhällsnorm, men Thomssons och Elvin.Nowak 

(2003) beskriver att en norm oftast existerar i samhället, för att det inte är några som 

ifrågasätter den. Därför kan man säga att första steget att få en norm att försvinna eller ändras 

är att ifrågasätta den, att inte gå med på dens existens.  

I analysen har det framkommit att sexism existerar på sociala medier och att kvinnor får utstå 

hård granskning och kritik. Intervjupersonerna använder sig av säkerhetsåtgärder utifrån 

RALC- teorin för att slippa få oönskade kommentarer, dock samtidigt gå emot principen med 

teorin som sätter ansvaret hos individen som utsätts för kränkande kommentarer. De anser 

precis som tidigare forskning har sagt att de sociala normerna som anser att en kvinna får 

skylla sig själv för de kränkande kommentarer hon utsätts för när hon delar en bild eller åsikt 
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och inte sätter ansvaret hos förövaren måste ändras (Butler, 2014: Calogero et al., 2011; 

Mantilla, 2015; Salter, 2016; Thomsson & Elvin-Nowak, 2003).  

Det har forskats mycket om sociala medier, men sociala medier förändras ständigt, vilket ger 

möjligheten och ansvaret hos framtida forskare att fortsätta undersöka sociala medier. Inför 

framtida forskning skulle man kunna gör en liknande studie fast större för att kunna dra mer 

generella slutsatser. Dessutom skulle det även vara intressant att se om de sociala normerna 

som dömer kvinnokroppen mer än manskroppen har ändras med tanke på att denna studie 

visar bevis på att intervjupersonerna motsatte sig den.  Förutom detta skulle undersökningar 

som jämför män och kvinnor, samt olika etniciteter och personer som tillhör HBTQ upplever 

sociala medier vara berikande för att se hur sociala normer påverkar olika grupper i samhället.   
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