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Sammanfattning
Ungas identitet på sociala medier av Sofie Gustafsson och Johan Holmedahl är ett arbete

som författats inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för

kommunikation och medier vid Lunds universitet.

I och med teknologins utveckling och framkomsten av sociala medieplattformar som

Facebook, Instagram och Twitter så har möjligheterna för hur man uttrycker sig och

presenterar sig för andra ändrats. Genom tekniken har man nu möjlighet att skapa sig en

onlinevärld som ofantligt många människor kan ta del av och döma en utifrån.

Den här studien ämnar undersöka hur unga upplever att deras identitetsbildning

eventuellt påverkas av sociala medier, vilka förutsättningar det ger och om ens onlineidentitet

kan skilja sig från ens offlineidentitet.

För att samla in information användes en kvalitativ metod bestående av

semistrukturerade djupintervjuer tillsammans med fyra respondenter i åldrarna 19-23 år. För

att analysera materialet användes främst Erving Goffmans teori gällande främre och bakre

regioner, men även Dan McAdams teori kring narrativ identitet.

Det som framkom i undersökningen var bland annat att unga använder sociala

medieplattformar för att uttrycka sin identitet och att plattformarna även ger dem en

möjlighet att redigera eller ta bort publiceringar. Majoriteten av respondenterna hävdade dock

att de inte hade olika identiteter online kontra offline, men att de var medvetna om att

möjligheten för att skapa sig en annan identitet finns.

Nyckelord: Identitet, identitetsskapande, sociala medier, narrativ identitet, främre och bakre
regioner
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1. Problemformulering
Digitaltsnack (2020) visar att 98 procent av alla svenskar har tillgång till internet och att cirka

85 procent av svenskar i åldern 12 år och uppåt använder någon form av social media där

Facebook, Instagram och Snapchat är de mest populära. I med teknologins utveckling, och

därtill skapandet av diverse sociala medieplattformar, har helt nya världar öppnas. På sociala

medier kan vi framställa oss precis hur vi vill... eller? Vill vi det? Vill vi att bilden vi skapar

online ska vara rättvis den vi målar upp i verkligheten, eller vill vi använda plattformarna för

att fly oss själva för en stund?

Begreppet identitet har olika definitioner beroende på vem man frågar, men enligt

Tony J. Watson (2017:397)  beskrivs identitet som konceptet av vad varje individ utvecklar i

relation till andra då det kommer till vem och vad de är. Ytterligare en definition av identitet

beskrivs enligt Erving Goffman (2011:23, 75, 153) utifrån tre olika områden, nämligen

personlig identitet, social identitet och jag-identitet. Den personliga identiteten står för

information som är typiskt just för en som individ, bland annat personnummer eller

etnografisk information. Social identitet är den identitet vi har i ett socialt sammanhang samt

hur andra uppfattar oss. Jag-identitet beskrivs som den identitet som fokuserar på hur vi

uppfattar oss själva.

Sociala medieplattformar såsom Facebook, Instagram, Twitter eller Snapchat, har

gjort det möjligt för individer att inte bara skapa sig en identitet i verkliga livet utan också på

olika sociala medieplattformar. Det har gjort det möjligt för individer att skapa sig en typ av

“onlineidentitet”. För att avgöra vad som räknas som ett socialt medie har vi valt att utgå från

Nationalencyklopedins definition:

“sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter

användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild

eller ljud” (Nationalencyklopedin [u.å.])

Begreppet “onlineidentitet” kan antas vara relativt nytt då sociala medier inte har alltför

många år på nacken. Tanken kring att en kan ha både en online-, men också en

offlineidentitet ger upphov till att undersöka om dessa två olika “världar” existerar och om

ungdomar upplever att deras världar stämmer överens med varandra eller inte. I en studie

gjord av Ezzat (2020:125) framgick det av flera respondenter att de endast visade upp cirka

85% av sina “riktiga” personlighet på sociala medier. Samma sak påträffades i studien gjord
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av Donoso och Ribbens (2010:444), då de bekräftade att sociala medieplattformar ofta

används för att visa upp sig från sin “bästa sida”.

“Om du inte är på Facebook så är det möjligt att du faktiskt inte existerar” (Ezzat

2020:125). Citatet är taget ur en Egyptisk forskningsstudie från 2020 där forskaren Hannan

Ezzat undersökte på vilket sätt sociala medier hade för inverkan på unga egyptiers identitet på

internet och framförallt sociala medier. Studien är en av många som undersöker relationen

mellan ungas identitetsskapande via användning av sociala medier, samt hur de via sociala

plattformar som Facebook, Instagram, Snapchat eller Twitter skapar sig onlineidentiteter där

de kan visa upp en viss sida av sig själva. En intressant aspekt som presenteras i studien var

att unga har en större benägenhet till att bli beroende av dessa plattformar (Dutot, 2020:759,

766).

Enligt tidigare forskning framgår det mer och mer att unga som använder sociala

medier vill skapa en viss bild av sig själva i den onlinevärld som de allt mer existerar i. Det

finns en möjlighet att denna onlinevärld skiljer sig från deras offlinevärld, eller med andra

ord, det verkliga livet. Tidigare forskning behandlar främst ungas onlineidentitet och vi anser

att det finns ett glapp i forskningen kring att jämföra dessa två världar mellan ungdomars

onlineidentitet och offlineidentitet. Om det finns något som skiljer dem åt, vad är det i så fall?

På vilket sätt? Vilka förutsättningar skapar det, positiva som negativa?

2. Syfte/ frågeställning
Arbetets konkreta syfte är att undersöka om unga upplever att deras användning av sociala

medier påverkar deras identitetsbildning. Det har tidigare forskats kring om det finns någon

korrelation mellan ungas mediekonsumtion och huruvida denna påverkar deras

identitetsskapande online. Något som vi däremot vill bidra med är att se om det finns någon

distinktion mellan ungas identitetsskapande online och om den skiljer sig från deras så

kallade offlineidentitet, alltså den de anser sig ha byggt upp i verkliga livet utanför sociala

medieplattformar. Detta är något vi anser är intressant och relevant inom medie- och

kommunikationsvetenskapen och som därmed lett oss fram till tre frågeställningar:

● Vad är ungas uppfattning kring identitet, i samband med sociala medier?

● Vilka förutsättningar för identitetsskapande ser unga att sociala medier kan ge?

● Upplever ungdomar sig ha olika identiteter online kontra offline och hur går det att

tolka deras resonemang?
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3. Avgränsning
För att avgränsa studien har vi valt att studera unga i åldrarna 19-23 år genom kvalitativa

djupintervjuer tillsammans med fyra respondenter. Studien kommer att vara avgränsad till

identitet (både online och offline), narrativt identitetsskapande och sociala medier. För att

analysera detta område har vi valt att avgränsa oss till litteratur som behandlar unga

individers identitetsskapande, identitet, användning av sociala medier samt vilken inverkan

det har visat sig ha på unga.

Studien kommer främst att avgränsas till Erving Goffmans teori kring främre och

bakre regioner (2004) och Dan McAdams teorier kring narrativt identitetsskapande (2011). Vi

begränsade inte arbetet till några specifika medier utan lät respondenterna tala fritt kring

medierna de använder som stämmer överens med den definition av sociala medier som

arbetet utgår från.

4. Metod
4.1 Metodologi - kvalitativ metod

Studien har utgått från att vill vi undersöka vilka förutsättningar sociala medier ger för

ungdomars identitetsskapande, samt ungas uppfattning kring identitet i samband med deras

sociala medier användning, samt om deras onlineidentitet skiljer sig från deras

offlineidentitet. För att undersöka det beskrivna området valde vi att använda oss av en

kvalitativ metod, närmare bestämt semistrukturerade djupintervjuer. Kvale och Brinkmann

(2014:47) menar på att skillnaden mellan en kvantitativ metod, vilket ger resultat som anses

vara mer mätbara, och en kvalitativ metod så ger en kvalitativ metod bättre förutsättningar för

att gå på djupet gällande ett område och skapa en förståelse för just det området. Vi ansåg

därför att en kvalitativ metod var en fördel för vår undersökning då vi ville skapa en

diskussion med våra respondenter för att få en djupare inblick och förståelse kring deras

sociala medier användning.

4.2 Urval

För att få en inblick i sociala mediers roll för identitetsskapandet hos unga, samt om det finns

olikheter i deras online- respektive offlineidentitet, så kommer urvalet av respondenter göras

genom ett målinriktat urval. Detta beskriver Bryman (2018:498) är ett urval som på något sätt

har kunskap om/ kan bidra med information om det som studeras. Urval för undersökningen

har bestått utav fyra olika unga respondenter, både män och kvinnor i åldrarna 19-23 år.

Respondenterna var studenter från högskola/ universitet eller gymnasieskola. Vår första tanke
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var att använda oss av respondenter i åldrarna 15-20 år men upptäckte sedan att det skulle bli

för mycket arbete i med tiden vi hade till godo eftersom de hade krävts godkännande från

föräldrar för respondenter under 18 år. Våra respondenter demografiska egenskaper lyder som

följer:

Respondent Kön Ålder Sysselsättning

1. Kvinna 23 Studerar på universitetet

2. Man 21 Studerar på universitetet

3. Kvinna 19 Studerar på gymnasium

4. Kvinna 19 Studerar på gymnasium

4.3 Tillvägagångssätt

Respondenterna kom vi i kontakt med genom att dels kontakta skolledningen för en

gymnasieskola i Helsingborg där vi undrade om deras elever skulle vara intresserade av att

delta i studien och dels genom att lägga ut ett inlägg med en förfrågan i en sluten

Facebookgrupp för aktiva i en studentkår vid Lunds universitet. Förstnämnda kontaktades den

19 april 2021 och sistnämnda kunde ta del av inlägget från den 20 april 2021.

För att intervjuerna skulle kunna genomföras på ett smidigt sätt och vara bekvämt för

både oss som intervjuar, men också respondenterna, så skapades en intervjuguide med frågor

som kunde bidra till att ge oss möjligheter för att svara på det syfte och de frågeställningar vi

sökte svar på. Intervjuguiden fanns med under hela intervjun för att leda samtalet framåt och

som en säkerhet för oss intervjuare samtidigt som det fanns en öppenhet för följdfrågor och

spontana frågor. Intervjuguiden bestod av inledande frågor där vi ville få en första bild av

respondenten rörande ålder, könstillhörighet, vilka sociala medier de använder, deras stil och

så vidare. Därefter leddes samtalet in på mellanliggande frågor som avsedde att gå in mer på

djupet där frågor gällande identitet och identitetsskapande ställdes. För att inte rakt ut fråga

om identitet så ställdes frågor som kunde kopplas till identitet och skapandet via användning

av sociala medier. Exempelvis “Hur vill du uppfattas av andra på dina sociala medier?” och

“Hur tror du att du uppfattas av andra på social medier?”.

För att avsluta intervjun använde vi oss av relativt djupa frågor där vi specificerade

identitet, genom exempelvis “Hade du velat definiera begreppet “identitet” för oss?” och

“Så som du försöker uttrycka dig i din offline verklighet, försöker du förmedla denna
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upplevelse på sociala medier eller försöker du förmedla en annan bild av dig själv?”. För full

intervjuguide, se Bilaga 1.

På grund av den rådande Covid-19 pandemin hölls intervjuerna via video-plattformen

Zoom. För att få ett sammanhängande samtal delade vi upp varje intervju mellan oss

författare där en av oss var ansvarig för en intervju och att leda det samtalet framåt, samtidigt

som den andre var beredd att avbryta och flika in med följdfrågor. Detta upplevde vi gav ett

bra flyt där vi hade möjligheten att fördjupa oss i samtalen med respondenterna.

Kvale och Brinkmann (2014:105-109) beskriver vikten av att respondenterna ger sitt

samtycke till att medverka i undersökningen. Genom att följa Kvale och Brinkmanns

uttalande var vi före intervjun noga med att beskriva de etiska riktlinjerna vilket inkluderar

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Därmed

beskrev vi syftet med studien, vad materialet skulle användas till, hur det skulle användas

samt deras rättighet att avbryta intervjun om de så skulle vilja. Efter avslutade intervjuer

transkriberas samtalet ordagrant av oss författare för att lättare kunna analyseras.

4.4 Metodkritik

Som med de flesta metoder finns det även vissa risker med att använda intervju som metod

för materialinsamling. Det finns exempelvis en risk för att respondenterna vill ge oss en viss

bild av dem för att uppfattas på ett visst sätt och därmed svarar såsom de önskar att det var

snarare än vad det faktiskt är. Detta måste nödvändigtvis inte vara ett problem i just denna

studie eftersom vi är ute efter att ta reda på just hur respondenterna ställer sig till att vara

bland annat sanningsenliga på sociala medier. En metod som går att kombinera med intervju

är en etnografisk undersökning där vi i så fall hade gått in på respondenternas konton på

sociala medier för att se om det är någon skillnad i det de säger och det de publicerar. Dock

såg vi ingen nytta i att även använda denna metod då det dels är tidskrävande och dels menar

på att vi utgår från att våra respondenter förvränger sina svar. Respondenterna var väldigt

eftertänksamma i sina svar, samt att vi hade liknande frågor fast olika formulerade för att se

ett mönster i svaren.

Vid användningen av intervju som metod är det vi som forskare som kommer att tolka

de svar som respondenterna ger (Rennstam & Wästerfors, 2015:142). Det finns en viss risk

för att vi kan tolka dessa svar felaktigt och därför får en felaktig bild av det som försöker

förmedlas.
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5. Teori
5.1 Främre och bakre regioner

I denna uppsats kommer vi främst att utgå från Erving Goffmans teori om främre och bakre

regioner som handlar om att människor anpassar sig och väljer vad de vill visa upp respektive

dölja med sig själva i olika sammanhang. Även om Goffmans (2004:110) teori kring den

främre och bakre regionen uppkom i en värld utan internet och sociala medier går det att se

liknande tendenser hos människor även på diverse digitala plattformar. Teorin innebär att vi

människor har en bakre region där vi sköter det privata i våra liv utan våra medmänniskors

insyn (Goffman 2004:110). I de bakre regionerna tillåter vi oss själva att vara ovårdade och

stökiga, låter karaktärsdrag som inte anses socialt accepterat att visa utåt frodas och i den

fysiska världen kan dessa regioner liknas med våra hem. I den bakre regionen förbereder vi

därmed oss för att träda in i den främre regionen. Den främre regionen är den sfär som vi

visar upp det vi vill att andra ska se hos oss. I denna region har vi numera en publik och är

därför uppiffade, välvårdade och framhäver de egenskaper som vi vill att andra ska bilda en

uppfattning kring (Goffman 2004:114).

Denna teoribildning är relevant för vårt ämnesområde eftersom samma premisser

genomsyrar det digitala landskapet. I enlighet med Goffmans teori så är våra profiler på

sociala medier de främre regionerna där vi presenterar de egenskaper vi vill att andra ska se

att vi besitter. Med det vi publicerar kan vi försöka forma en identitet för andra att bekräfta

(Goffman 2004:114).

5.2 Narrativ identitet

Utöver Goffman kommer vi även att utgå från Dan McAdams teorier kring narrativ identitet.

McAdams definierar narrativ identitet som en selektiv rekonstruktion av vår historia utifrån

de minnen vi har. Han menar på att utvecklandet av ens narrativa identitet ger människor en

känsla av syfte och mening eftersom både ens egna och andras berättelser ger människor

möjligheten att kunna skapa en förståelse för sina liv (McAdams 2011:99-100).

McAdams menar även att den narrativa identiteten bör vara faktabaserad i den mån de

i allmänhet kan förstås av samhället eftersom trovärdighet är en viktig komponent för att

kunna mogna i ett socialt liv (McAdams 2011:107). McAdams teori kan anses vara relevant

för studien eftersom han dels menar på att människor börjar forma sin narrativa identitet som

unga vuxna (vilket är målgruppen vi studerar) och dels för att vi är intresserade att titta på hur

unga vuxna eventuellt använder sociala medier för att forma och sprida en eventuell identitet.
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6. Forskningsöversikt
I enlighet med tidigare nämnd teori av Goffman kring främre- och bakre regioner så

återfinner vi artikeln Identity under Construction, Chilean adolescents' self-disclosure

through the use of Fotolog av den digitala säkerhetsstrategen Verónica Donoso & sociologen

Wannes Ribbens (2010). Här redogörs det för hur unga använder sociala medier, i detta fall

foto-plattformen Fotolog, för att bilda och få bekräftat identiteten de skapar och visar upp.

Författarna menar på att det finns en distinktion mellan ”now selves”, ”the possible selves”

och ”the hoped for possible selves” vilket innebär att det finns en existerande identitet, en

möjlig identitet och en identitet som en individ kan hoppas på att uppnå (Donoso & Ribbens

2010:439).

Eftersom deras studie gjorts på unga vuxna, den åldersgrupp vi avser studera, är det

en intressant aspekt att ta med eftersom denna forskning tydligt belyser hur unga använder

sociala medier för olika syften. De menar på att unga vuxna i huvudsak använder internet för

att hålla kontakten med människor de känner, träffa nya människor, införskaffa sig

information, ladda ner saker och få tillgång till traditionell media (Donoso & Ribbens

2010:442). Majoriteten av dessa användningsområden utgår från sociala medier och precis

som författarna lyfter i artikeln så är samspelet med andra människor en stor faktor i

identitetsbyggandet. Framförallt så är det samspelet mellan användaren och dess kamrater

som spelar störst roll för bekräftandet av den uppbyggda identiteten. På plattformen de

analyserar i sin studie (Fotolog) ska interaktionen främst ske i ett avgränsat nätverk som

användarna bygger upp kring vilka de vill lägga till eller inte (Donoso & Ribbens 2010:445).

Tendenser av att kommunicera privat på större plattformar är något som dessutom kan ses på

andra sociala medier och är därför intressant att ta i beaktning inför studien.

Donoso och Ribbens (2010:443) menar även på att det i åldersgruppen unga vuxna

handlar mycket om experimenterade kring jaget för att hitta identitet och att sociala medier

därför blir ett verktyg i arbetet att hitta sig själv. Detta är något som även lyfts i Vincent

Dutots, professor i hantering av informationssystem, artikel A social identity perspective of

social media's impact on satisfaction with life (2020:759), där författaren menar på att många

skapar konton på sociala medier för att försöka utveckla en känsla av gemensam identitet

med andra.

Dutots studie undersöker främst eventuella negativa aspekter av användandet av

sociala medier. Författaren tar upp ämnen som narcissism, beroende och FOMO (fear of

missing out) som kan vara resultat av social medieanvändning för vissa. Resultaten av
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undersökningen visade bland annat på att FOMO påverkar kvinnors självkänsla i större

utsträckning, men att män generellt är mer missnöjda med sina liv. Resultatet av

undersökningen visade även att individer snarare söker bekräftelse från den grupp som de

känner sig en del av, än från okända profiler som de inte har någon relation till vilket stämmer

överens med tidigare nämnd studie av Donoso och Ribbens (2010) (Dutot 2020:766).

En sista artikel som anses relevant för ämnet är Social media influencers and the

online identity of Egyptian youth av kommunikations doktoranden Hanan Ezzat (2020).

Studien som presenteras ämnade att undersöka relationen mellan influencers och unga fans

identitetsskapande på nätet. Även i denna artikel lyfts både vikten av att skapa sig en identitet

på nätet eftersom sociala medier är baserade på att presentera sig själv och kommunicera med

andra, men också vikten av känslan av gemenskap som spelar en stor roll på ungas

användande av diverse digitala plattformar (Ezzat 2020:121).

Även om fenomenet ”influencers” inte ligger i fokus med uppsatsens syfte så är det

ett tydligt exempel på Goffmans teori om främre och bakre regioner. Då influencers via sina

kanaler ofta har en större publik så ligger det i deras intresse att forma bilden av sig själva på

ett positivt sätt som uppmanar människor till att fortsätta följa och då kan det ses som en

naturlig handling att de väljer bort att visa upp vissa aspekter av sitt liv (Ezzat

2020:124–125).

Ezzat (2020:128) kunde från sin studie dra slutsatsen att ungas identitetsskapande

online påverkas av influencers men att detta sker om fansen kan känna en gemenskap med

influencern i fråga och därmed känna identifikation.
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7. Analys
7.1 Vad är identitet?

Begreppet identitet beskrivs av Watson (2017:397) som konceptet av vad varje individ

utvecklar i relation till andra då det kommer till vem och vad de är. Identitet kan alltså

beskrivas som en känsla eller som en uppfattning man har av sig själv och som man vill visa

upp för andra, men även sig själv. Respondenterna fick svara på följande fråga: “Hade du

velat definiera begreppet identitet för oss?”. Respondenternas beskrivning löd:

“Någon sorts reflektion av både vem man är och kanske också vem man vill

vara” (Respondent 1, 4/5-2021).

“Jag skulle nog ändå säga att det på ett sätt är väldigt likt personlighet”

(Respondent 2, 4/5-2021).

“Ens identitet är väl egentligen hur man är, vad du identifierar dig som”

(Respondent 3, 6/5-2021).

“Identitet är ju vem man är och hur man, alltså vem man identifierar sig med

liksom” (Respondent 4, 6/5-2021).

Respondenternas uppfattning om identitet beskrivs med reflektion om vem man är, vem man

vill uppfattas som och vem/-hur man vill uppfattas. Det fanns många likheter i de

definitionerna av identitet som respondenterna uttalade sig om, majoriteten fokuserade på ord

som “vem man är” eller “hur man är”. Respondent nämnde att identitet är“väldigt likt

personligheten”, vilket kan antas vara väldigt likt det som de andra respondenterna nämnde

då ens personlighet skulle kunna kopplas till vem och hur man är. Svaren vi fick från

respondenterna liknar den definitionen som Watson (2017:397) använder för att beskriva

begreppet där han beskriver identitet som alla slags former av reflektion om vem man är och

vem man vill uppfattas som, samt vem man vill vara och definiera sig som. Det visar på att

respondenterna har en bild av identitet och vad det är som ligger mycket nära hur respekterad

forskare definierar begreppet.

Förutom Watson (2017) beskriver Goffman (2011:23, 75, 153) sin definition på

identitet och han menar på att identitet inte bara behöver förekomma i en form utan man kan
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ha olika identiteter beroende på olika situationer. Goffman beskriver tre olika former av

identitet, personlig-identitet, social-identitet och jag-identitet. De olika formerna av identitet

kombineras ofta med varandra i mer eller mindre utsträckning. Så som respondent 2

definierade begreppet identitet: “Jag skulle nog ändå säga att det på ett sätt är väldigt likt

personlighet” kan man tänka sig att när dessa olika identiteter kombineras med varandra så

bildar de möjligen ens personlighet. Det kan exempelvis uttryckas i att man har en viss

jag-identitet när man är själv, kontra i en social situation då jag-identiteten och den

sociala-identiteten samspelar med varandra.

Respondenterna ställdes frågan om de upplever att de har olika självrepresentationer

(identitet) beroende på olika situationer. Respondent 4 beskrev sin syn på det så här:

“Ja det gör man ju ändå för att vissa personer, alltså i en viss umgängeskrets

så är man ju en annan, alltså man är ju fortfarande sig själv men en annan typ,

alltså en version av sig själv för att man märker ju ändå av stämningar att man

kanske inte kan ha en viss humor framför dem som kanske inte fattar det (...).”

(Respondent 4, 6/5-2021).

Respondent 4 uppvisar att hennes definition kan uttrycka sig olika beroende på vilken

situation hon befinner sig i vilket också skulle kunna kopplas till Goffmans (2004:110) teori

om främre och bakre regionen. Goffman menar att vi själva kan välja vad vi vill visa upp och

inte, samt att det även kan finnas bakomliggande faktorer till det vi väljer att visa upp även

om det inte syns. Respondent 4 uttrycker att hon kan uttrycka sig på olika sätt beroende på

situation vilket skulle kunna visa på att hon är medveten om att hon visar upp en viss sida av

sig själv men också att det finns andra sidor som inte visas upp. Detta skulle då kunna

definieras som främre, kontra bakre regionerna som Goffmans teori beskriver. Samtidigt som

man själv väljer att agera ut en viss identitet så visar respondent 3 också att individerna i ens

omgivning kan uppfatta den självrepresentationen olika beroende på hur och var man

uttrycker sig. Detta beskrivs med citatet:

“Min klass kan ha en bild av mig för hur jag beter mig i skolan medans mina

kompisar kan få en annan bild av mig och sen kan ni få en helt annan bild av

mig” (Respondent 3, 6/5-2021).

10



9449S - 1435J MKVA22:4 VT21

Detta går också att koppla till vad som beskrivs i artikeln “A social identity perspective of

social media’s impact on satisfaction with life” av Vincent Dutot. Dutot beskriver likt

Goffman att man kan ha en personlig identitet, men också en social identitet, eller som Dutot

(2020:760) väljer att beskriva det - en kollektiv identitet. Likt respondentens uttalande menar

författaren att en individ kan ha en personlig identitet som personen uttrycker på ett visst sätt

när hon är själv, men att individen även kan inneha en social eller kollektiv identitet då

individen umgås med andra människor, samt att dessa olika identiteter kan uttrycka sig

och/eller uppfattas olika beroende på situation. Respondent 2 beskriver detta mer ingående då

han menar på att man även kan ha en viss identitet när man umgås tillsammans med andra:

“För jag tänker att man kan ha någon identitet tillsammans med andra också”

(Respondent 2, 4/5-2021).

I ett online, kontra offline perspektiv skulle detta möjligen kunna betyda att man likt i

verkliga livet också kan känna en kollektiv identitet till andra på sociala medier som har

samma åsikter och tankar som en själv, och att man då kan identifiera sig med dem.

McAdams (2011:100) resonerar kring att man på senare år har fått en större förståelse kring

att en persons livshistoria även säger väldigt mycket om den kultur som personen har växt

upp och lever i. Detta resonemang kan vi även se i våra respondenter när de talar om

gemensamma identiteter som de har byggt med andra eftersom det även återspeglar på

gemensamma erfarenheter som personer inom samma kultur kan erfara. Att ha någon eller

något att relatera till kan vara väldigt stärkande för en persons identitet eftersom det ger dem

en slags förankring och bekräftelse i sitt narrativ. Även om någon försöker bygga sin egen

identitet så behöver den förhandlas inom olika ramar för vad som är acceptabelt i det

moderna samhället (McAdams 2011:101, 106). Med det sagt så betyder inte det att någon inte

kan vara med och påverka hur jargongen i sin umgängeskrets upprätthålls. Även om vi

människor påverkas väldigt mycket så är vi alltsom oftast inte passiva aktörer, utan vi har

själva möjlighet att bidra till vår omgivning.

När Goffman resonerar kring olika identiteter gentemot sig själv eller andra så lyfter

Donoso och Ribbens (2010:439) distinktionen mellan ”now selves”, ”the possible selves” och

”the hoped for possible selves”. Detta är dock något vi inte såg så starkt i våra respondenter

då de återgav en väldigt enhetlig identitet i sig själva. Däremot går det att se en distinktion i

den mån att när respondenterna resonerade kring att de som oftast lägger ut bilder som ger
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positiva associationer så kan det tolkas som en “hoped to be selves”, att de inte lägger ut

ledsna bilder eftersom det sinnestillståndet inte är något de eftersträvar.

7.2 Respondenternas uppfattning om identitet med sociala medier

Alla respondenter var mer eller mindre aktiva på plattformar som Facebook och TikTok, samt

visade en majoritet av respondenterna på användning av Snapchat, Twitter, Youtube och

internetforumet Reddit. Respondenterna uppskattade att de hade använt de olika sociala

medieplattformarna mellan åtminstone sex till tio år där de under den perioden har skiftat

fokus mellan vilken/ vilka de är mest aktiva på.

Respondenterna fick svara på frågan “Hur skulle du beskriva dig själv online?”, samt

om de kunde försöka beskriva sina tankar inför en viktig uppdatering/ publicering.

Respondent 1 menade på att hennes uppdateringar på sociala medier främst handlade om en

slags bekräftelse då man själv känner sig snygg eller nöjd över något och vill dela med sig av

det till resten av sina följare, men att hon var restriktiv med att lägga upp exempelvis

helkroppsbilder. Donoso och Ribbens (2010:438) menar på att sociala medieplattformar ger

upphov till att kunna experimentera med sin identitet och hur man vill uppfattas av andra på

dem. Detta skulle kunna betyda att man inte behöver ha en specifik identitet på sociala

medier, utan att den skulle kunna anses vara mer flytande och föränderlig. Det skulle då i

teorin vara möjligt att ändra sin identitet utefter hur man vill identifiera sig för dagen eller

kanske under en viss period av livet. När individen sedan känner att hen inte längre vill

identifiera sig med en viss åsikt eller stil kan hen gå in och exempelvis ändra sitt flöde och

publiceringar. I vår undersökning uppvisade respondent 1 tecken på detta då hon beskriver att

hon ibland i efterhand går in och redigera de publiceringar som hon insett inte riktigt återgav

den känslan hon ville förmedla. I respondentens egna ord:

“ Jag brukar lägga upp och sen redigera i efterhand” (Respondent 1,

4/5-2021).

Respondenten uppvisar att hon är medveten om att vissa publiceringar inte uppfattas på det

sättet som till en början var tänkt. Ovanstående citat kan tolkas som att man väljer att radera

ett inlägg då man känner att man har gjort något fel eller att personen i fråga inte fick den

responsen som hon var ute efter. McAdams (2011:99-100) menar att en person i efterhand

ändrar sitt narrativ när denne får feedback på sitt återberättande. Likt McAdams uttalande

skulle detta kunna vara en möjlig beskrivning till att respondenten i fråga efter sin publicering
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inte fick den responsen hon förväntade sig och därför gick tillbaka för att redigera innehållet

till sin fördel. Den historia hon vill berätta om sig själv stämmer då kanske mer överens med

den identitet respondenten uttrycker eller påstår sig att ha, vilket i sin tur skulle kunna betyda

att följarna accepterar publiceringen på ett annat sätt då den stämmer överens med den bild

och identitet de har av individen. Detta är även en uppvisning i att man har en annan sorts

social kontroll på sociala medier som man kanske inte har på samma sätt i det verkliga livet,

då det i verkliga livet inte går att radera och/-eller få något osagt.

Att en i efterhand går in och redigerar eller raderar inlägg som har gett negativ

respons kan av publiken också tolkas som att personen håller med om att det var “fel” att

publicera det den gjorde. Att radera ett inlägg är inte en garanti för att ingen kommer minnas

det som skrevs och inte är det heller en garanti för att publiken ska tolka tillbakadragandet

som att personen har fått insikt och ångrar sig. Att någon ändrar i eller raderar sitt inlägg kan

kanske tolkas som att den vet att den har gjort något som är fel, men att den inte kan stå för

det eller bara inte vill ta konsekvenserna av sitt agerande.

Resterande respondenter menade på att de hade en mindre allvarsam inställning till

hur tankarna gick inför en uppdatering. Bland annat menade respondent 4 att hon inte

brukade ha tid att tänka alltför mycket inför en uppdatering utan gjorde dem ofta spontant när

det kändes rätt. Vad som känns rätt fick vi också intryck av kan skilja sig från olika

plattformar. Respondent 2 gav samma bild genom att betona att han inte tänker så mycket på

det egentligen. Respondenterna gav intrycket av att Facebook exempelvis är till för större

uppdateringar om livet, Instagram är till för att göra snygga och lyckliga uppdateringar om

sitt liv och Twitter är till för att skriva det man tänker och tycker. Därmed blir det olika

främre regioner på de olika plattformarna och de olika normer som råder inom dessa ramar

verkar respondenterna måna om att anpassa sig efter.

“(...) tack vare att det finns otroligt många personer på internet så måste man

ju tänka sig för vad man faktiskt skriver för att jag kan inte gå ut på Twitter

och skriva allting bara för jag vill, för att folk kanske tror att det är något fel

på mig, eller så kan få där bli triggad av det. Och jag vill inte vara den

personen.. Eller jag vill inte vara anledningen till varför någon mår dåligt. Så

därför måste du ju tänka dig för vad du faktiskt publicera och du skriver, så.

(...)” (Respondent 3, 6/5-2021)
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Ett genomgående tema hos respondenterna var bland annat att de inte ville publicera något

som de inte stod för eller något som kunde såra någon annan. Detta sätt att vara återhållsam

på kan dels tolkas som att respondenterna är måna om andras känslor, men också som att de

är måna om att inte själva framställa sig som “elaka” eller empatilösa. Om att vara snäll är en

så stor del av deras identitet kanske det leder vidare till att de dämpar mer uttrycksfulla

egenskaper hos sig själva för att inte riskera att trampa någon på tårna och bli “fråntagna”

egenskapen av att vara just snäll. Både online och offline kan detta därför ses som en

anpassning till de främre regionerna för att styra intrycket en vill ge av sig själv.

Enligt en studie gjord utav Ezzat (2020:125) beskriver hon att unga ibland vill skapa

ett avstånd mellan sig och sina följare online genom att bland annat vara sparsam med

information de delar med sig av. Respondent 3 beskriver bland annat detta och att hon är

medveten om att andra kan ta illa upp över saker, samt att hon inte är bekväm med att dela

vissa saker.

“Jag känner inte mig riktigt bekväm att yttra mig helt ut online, tack vare att

det finns väldigt många lättkränkta personer på internet” (Respondent 3,

6/5-2021).

Citatet är ett exempel på att respondenten i fråga har en viss självbehärskning i det hon

uttrycker på sociala medier och att hon är varse om att vissa saker kan uppfattas kränkande

för vissa personer. Donoso och Ribbens (2010:444) menar på att ungdomar på sociala

medieplattformar ofta vill kunna visa upp sig från sin bästa sida och låta andra ta del av den. I

det som Ezzat (2020:125) och Donoso och Ribben (2010:444) kom fram till i sina studier går

det att hävda att respondenten inte yttrar vissa utmanande eller provocerande tankar och på ett

sätt skapar sig ett avstånd mellan sina riktiga åsikter och det som de publicerar på sociala

medier. Goffmans teori om idealisering (2004:39) ger stöd för ett sådant resonemang då han

menar på att framträdanden som vi gör socialiseras och därmed formas på ett sådant vis att

det passar in i de förutsättningar som finns i samhället. Det vi ser i respondenten är alltså att

hon känner till de ramar och normer som dels finns i samhället utanför sociala medier, men

också de “förhållningsregler” som finns på plattformarna. Utifrån detta formas hon och det

hon uttrycker anpassas för att inte väcka uppståndelse hos de andra deltagarna på mediet. När

människor anpassar sig efter de undermedvetna (eller medvetna) regler som finns på olika

plattformar så blir det en idealiserad bild av användandet eftersom majoriteten agerar på ett

visst sätt.

14



9449S - 1435J MKVA22:4 VT21

7.3 Att skapa och uttrycka en identitet på sociala medier

I enlighet med Donoso och Ribbens studie (2010) så gick det att urskilja trender hos våra

respondenter kring vad de använder sina sociala medier till. Främst handlade det om att hålla

kontakt med vänner och familj eller ta del av nyheter och information. De respondenter som

med jämna mellanrum gjorde uppdateringar på Instagram menade på att syftet med

uppdateringarna var att hålla sina nära och kära informerade om händelser, att berätta för sina

följare när något har gått bra för dem eller för att lägga upp bilder på sig själva som de ville

att andra skulle se.

“(...) Nä men Instagram är väl lite, det är väl lite såhär skryt-plattformen

egentligen, man lägger upp när man är lite nöjd över någonting för att alla

andra ska se eller så att man ska få komplimanger. Facebook är väl mer

information, då är det den informationen jag vill förmedla, där kan det också

vara skryt men det är väl främst saker som folk behöver veta och som kan

hjälpa mina nära.” (Respondent 1, 4/5-2021)

Utifrån detta citat kan vi tolka det som att respondenten är mån om att visa för sina nära att

hon mår bra och är lyckad i det hon gör. Att lyfta sina framgångar offentligt på sociala medier

kan vara ett sätt att bygga en identitet eftersom det visar på en del av vem personen är och

vem den vill vara då det fångar ett narrativ av framgång. Personen kan också lyfta sina

framgångar utan att på ett direkt vis verka skrytsam i det hon gör då detta inte behöver flikas

in i en konversation eftersom det är personen själv som “leder samtalet” med sitt inlägg.

Våra respondenter lyfte även att de ansåg det vara viktigare om deras vänner

kommenterade på eller gillade en bild än om en främling skulle integrera och ge bekräftelse.

Detta berodde bland annat på att respondenterna ville ha bekräftelse eller gensvar från

personer som står dem närmast. Donoso och Ribbens uppmärksammar även detta i sin studie

där de beskriver att ungdomar i stor utsträckning använder sociala medier för att visa upp sina

liv för sina vänner och att detta ger dem bekräftelse, men också att det stärker redan befintliga

relationer (Donoso & Ribbens 2010:445).

Likt Dutots (2020) studie kunde vi under våra intervjuer se tecken på uppbyggnaden

av en gemensam identitet bland respondenterna. Författaren lyfter att en persons självkoncept

i teorin om social identitet innefattar en uppdelning i två kategorier: personlig identitet och

social identitet (Dutot 2020:760). Hos våra respondenter kan vi se en trend i att de vill att den

personliga och sociala identiteten ska stämma överens med varandra eftersom de vill känna
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samhörighet och visa på autencitet i sina olika sociala mediekanaler. Beroende på den

identitet som en person är mest mån om ska genomsyra dess person utåt så kan den

personliga identiteten vattnas ur lite om personen anser det viktigare att höra till ett

sammanhang. Återigen kan vi se tendenser av idealisering då respondenterna visar på att de

anser det viktigt att höra till en grupp och passa in i ett visst narrativ. Detta beskriver

respondent 1 i ett citat där hon resonerade exempelvis kring hur hon använder olika medier

till olika syften och samhörigheter, men att hon vill att det ska spegla de åsikter hon besitter

personligen.

“Facebook kollar jag bara på memes när jag skrollar, på Instagram kollar jag

på vad mina vänner uppdaterar men sen så följer jag också lite typ

feministiska konton, kroppsaktivism och typ lite... Tänkvärt (ett konto) om ni

vet vilka dom är? Så alltså lite olika sådana konton med åsikter som jag står

för. Jag är väldigt dålig på att följa oppositionen, det är jag bättre på på

Twitter när jag använder det. Då följde jag liksom hela skalan för att få en

bredare bild. Men på Instagram är det lite mer såhär.. det är skönt att komma

in där och bli lite bekräftad typ.. och så är det ju liksom. Jag tror att det är lite

därför man ofta använder sociala medier. Antingen eller. (...)” (Respondent 1,

4/5-2021)

Respondent 1 visar i sitt resonemang ett medvetet val av innehållet på sina sociala medier.

Respondenten visade tecken på att hon vill ha en kontroll genom att balansera och dela upp

sin användning. Twitter kände hon kunde användas till att utmana sina invanda mönster och

åsikter och gå in i en mer utmanande roll som den främre regionen kan vara när man möter

människor med en annan världssyn än sin egen. Jämfört med Twitter kan därför Instagram,

som är anpassat efter respondentens redan etablerade åsikter, ses som en bakre region även

om den samtidigt kan ses som en främre. Det betyder isåfall att eventuella främre och bakre

regioner inte behöver vara fasta eller förekomma i en eller annan form, de kan kombineras

beroende på hur individen använder exempelvis Twitter eller Instagram (Goffman 2004:110).

I förhållandet mellan de olika plattformarna så kan Instagram liknas vid en gråzon eftersom

respondenten är i det publika och därmed framställer sig på ett mer tillfixat sätt, samtidigt som

det även är en bakre region då det är bekvämare och tryggare eftersom respondenten har valt

att inte utmanas på samma sätt.
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När en person inte utmanar sig själv och inte tar till sig nya intryck skulle det kunna

uppstå en konflikt mellan ens personliga och narrativa identitet. McAdams (2011:99-100)

beskriver att utvecklandet av en individs narrativa identitet ger en känsla av syfte och mening

då ens berättelser ger en möjligheten att skapa förståelse för sitt och andras liv. Om en person

inte vidgar sina vyer kan det leda till en svårare förståelse för andra människors världssyn och

individen stannar kanske så småningom upp i sitt identitetsutvecklande eftersom den inte

utforskar nya sidor hos sig själv eller andra.

En och samma plattform kan också fungera om både främre och bakre region.

Respondent 1 lyfter exempelvis chattfunktionen “Messenger” som finns på Facebook.

“Däremot Facebook är jag inne på varje dag, men det är framför allt för att det

inkluderas ganska mycket i mitt jobb att vara det. Och dessutom använder jag

chattfunktionen Messenger, och då behöver jag vara inne via den. Så jag skulle

säga att jag är mer inne via Messenger, Messenger har jag uppe konstant i en flik

på datorn” (Respondent 1, 4/5-2021)

Även om Facebook kan ses som en plattform där majoriteten i sitt användande rör sig i de

främre regionerna, så kan Messenger anses vara en bakre region eftersom privata

konversationer förs där. I Messenger kan personliga saker diskuteras och de kan göra det på

ett ocensurerat sätt eftersom ingen utomstående är tillgänglig för att ta del av konversationen.

Vidare så uttrycker respondent 2 att han via olika trådar på Reddit publicerar olika

innehåll efter trådarnas syften. Detta är något som går i hand med Dutots (2020:760)

resonemang kring att ens självkoncept konstrueras med hjälp av medlemskap i sociala

grupper. Via de olika trådarna på Reddit så kan respondenten utveckla olika sidor av sina

intressen och sin identitet.

“(...) Eller om det är några roliga kattvideos som jag lägger ut på reddit så är

det väl också såhär, då lägger jag ju ut det i en subreddit som antingen är för

söta djur eller för katter specifikt. Så då vet jag väl lite mer att dem där är ute

efter det eller vad man ska säga. Så då tänker man väl att “ja men jag tyckte

den här videon var rolig eller söt” och då kanske dem också gör det och likear

den eller whatever. (...)” (Respondent 2, 4/5-2021)
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Kattvideos, som respondenten nämner, kan möjligtvis ses som ett relativt enkelt sätt att få

positiv feedback från andra användare. Om det är många som uppskattar klippen i tråden kan

respondenten med hjälp av detta stärka den gemensamma identiteten som “djurälskare” och

fortsätta att känna samhörighet med andra användare. Genom att publicera dessa videos kan

en anta att individen i fråga känner en bekräftelse att “det var jag som la ut videon” och att

många tittar på den. Dessutom kan exempelvis roliga klipp som uppskattas ses som att det är

publicisten själv som är rolig och tar till sig den feedbacken för att styrka en identitet som

innefattar att hen är rolig. Att värna om djur är något som ses som en positiv egenskap i de

flesta kulturer, något som gör att det kan kännas som en tryggare väg till bekräftelse än att

hitta likasinnade genom att uttrycka mer kontroversiella åsikter. Att publicera kattvideos kan

därför ses som ett sätt att uttrycka sin bakre region i form av djurälskare genom en teknik

avsedd för främre regioner. Med det sagt så är det med stor sannolikhet mer offentligt

acceptabelt att bilda samhörighet med andra djurälskare genom roliga klipp, snarare än att

lägga ut en bild på en sönderklöst soffa som är ett exempel på vad som kan anses tillhöra en

mer typisk bakre region.

McAdams (2011) lyfter i sin teori om narrativ identitet att vårt självberättande är

något som ständigt utvecklas. Vi människor väljer ut händelser från det förgångna för att

kunna konstruera och förmedla ett sammanhållet narrativ, när dessa historier sedan får

feedback från omgivningen i form av medhåll eller ifrågasättande så kan personen i fråga

avgöra om det är något som funkar i sammanhanget av sin historia och om det är något denne

vill fortsätta att förmedla eller sålla bort (McAdams 2011:106). I fallet med sociala medier

kan en snarare se det som att det förgångna på något vis “suddas bort” eftersom vi kan gå in

och redigera det som publicerats. Dåtiden finns kvar, men den kan byta skepnad efterhand

vilket gör att den kanske inte är så talande för en persons historia längre utan snarare att det

ska passa in med den person de ser sig själva som i nutid. Även framtiden får ta plats på

sociala medier eftersom användare möjligen är mer intresserade av dela innehåll som

representerar den person de önskar att bli, hoped for possible selves (Donoso & Ribbens

2010:439), snarare än den de varit.

Trots detta så passar inte alla historier in i alla sammanhang. Alla fyra respondenter

var noga med att betona vikten de lägger vid att vara autentiska och ärliga i sina profiler på

sociala medier. Med det sagt så måste autencitet och öppenhet inte samexistera då

respondenterna resonerade kring att när de väl lägger ut något så ska det inte vara tillgjort,

men att de för den sakens skull inte känner ett behov att publicera allt som sker i deras liv.
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“Alltså jag är ju inte så jättepersonlig utan man är ju ganska ytlig om man får

säga så. Det låter lite grovt, men alltså man går ju inte in på det djupaste, mest

personliga direkt om det inte är såhär via Snapchat om man skriver med typ

kompisar. Men som när man lägger ut på storys och sånt så är det ju inte…

Alltså typ, mår man skit en dag så brukar man ju inte lägga upp det oftast,

utan det är ju, det håller man ju liksom för sig själv, oftast. (...)” (Respondent

4, 6/5-2021)

Liknande resultat återfinns i Ezzats studie (2020:125) där intervjuer med egyptiska

influencers landade i att de vill visa på autencitet för sina följare för att inge förtroende, men

att de inte känner sig bekväma med att visa upp alla delar av sina liv eller sina personligheter.

Det finns saker som vi aktivt visar utåt, men att det också finns saker i bakgrunden eller inom

oss som vi kanske inte vill framhäva (Goffman 2014:110). För att undersöka detta område

ställdes frågor rörande respondenternas inställningar och upplevelser kring om de känner att

de kan uttrycka sig på sociala medier såsom de gör när de är offline, alltså i “verkliga livet”.

Det respondenterna svarade var att även om de känner att de kan uttrycka sig, till större grad,

som de vill online så väljer de att inte att göra det. Likt Goffmans teori är detta är något som

visar sig bli ett väldigt tydligt exempel på att deras profiler på sociala medier kan ses som den

främre regionen och när de inte är online så träder de in i den bakre regionen igen. Förvisso

finns det lager av främre och bakre regioner i “verkliga livet” också, exempelvis beter vi oss

annorlunda hemma än om vi är på bio, men i förhållande till sociala medier så kan även dessa

ses som ytterligare ett kliv in i en främre region.

Även om respondenten betonar vikten av autenticitet och att inte retuschera sitt

innehåll så är sociala medier i sig ett retuscheringsverktyg eftersom de inte delar allt i sitt liv.

Att personen endast delar “ytliga” och positiva inlägg är en retuschering av hennes person,

hennes identitet, eftersom hon framställs inom ramarna för dessa positivt associerade

egenskaper. Även respondent 3 lyfter ett resonemang kring vad hon känner är rimligt att

publicera.

“(...) Ja, på internet är jag väl mer försiktig, så offline är det väl mer än att jag

är mer ärlig och säger mer vad jag tycker och tänker för på internet så kan

du... Men folk kan vända dig fel, eller vara.. ta illa upp av minsta lilla. Så får

man ju i värsta fall någon hatström på sig, speciellt på Twitter. Men det är väl
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inte jättestor skillnad från online till offline, det är väl bara att ett extra tjockt

filter är på när man är online.” (Respondent 3, 6/5-2021).

Vi kunde i de flesta respondenter se en oro för att “göra fel” på sociala medier, att de var

rädda för att eventuellt såra eller trigga någon med sitt innehåll. Som respondenten lyfter

ovan så har hon ett extra tjockt lager när hon är online och då kan en ställa sig frågan om det

verkligen går att uttrycka sin identitet om det finns en rädsla för att ens blotta existens på

plattformarna ska uppröra någon. Det narrativ de för i den främre regionen är alltså anpassat

efter att det finns en konstant publik på plattformen. Det behöver som sagt inte betyda att de

tummar på äktheten i det de lägger ut, men att det finns mer att tillägga som sociala koder

sätter stopp för. Det skiljer sig också vad som är passande från medium till medium. Det

framträdande en individ gör kan därför ligga utanför ens omedelbara kontroll på så vis att

personen inte kan påverka ramverket för plattformen där den lägger ut sin uppdatering, men

att innehållet går att påverka (Goffman 2004:85). Ett citat från respondent 3 beskriver detta:

“Jag har väl aldrig egentligen någonting att förmedla egentligen när jag

tänker efter så djupt. Det är väl bara att man ser jag var liksom, till exempel

Instagram att det här var en annan rätt så fin bild jag tog, vi ska spara den sen

lägga ut den. På Twitter är det kanske bara allmänt som man bara vill få

någonting sagt. Man vill ha någon åsikt, man vill dela med sig av den, eller

man vill bara ha en konversation med någon så då skriver man ut det. Så det

aldrig någonting ordentligt jag vill förmedla någon... gång på Twitter kanske

att någon har agerat dåligt på min timeline och då... bara "Hallå! Nej tack!".”

(Respondent 3, 6/5-2021).

I citatet ovan kan vi se tendenser av det vi tidigare lyft om att respondenterna använder olika

plattformar i olika syften. Respondenten menar på att hon inte tänker efter så mycket när hon

vill förmedla något. Samtidigt visar uttalandet på att respondenten, även om hon inte ser det

själv, är medveten om att hon använder olika plattformar beroende på vad som ska göras eller

sägas. Då det kommer till att uttrycka en åsikt i text använder sig respondenten helst av

Twitter och för innehåll med bilder så använder hon helst Instagram. Frågan som blir

intressant är, varför är det inte tvärtom? Goffman (2004:85) uttrycker detta genom att

beskriva att det finns ramverk för vad och underlag för vad som skall användas till vad, men

att man kanske inte tänker så mycket på det. Likt respondentens uttalande tänker hon inte
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mycket på det hon vill förmedla, men samtidigt visar hon en medvetenhet i att då det kommer

till att publicera en bild så använder hon sig av Instagram. När det kommer till publiceringen

av en text använder hon sig av Twitter. Likt Goffmans resonemang så kan en individ inte

påverka ramverket för en viss plattform, bara innehållet. Detta är något individen kanske inte

tänker på men att de undermedvetet är medvetna om det då de väljer olika plattformar

beroende på vad som ska publiceras. Så precis som vi använder olika plattformar online till

olika syften så har vi också olika rum offline som vi uttrycker oss i på olika vis.

8. Slutsats
Syftet för detta arbete har varit att undersöka om och eventuellt hur unga upplever att deras

användning av sociala medier påverkar deras identitetsbildning. Med den analys vi utvunnit

ur materialet anser vi att vi uppnått studiens syfte samt kunnat svara på frågeställningarna.

För tydlighetens skull kommer vi nedan att sätta frågeställningarna som underrubriker.

8.1 Vad är ungas uppfattning kring identitet, i samband med sociala medier?

Gemensamt för våra respondenter var att de ansåg sig ha samma identitet både online och

offline, något som får oss att anta att de använder sociala medier för att antingen nå ut till fler

med sin befintliga identitet, alternativt förstärka den genom att följa diverse konton eller

lägga ut en viss typ av bilder.

Som respondent 1 tidigare nämnde så såg hon Instagram som en form av

“skryt-plattform” där hon la ut bilder på sig själv i teman av att hon hittar på sociala

aktiviteter eller vill förmedla att hon är en glad person. Eftersom det är egenskaper hon även

vill förmedla till sin fysiska omgivning så blev plattformen en förlängd arm för att nå nära

och kära som inte kan ta del av hennes vardag, något som respondent 4 också lyfte.

Men även om respondenterna försöker ha en gemensam identitet såväl online som

offline visade de även på en förståelse av att det finns människor som försöker framställa sig

annorlunda online jämfört med hur de är eller hur de lever offline. Även om respondenterna

var noga med att betona att de vill uppfattas likvärdigt på sociala medier som när en träffar

dem i verkligheten så höll de ändå med om att de som oftast lägger ut bilder på sig själva som

är av mer positiv karaktär. Som respondent 4 lyfte så hör det inte till vanligheten att de lägger

ut material där de förmedlar att de går igenom dåliga dagar, utan att de vill förmedla en glad

och aktiv livsstil. Detta är resonemang som vi kunde se hos alla respondenter även om de inte

sa det uttryckligen.
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8.2 Vilka förutsättningar för identitetsskapande ser unga att sociala medier kan ge?

I undersökningen framkom det att respondenterna använde sociala medier för att via olika

medier uttrycka sin identitet och åsikter. Övergripande visade respondenterna att sociala

medier som Facebook, Twitter, Instagram, Reddit och Youtube kan användas likt verktyg för

att skapa och uttrycka en viss bild av sig själva. Genom att använda sig av diverse sociala

medier kan de nå ut till många människor.

Sociala medier plattformarna gav också respondenterna möjligheten att ha sitt konto

låst för vissa individer så att enbart utvalda kunde ta del av innehållet, men också helt öppet

för alla att ta del av det. En intressant aspekt som respondenterna betonade var att man genom

användningen av sociala medier kan manipulera och/eller ändra sin identitet och det man

lägger upp efter hand. Detta kunde bland annat ske genom att efter publicering redigera eller

ta bort inlägg eller bilder på grund av att man inte riktigt var nöjd med det man la ut eller att

det fick en annan typ av respons som man inte hade räknat med och som man inte

identifierade sig med.

8.3 Upplever ungdomar sig ha olika identiteter online kontra offline och hur går det att

tolka deras resonemang?

Som tidigare nämnt så anser sig våra respondenter ha, eller de strävar i alla fall efter att ha,

likvärdiga identiteter såväl online som offline. De försöker framhäva detta genom att skildra

positiva personlighetsdrag såsom att de är glada eller inkluderande via bilder och text och

framhäva sina åsikter genom att följa konton som har en viss agenda som de kan identifiera

sig med.

Däremot är det noterbart att de resonerade kring att de kan bete sig eller uppfattas

olika i olika umgängeskretsar (främst offline). Om det rör sig om att olika personlighetsdrag

framhävs mer eller mindre i olika kretsar eller om de skiftar mellan olika identiteter är

underlaget för tunt för att säga något om, men det är inte omöjligt att anta att i med

respondenternas olika ageranden i de olika kretsarna så kanske de ser sociala medier som en

allmän plats där de behöver lägga en viss grund för att inte de olika världarna ska krocka.

Goffman (2004:122) för ett resonemang om att även om vi rör oss i den främre regionen så

kan vi ha olika publiker som får se olika egenskaper hos oss. Om dessa då krockar, som på ett

kalas där både släkt och vänner är inbjudna, så kan det bli svårt för personen att veta hur den

ska föra sig och därför kan sociala medier där en har en öppen profil vara en plats för ett

neutralt identitetsuttryck.
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Att respondenterna upplever sig ha samma identitet online som offline är inget fel i

sig eftersom det är en upplevelse, men gräver en djupare så går det kanske att se att det finns

mer att tillägga i frågan om vad det är som faktiskt syns för allmänheten.

9. Diskussion
9.1 Reflektion

Att efterfråga information om något självupplevt är det studien går ut på och vårt val av

kvalitativ metod i form av intervjuer passar bra i den bemärkelsen. Som tidigare nämnt så kan

den mänskliga faktorn spela in och risken för att respondenterna ger oss svar som inte

stämmer överens med verkligheten eftersom deras upplevelse av den kan vara avvikande är

reell (Kvale & Brinkmann 2009:181). Det behöver däremot inte ses som problematiskt för

studien eftersom det är just människor och deras mönster vi studerar.

Eftersom vi båda deltog på alla intervjuerna och valde att göra ordagranna

transkriberingar vill vi i den mån hävda att reliabiliteten och validiteten för studien håller en

relativt hög nivå. Ett problem kan i så fall vara att vi delade upp transkriberingen av

intervjuerna mellan oss, vilket innebär att vi inte kan jämföra transkriberingar från samma

intervjuer och därmed se om det finns några kritiska skillnader i vår överföring från muntligt

till text. Däremot gick vi igenom allt material och tolkade detta gemensamt, något som gör att

vi bekräftar de uppgifter den andre har överfört och därmed vill vi hävda att uppgifterna ändå

kan anses utgöra en god grund för studien (Kvale & Brinkmann 2009:200-201).

9.2 Förslag till ytterligare forskning

För att ytterligare få ett bättre djup inom ämnet är det att rekommendera att använda sig utav

fler respondenter än dem som användes i den här undersökningen. Det skulle troligen göra att

man får en klarare och bättre bild av hur relationen mellan identitet, identitetsskapande och

sociala medier samspelar med varandra hos unga vuxna.

Ytterligare ett förslag är att använda sig av flera metoder där ett förslag är att använda

sig av någon form av observation, exempelvis att aktivt följa respondenterna på sociala

medier eller be dem att grundligt visa upp sina flöden på de olika medierna de använder (efter

deras godkännande). Detta beskriver Bryman (2018:468) som “triangulering” vilket betyder

att man kombinerar två eller fler forskningsmetoder som stärker studiens trovärdighet och

resultat. Förhoppningsvis kommer det ge oss ytterligare ett lager av djup och förståelse för

vilka förutsättningar sociala medier ger för ungdomars identitetsskapande. Nu valde vi att
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använda oss av enbart semistrukturerade intervjuer på grund av tidsbrist, samt att den rådande

Covid-19 pandemi gjorde att det var svårare att aktivt träffa respondenterna i verkligheten

och därmed kunnat efterfråga att få se deras flöden på sociala medier.
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Bilagor

Bilaga 1 - Intervjuguide

Presentation

● Fråga om det är OK att spela in intervjun

● Vi presenterar oss (vilka vi är, universitet)

● Syftet med studien

● Etiska riktlinjer

● De har rätt att avbryta om de vill

● De kommer vara anonymiserade i redovisningen

● Några frågor innan vi börjar?

Inledande frågor

● Ålder

● Könstillhörighet

● Vad de pluggar/ sysselsättning?

● Hur skulle du beskriva dig själv? Din stil? Dina intressen? Ditt umgänge?

● Upplever/ vet du med dig att din självpresentation kan skilja sig mellan olika

umgängeskretsar och situationer? Om ja - hur? Varför?

● Vilken typ av sociala medier använder du?

● Hur skulle du beskriva dig online?

● Hur länge har du använt dig av de sociala plattformarna?

● Hur ofta är du aktiv på de olika medierna? Vad gör du då?

● Hur ofta publicerar du något själv?

Mellanliggande frågor

● Hur använder du plattformarna?

● Har du flera konton på samma plattform?

● Kan du beskriva dina tankar inför en uppdatering av dina medier. Vad tänker du på?

(Tid för publicering, Vad man publicerar, färger, filter, typ av bild, objekt, ljus, vilka

som kan se.. etc).

● Vad vill du förmedla genom exempelvis en bilduppdatering på Instagram?

● Vad är viktigt för dig när du publicerar något?

● Vilken känsla vill du skapa med en uppdatering?
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● Hur skulle du beskriva dig själv som person offline?

● Skulle du säga att din sociala medier profil stämmer överens med den du är “offline”,

eller hur du uppfattas?

● Vem kan se din profil? Har du låst ditt konto på något vis, exempelvis helt låst eller

anpassat för utvalda personer att se, eller offentligt?

● Vad tittar du på på sociala medier?

● Hur vill du uppfattas av andra på dina sociala medier?

● Hur tror du att du uppfattas av andra på sociala medier?

● Tror du att såsom du uppfattas online stämmer överens med hur du tror att du

uppfattas offline? Skillnader/ likheter?

● Vilka inlägg/ bilder är det okej att taggas i? Vilka är inte? Får vem som helst tagga dig

i något?

● När du publicerar något, är det viktigt att någon/ några specifika personer ser dina

inlägg? Vilka och varför?

- Hur reagerar du på om de/ den personen inte sett din uppdatering och/eller reagerat

på den?

Avslutande frågor

● Hade du velat definiera begreppet “identitet” för oss?

● Känner du att du kan uttrycka dig fullt ut i din offline-miljö? Om inte - känner du att

du kan uttrycka detta på sociala medier istället?

● Hade det varit okej att följa dina konton på sociala medier under några dagar?

● Fråga om respondenten har något mer att säga/ fråga om dem tyckte vi glömt något

osv.

27


