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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att närmare undersöka hur flickor i 18-årsåldern förhåller sig 

till normativ femininitet i sociala medier, detta genom att närmare studera vilka sociala 

mekanismer som kan tänkas ligga bakom deras upprätthållande av stereotypa könsroller 

i sociala medier och vidare belysa dess potentiella efterverkningar. Tidigare forskning 

och den teoretiska referensramen tar sin utgångspunkt i Giddens teori om individens 

identitetsskapande och den reflexiva självidentiteten, och utforskas vidare i förhållande 

till Goffmans dramaturgiska perspektiv där fokus läggs på förändrade villkor för 

intrycksstyrning i form av de möjligheter till strategisk självpresentation som erbjuds i 

sociala meder. Vidare beaktas detta i relation till betydelsen av grupptillhörighet och 

social identitet genom att belysa unga tjejers situation i sociala medier utifrån 

traditionella interaktionistiska perspektiv på reproduktion av genus. Uppsatsen tar sin 

utgångspunkt i en kvalitativ metodansats och datamaterialet består av information 

insamlat från åtta semistrukturerade intervjuer med gymnasietjejer från två olika skolor 

i Stockholms län. Resultatet tyder på att olika sociala medier kan förstärka sterotypa 

idealbilder genom olika statusmarkörer som följer med in i det virtuella livet, samt att 

unga tjejer i sociala medier många gånger tycks upprätthålla en fasad, på så sätt att den 

ursprunliga identiteten förskönas, eller till och med ersätts av en ny ”online”-identitet. 

Vidare pekar resultatet på att detta användningssätt å ena sidan verkar positivt för såväl 

unga tjejers individuella som sociala identitet, men genererar å andra sidan negativa 

efterverkningar i form av stress och press.   
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1. Inledning  

I det moderna samhället har tid och rum kommit att ha allt mindre betydelse för interaktion 

människor emellan. Detta yttrar sig inte minst i olika sociala medier1 - en ny spelplan för 

interaktion där vi inte sällan deltar i ett flertal Internetbaserade nätverk och upprätthåller 

kontakten med individer vi inte nödvändigtvis står nära i det verkliga livet. Användning av 

sociala medier berikar vårt informationsflöde och genererar också tillträde till en rad nya 

miljöer och företeelser som avspeglar våra intressen i det i icke-virtuella livet (Wellman, 

2002). Sociala medier är idag ett synnerligen utbrett fenomen, inte minst bland unga flickor i 

åldersgruppen 17-18 år, som dagligen tillförsäkrar sig om att ha uppdaterat sina konton. 

Smartphones2 (svenska: smarta mobiler) underlättar denna aktivitet och är uteslutande det 

mest frekventa verktyget när det kommer till användning av sociala medier (Statens 

Medieråd, 2015). En översiktlig granskning av det sociala nätverket Instagram3’s startflöde 

ger till exempel en tydlig indikation på att flickor i ungdomsåldern i markant större 

utsträckning publicerar videoklipp och bilder än pojkar i motsvarande åldersgrupp. 

Bildpublikationer framställs många gånger i form av självporträtt (selfies) som inte sällan med 

hjälp av så kallade filter4 retuscherats i enlighet med samhällsetablerade skönhetsideal. 

Benämningen selfie härstammar ur begreppet självporträtt och utsågs år 2013 av Oxford 

Dictionaries (Bax, Mats i Expressen, 2013) till årets ord, detta efter att ha genomfört en 

omfattande analys av hur över 150 miljoner ord används på nätet, och har under senare åt fått 

en vedertagen plats även i det svenska språkets vokabulär. Inte minst speglar detta påtagligt 

den individualism som senmodern digitalisering kommit att medföra. Då nätbaserad 

                                                 
1 Sociala kommunikationsnätverk som gör det möjligt för användare att kommunicera genom exempelvis 

text, ljud och bild (Nationalencyklopedin, 2015) 

2 En mobiltelefon med Internetuppkoppling, kamera och andra datorinriktade funktioner 

(Nationalencyklopedin, 2015) 

3 Socialt nätverk i en mobilapplikation som för användare gör det möjligt att dela med sig av bilder och 

videoklipp. Bilderna kan även delas till andra nätverkssajter, till exempel Facebook (Nationalencyklopedin, 

2015) 

4 Effekt som gör det möjligt att redigera bilder med hjälp av till exempel ljussättning och färgändring 

(Nationalencyklopedin, 2015) 
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interaktion i hög grad liknar hur individer interagerar i det verkliga livet utgör nätumgänge 

samtidigt en väsentlig byggsten för ungdomars identitetskapande (Skolverket/Marcin de 

Kaminski, 20135). Detta öppnar i sin tur upp för vidare intresse av unga tjejers 

förhållningssätt till normativ femininitet vidare kopplat till deras identitetsskapande i det 

virtuella livet, med vidare anknytning till dess potentiella efterverkningar. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

 

Unga tjejers behov av att bli socialt accepterade kolliderar ideligen med det moderna 

jämställdhetsidealet (Thomsson & Elvin-Nowak, 2003). Därtill följer ett intresse av att 

närmare undersöka hur gymnasietjejer förhåller sig till normativ femininitet i sociala medier. 

Uppsatsen syftar således till att närmare studera hur olika sociala mekanismer bidrar till detta 

förhållningsätt, i förhållande till reproduktion och upprätthållande av könsroller i sociala 

medier. Ämnesområdet ligger i samklang med aktuella samhällsdebatter, och syftar därför 

också till att belysa aspekter med avseende på unga tjejers välmående.  

 

Uppsatsens frågeställning lyder följaktligen: 

 

• Vilka sociala mekanismer kan ligga bakom gymnasietjejers upprätthållande av 

könsroller i sociala medier?  

Med följdfrågan: 

• Vilka positiva/negativa efterverkningar medför detta för unga tjejer? 

 

1.2. Avgränsningar 

 

Tonåren beskrivs i vardaglig mening ofta som en övergång in det vuxna livet, med vilket 

följer en kritisk period för individens identitetsutveckling (se till exempel Giddens, 1999). 

                                                 
5 Forskare och skapare av Lund University, Internet Institute och medverkande av forskningsprojektet 

Cybernormer (Skolverket, 2013) 
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Med utgångspunkt i siffror från Statens Medieråd (2015) om ungdomars Internatvanor kan det 

konstateras att flickor i gymnasieåldern är ytterst överrepresenterade vad gäller aktivitet i 

sociala medier, och uppsatsen avgränsades med anledning av detta till att endast behandla 

studiet av flickor i åldersgruppen 18 år. Datainsamlingen genomfördes vid två skilda 

gymnasieskolor i Stockholms län, och slutsatserna är följaktligen begränsade till att endast 

omfatta detta urval. Uppsatsen syftade även i första hand att behandla de sociala medier som 

statistiskt sett toppar listan över mest använda sociala medier, med speciellt fokus på de 

medier som deltagarna själva valde att lyfta fram (Instagram, Facebook och bloggar). 

 

1.3. Disposition  

 

Uppsatsen inleds med ett bakgrundsavsnitt som avser att introducera fenomenet sociala 

medier med utgångspunkt i ett ”trådlöst” samhällsperspektiv. I detta avsnitt presenteras även 

statistik på unga tjejers mediavanor med fokus på sociala medier. Vidare sammanfattas 

studiens teoretiska underlag och den tidigare forskning om som används för studiens ändamål; 

dels statastik gällande ungas medievanor, dels teori om identitetsskapande och 

genusreproduktion. Detta efterföljs av ett metodavsnitt som redogör för undersökningens 

metodologiska utgångspunkt, urval, tillvägagångssätt, kodningsprocess, en beskrivning av 

studiens förhållningssätt till etiska riktlinjer, och slutligen en diskussion av de tillvägagångsätt 

som använts i uppsatsen för att uppnå trovärdighet och tillförlitlighet. Därefter framställs en 

redovisning av studiens resultat och analys som slutligen genererar ett antal slutsatser med 

efterföljande diskussion. Forskningsstudien avslutas med en kritisk reflektion av studien med 

förslag till framtida forskning.  
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2. Bakgrund 

2.1. Sociala mediers roll och utveckling 

 

Internetanvändningen har under senare år stigit kraftigt. Samtidigt som fler människor 

använder Internet dagligen (Stiftelsen för Internetstruktur, 2014). Enligt EU:s statistik 

(Eurostat 2014: 17) använder cirka 90 % av Sveriges befolkning Internet. Sedan bara fem år 

tillbaka har smarta mobiler fått en ordentlig spridning, och hela 69 % kopplar regelbundet upp 

sig på Internet via sin mobiltelefon; 54 % gör det dagligen och 35 % flera gånger om dagen. 

Vidare har detta medfört en stor ökning vad gäller aktiviteten på olika nätbaserade sociala 

nätverk. Mellan år 2005 och 2010 ökade populariteten av nätbaserade sociala nätverk med 

mer än tio procentenheter. Statistik visar också på att kvinnor är mer aktiva i nätbaserade 

sociala nätverk än män, framför allt vad gäller vardaglig användning. Denna ofantliga tillväxt 

av nätbaserad interaktion har vidare medfört att individer inte längre är begränsade till 

redaktionella massmedier för att berika sitt informationsflöde, utan också har fritt tillträde till 

en rad andra källor. Detta genererar i sin tur nya krav och förväntningar på användare av 

nätbaserade sociala nätverk, inte minst då de själva blivit en del av medialiseringen (Dunkels, 

2012). Att många nätverksplatser erbjuder funktioner som underlättar för individer att 

publicera till exempel fotografier och låta andra användare kommentera och betygsätta dem 

(Statens Medieråd, 2015) kan tolkas som att dessa nätverksplatser utgör en väsentlig plats för 

individens identitetsskapande.  

 

Det påtagliga individuella fokus som följt med utvecklingen av den trådlösa världen och 

utbredningen av sociala nätverk framhävs i Wellman (2002)’s beskrivning av samhället som 

en utveckling till en sorts nätverkad individualism. I kontrast till de homogena “dörr-till-

dörr”- relationer som genomsyrade dåtidens samhälle präglas det moderna samhället istället 

av en i stor utsträckning individualiserad, trådlös värld där sociala relationer är långt utspridda 

ifrån hemmets baser. Två viktiga motiv för upprätthållande av “on-line”- relationer kan dels 

tänkas vara känslomässigt stöd, dels en känsla av kamratskap (Wellman, 2002), detta trots att 

on-line- närvaron på många sätt är begränsad (Wellman & Guila, 1999). Wellman (2002) 

understryker i detta avseende betydelsen av individers behov av bekräftelse, samt strävan efter 

att vara del av en gemensam identitet. Vid studiet av Internet bör forskaren vidare ha i åtanke 
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att inte behandla Internet som ett isolerat socialt fenomen. Snarare är det nödvändigt att 

fokusera på hur nätbaserad interaktion samverkar med andra aspekter i individers liv. Då 

individers sociala förhållanden, till exempel kulturella miljö, socioekonomiska status och 

könsidentitet, ofta följer med in i den virtuella världen bör inte on-line- interaktion studeras 

som en separat verklighet. Å andra sidan bör inte on-line interaktion betraktas som en direkt 

avspegling av verkligheten, då Internet samtidigt konstruerar och upprätthåller egna normer 

och strukturer (Wellman & Milena, 1999). Att mobilägandet under senare år kraftigt ökat har 

också medfört en markant ökning i själva användandet av olika sociala medier, där flickor i 

samtliga åldersgrupper är tydligt överrepresenterade. Statistik visar på att majoriteten, om inte 

till och med näst intill alla, ungdomar idag äger en mobiltelefon, vilken mer eller mindre 

dagligen används i syfte att ta del av olika sociala medier. Siffrorna visar också på att flickor i 

åldersgruppen 17-18 år verkar vara mer benägna att ladda upp och skicka bilder på nätet 

jämfört med pojkar i åldersgruppen, samt att det sociala nätverket Facebook6 än idag toppar 

listan över mest använda sociala medier, men att antalet användare bland ungdomar (17-18 år) 

på senare tid sjunkit något. Samtidigt har Instagram’s popularitet stigit markant, framför allt 

bland flickor i åldersgruppen 17-18 år. 35% av flickorna i åldersgruppen var i undersökningen 

2012/13 aktiva användare av Instagram, en siffra som ett år senare kommit att stiga till över 

80%. Detta kan tolkas som ett utvidgat intresse för användning av bildtjänster på nätet, inte 

minst bland flickor i ungdomsåldern (Statens Medieråd, 2015). 

 

3. Teori och tidigare forskning 

Sociala mekanismer och förklaringsmodeller som verkar bakom nätverksbaserad interaktion 

är ett mycket komplext fenomen att studera eftersom traditionella förklaringsmodeller belyser 

sociala fenomen i direkt förhållande till den fysiska kroppen (Marcin de Kaminski; 

Skolverket, 2013). Aktivitet i sociala medier utgör liksom interaktion i det verkliga livet ett 

samspel, men kan annorlunda uttryckt inte direkt förklaras med sedvanliga teorier som bygger 

på det fysiska mötet i direkt face-to-face- interaktion. I och med förändrade villkor och 
                                                 
6 Kommunikationsnätverk där människor kan hålla kontakten med varandra via nätet 

(Nationalencyklopedin, 2015) 
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möjligheter vad gäller spridning av material erbjuds individen i dagens moderna samhälle en 

rad nya möjligheter för att framställa sin identitet för sin omvärld (Dunkels 2012), vilket 

öppnar upp för frågan om hur dessa möjligheter påverkar unga tjejers identitetsskapande. För 

att konstruera ett grundläggande teoretiskt ramverk i relation till uppsatsens syfte är det 

följaktligen relevant att studera såväl det individuella som det kollektiva identitetsskapandet i 

både den virtuella som den icke-virtuella världen, och vidare undersöka hur detta kan beaktas 

i relation till vardagligt upprätthållande av genus. Med andra ord är det av stor vikt att frågan 

studeras i sitt specifika sammanhang. Ett potentiellt fruktbart sätt att närmare studera dessa 

förhållanden är att utgå från hur individens själv- och sociala identitet formas i det 

moderniserade samhället. 

 

3.1. Den reflexiva självidentiteten 

 

Identitet har att göra med likformighet; individens identitet avspeglas i den hon är, att hon 

oavsett dag eller situation är samma person. Identiteter kan betraktas ur flera olika perspektiv, 

men får endast mening när de sätts i relation till någonting annat (Stier 2003: 17). 

Framträdandet av kroppen har i detta avseende en stor betydelse för framställning av 

individens självidentitet; ytliga drag, så som exempelvis klädsel, blir ledtrådar för hur 

individen kommer att handla i olika situationer (Giddens 1999: 122). På grupp- och 

samhällsnivå bör identiteter betraktas som produkter av ett samspel mellan å ena sidan 

individers självupplevda identitet, å andra sidan utifrån samhällets struktur och kultur. På så 

sätt uttrycker sig identiteter i olika typer av gemenskaper, och på motsvarande sätt påverkas 

individers identiteter av sociala relationer och grupptillhörigheter (ibid: 22). Giddens (1999) 

redogör för individers identitetsskapande i vad han kallar den moderna samtiden, och vidare 

dess konsekvenser för individens skapande av självidentitet. Det moderna samhällets extrema 

dynamik och reflexivitet har markant förändrat villkoren för individers identitetsskapande på 

så sätt att globalisering och olika dateringssystem orsakat en slags tömning av tid och rum. 

Det har i sin tur medfört att sociala relationer lyfts ur sina specifika kontexter och blivit 

oberoende av tidrummet (Giddens 1999: 25); en slags urbäddning av sociala institutioner 

(ibid: 27). Med denna urbäddning följer en genomgripande reflexivitet av självidentiteten, på 

så sätt att individens handlingar måste anpassas till den nya information och de nya kunskaper 

hon erhåller (ibid: 30). Annorlunda uttryckt är det nödvändigt för individen att kontinuerligt 
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uppdatera sitt kunskapsflöde för att kunna “hänga med i samhället”. Detta bidrar i sin tur till 

en ökad mångfald vad gäller val av livsstil, då individen ständigt ställs inför en rad komplexa 

val som ständigt måste överensstämma med hennes självidentitet (ibid:101). Den ofantliga 

tillväxten av media spelar i detta avseende en betydande roll på så sätt att det blivit möjligt för 

individen att få inblick i helt nya miljöer. Samtidigt begränsar till exempel reklam i till 

exempel elektroniska medier och tidningar individers fria val på så sätt att de konstruerar och 

upprätthåller normer för olika typer av stereotypiska ideal (ibid: 13). 

 

3.1.1.  Spegeljaget och framställning av 

identiteten 

 

Charles Horton Cooley myntade begreppet spegeljaget, som åsyftar till att beskriva hur 

individen skapar en uppfattning av sig själv och sin identitet utifrån hur hon tror att andra 

individer uppfattar henne. Processen kan därmed liknas med en spegel. Denna spegelprocess 

genererar en självkänsla hos individen, som vidare ligger till grund för hur hon skapar sin 

självbild. Hur hon därefter kommer att handla beror på hur hon definierar situationen 

(Dahlgren & Starrin, 2004). Goffman (1959) understryker individens behov av att definiera 

situationen för att vidare kunna inta den specifika roll och de fastställda handlingsmönster 

som hör till den specifika situation hon befinner sig i. Hans dramaturgiska perspektiv bygger 

på föreställningen om verkligheten som en teaterscen, där individen intar olika roller beroende 

på vilken situation hon befinner sig i. En distinktion görs av individers agerande dels på 

scenen (främre regionen), dels bakom scenen (bakre regionen). När individen befinner sig ute 

på scenen förväntas hon inta en professionell roll och leva upp till de specifika krav som ställs 

på just den rollen (Goffman 1959: 28). Utifrån ett förutbestämt handlingsmönster kan 

individen på så sätt kliva in i en situation och definiera den på ett sätt som motsvarar 

omgivningens förväntningar (Stier 2003: 63). Bakom scenen menar Goffman å andra sidan att 

individen kan kliva ur sin situationsbaserade roll och vara sig själv.  

 

Ett väsentligt led i att definiera situationen är så kallad intrycksstyrning (Goffman 1959: 184). 

Rörelsemönster och ansiktsuttryck anpassas efter det uttryck individen avser att sända ut i en 

viss situation, vilket resulterar i respons från omgivningen som bekräftar huruvida individen 
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handlat i enlighet med de rollspecifika kraven eller ej (ibid: 35-36). Social information 

förmedlas på så sätt genom utsända och överförda uttryck (Boyd, 2006). Dunkels (2012) 

beskriver i detta avseende Internet som en form av frigörande teknik, på så sätt att direkt face-

to-face- interaktion uteblir och att det inte krävs direkt respons på de uttryck som sänds ut. 

Flickor i ungdomsåldern tycks många gånger uppvisa ett starkare självförtroende på Internet 

jämfört med i det verkliga livet, bland annat genom att publicera bilder där de klär sig mer 

utmanande jämfört med det verkliga livet. En potentiell förklaring till denna typ av 

utagerande skulle till exempel kunna vara att unga tjejer, genom att överskrida traditionella 

könsbundna gränser, experimenterar med och provar på olika roller (Dunkels 2012: 49).  

 

Hur individen framställer sin identitet i sociala medier kan också tolkas som någonting djupt 

grundat i hennes sociala identitet. Genom att länka ihop sig med andra bygger individen sina 

självpresentationer och uppnår sålunda en känsla av tillhörighet genom att markera att hon 

följer mönster som är specifika för den grupp hon vill bli förknippad med. Detta kan bidra till 

som en slags insider/outsider -effekt, på sätt att individen riskerar att uteslutas från en viss 

social grupp om hon avviker från dess typiska mönster (Baym, 2010). Sociala medier erbjuder 

nya möjligheter för individens att styra sina utsända uttryck, till exempel genom att strategiskt 

manipulera den identitet som främställs i hennes självpresentation. Inte sällan vågar individer 

på grund av den påtagliga distans och anonymitet till omgivningen som Internet medför 

överskrida traditionella normer. På så sätt förändras också gränsdragningen i vad som 

traditionellt betraktas som frontstage respektive backstage (Persson 2012: 346). 

 

3.1.2. Studier om ungdomars identitetskapande 

 

Liksom Wellman (2002) och Giddens (1999) poängterar Sobring, Andersson och Lundin 

(2014) att dagens medialiserade samhälle skapar nya förutsättningar för individers värderingar 

och förebilder. Individens närmsta sociala miljö är med andra ord inte längre avgörande för 

hennes identitetsskapande. Internet är en ny kontext, där ungdomar tillåts experimentera med 

sina identiteter, såväl individuellt som i grupp. Med hjälp av ett forskningsmaterial bestående 

av 19 olika berättelser av ungdomar i åldersgruppen 16-18 år undersökte Sobring m.fl (2014). 

ungdomars Internetvanor och vidare hur detta kan ställas i relation till deras 

identitetsskapande. Gällande hantering av Internet kunde en viss skillnad med avseende på 
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könstillhörighet urskiljas. Bloggar7 var till exempel framför allt vanligt förekommande bland 

unga tjejer (Sorbring m.fl. 2014: 135). Upprätthållande av vänskapsrelationer, lättillgänglighet 

och anonymitet var framträdande kategorier i resultatet. Anonymitet framställdes som 

någonting fördelaktigt på så sätt att det ansågs minska risken för stigmatisering. Bekräftelse 

var ett framträdande begrepp, vilket användes i avseende att beskriva Internet som ett 

lättillgängligt medel för att bekräfta denna (ibid: 124).  

 

Schmitt, Dayanim & Matthias (2008) belyser genom två studier individers möjligheter till att i 

nätbaserad interaktion med enkla medel kan manipulera personliga egenskaper hon omöjligt 

kan förändra vid direkt face-to-face- interaktion. På så sätt kan individen i sociala medier 

skapa en mer eftertraktad identitet i den hon faktiskt innehar i det verkliga livet. I studierna 

utforskades ungdomars användning av hemsidor i relation till deras identitetsskapande. I 

studierna avsåg studien dels att undersöka förekomsten och konstruktionen av personliga 

hemsidor och bloggar, dels att utforska relationen mellan användning av hemsidor och 

identitetsskapande genom att på bas av hemsidornas innehåll analysera hur ett slumpmässigt 

urval använde olika hemsidor. Likväl i denna studie kunde ett flertal kategorier utläsas som 

fördelaktiga aspekter med nätbaserad interaktion, till exempel att expandera sitt sociala 

nätverk men också möjligheter till att publicera information om sig själv och således 

möjligheten till att experimentera med sin identitet. Personliga hemsidor beskrevs följaktligen 

som någonting väsentligt för ungdomars självförverkligande, på så sätt att de får möjlighet att 

visa upp något de är “stolta över”. Detta gällde inte minst flickor i ungdomsåldern, som inte 

sällan använde personliga hemsidor för att uttrycka information om sig själva. 

 

3.2. Könsroller och genus 

 
Könsroller kan definieras som sociala och kulturella skillnader, som ursprungligen 

konstruerats utifrån individers könsidentitet. Vidare har könsidentiteten skapats genom den 

naturliga biologiska skillnaden mellan kvinnor och män. Könsidentiteter, ofta även kallat 

genus, grundar sig utifrån olika stereotyper för vad som generellt anses vara manligt 

                                                 
7 En offentlig dagbok eller logg på webben som är öppen för allmänheten att ta del av 

(Nationalencyklopedin, 2015) 
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respektive kvinnligt (Stier 2003: 62). Det handlar annorlunda uttryck om en allmänt hållen 

förståelse som bygger på vad som ofta förknippas med manlighet - till exempel att dricka öl, 

se på fotboll och att inte visa känslor - respektive kvinnlighet - ofta förknippat med 

utseendefixering, undergivenhet och känslosamhet (ibid: 63). Att besitta en könsidentitet i 

enlighet med det moderna samhällets ideal och stereotyper förefaller vara än mer viktigt i den 

tidiga vuxenåldern, som på flera plan innebär ett kritiskt steg i utvecklingen för individens 

identitetsskapande (Giddens 1999: 130). Genus kan beskrivas som ett system av sociala 

praktiker, en process, där könsskillnader ständigt upprätthålls och reproduceras (Wharton, 

2012). Femininitet och maskulinitet utgör två grundläggande byggstenar som ofta tas för 

givna när det gäller att kategorisera individen, och är således i hög grad avgörande för hur 

individer skapar sina identiteter (West & Zimmerman, 1987). Kön betraktas ofta som ett fast 

tillstånd, men är i själva verket inte bara en egenskap hos den enskilda individen utan 

någonting som befinner sig i ständig rörelse och till stor del är beroende av såväl historiska 

som kulturella förändringar. Vidare konstruerar och upprätthåller genus könsskillnader som i 

sin tur konstruerar och upprätthåller ojämlika relationer (Ridgeway & Smith-Lovin, 1992: 

92). På så sätt är genus snarare en mekanism som skapas, upprätthålls och reproduceras på 

flera olika nivåer i den sociala strukturen. Trots att den enskilda individens handlingar i hög 

grad är centrala för reproduktion och upprätthållande av genus förfaller det vara av relevans 

att i denna uppsats fokusera på krafter som verkar bortom individens fria val, och därmed ta 

utgångspunkt i interaktionistiska perspektiv på genus.  

 

 

3.2.1. Interaktionistiska perspektiv på genus 

 

Vid studiet av genus på interaktionsnivå etableras fokus framför allt på sociala relationer och 

kontexter där individer interagerar med varandra. Ur ett så kallat etnometodologiskt 

interaktionistiskt perspektiv betraktas genus som någonting performativt; en produkt av 

mänsklig prestation (Wharton 2012: 62). Genus blir på så sätt en rutin, någonting som 

ständigt upprätthålls och reproduceras i vardagliga interaktioner (West & Zimmerman 1987: 

125). Själva processen som utgör grunden för hur individer definierar sig själva i förhållande 

till kön och olika typer av social kategorisering bygger till stor del på de förväntningar som 

finns på individen i olika sociala kontexter (Wharton, 2012). Det kan följaktligen vara av 
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relevans att vidga den etnometodoligisk- interaktionistiska definitionen till att inte bara 

betrakta genus som någonting som aktivt skapas, utan därtill belysa andra potentiella 

mekanismer som formar och begränsar individers förmåga att producera föreställningar om 

kön. 

 

Ett väsentligt perspektiv att belysa vid studiet av genus på interaktionsnivå är så kallad 

statusmarkörsteori (Wharton 2012: 64). Statusmarkörer är olika slags sociala karaktärsdrag 

som bidrar till att konstruera olika typer av förväntningar individer emellan. När 

statusmarkören etablerat ett visst värde, och följaktligen uppnått en viss status, formar den 

olika typer av förväntningar som där igenom ligger till grund för utveckling av olika 

stereotyper (ibid.). Annorlunda uttryckt använder individer statusmarkörer för att bedöma hur 

de tror att andra individer kommer att agera i olika situationer. Grupper som ur ett 

samhällsperspektiv generellt sett besitter ett lägre statusvärde (däribland kvinnor) bör 

följaktligen också missgynnas av detta (Wharton 2012: 65). Begrepp som till exempel 

tillgångar och status förefaller av den anledningen vara väsentliga för studiet av hur flickor i 

ungdomsåldern definierar sig själva genom sociala medier. I detta avseende kan det vara 

fruktbart att utgå från Bourdieus (1999) kapitalbegrepp, på så sätt att individer i sociala 

medier tillerkänns en viss status vilket kan betraktas som en form av symboliskt kapital. 

Huruvida någonting betraktas som ett symboliskt kapital är annorlunda utttryckt beroende av 

den specifika kontexten, och blir först någonting värdefullt när det av individer inom samma 

fält tillerkänns ett värde (Bourdieu, 1999: 97).  

 

3.2.2. Genus som institutionella arenor 

 
Institutioner är mer eller mindre självbevarande och bidrar till att individer i vardagen tar 

många uppfattningar för givet. Genom olika institutionella arenor skapas skillnader i genus 

inte alltid medvetet, utan blir snarare en produkt av sociala uttryck med utgångspunkt i 

idealiserade föreställningar kring vad som anses vara feminint respektive maskulint (West & 

Zimmerman 1987: 147). När sådana föreställningar legitimeras blir genusmönster någonting 

mycket kraftfullt som ständigt fortsätter att upprätthållas och reproduceras. Värt att 

understryka är dock att det inte handlar om att bli tvingad in i en könsroll, utan snarare att 

individer i själva verket ofta väljer sina genusmönster. Vad som däremot är relevant att 
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analysera är de övergripande sociala strukturer som får individen att välja antingen det ena 

eller andra alternativet (Risman 2004: 431). Samtidigt samverkar olika interaktionistiska 

perspektiv på flera nivåer i den sociala strukturen, och inget av perspektiven bör av den 

anledningen studeras helt isolerat från ett annat (Wharton 2012: 18).  

 

 

3.2.3. En studie om normativ femininitet bland unga tjejer 

 

Fanny Ambjörnsson (2004) skildrar den normativa femininiteten i förhållande till rädslan att 

stigmatiseras ur sociala grupptillhörigheter, detta genom deltagande observation och 

information från ett flertal intervjuer med tjejer i gymnasieåldern. I studien illustreras vikten 

av olika normaliseringsprocesser för flickor i ungdomsålderns socialisation in i rollen som 

“tjej”. Inte minst framhävs olika mediers inverkan på våra sinnen, samt hur olika 

normaliseringsprocesser styr flickor i ungdomsålderns ideal och förförståelse. Studien 

poängterar att media skapar ett förtryck som bidrar till att upprätthålla olika könsstereotyper, 

som vidare riskerar att föra in unga tjejer in i självdestruktiva beteenden (Ambjörnsson, 2004: 

21). Vidare understyrks att könsstereotyper i själva verket inte är någonting annat än sociala 

normer; normer som bara existerar i relation till någonting annat och “ständigt trängs eller 

samverkar sida vid sida” (ibid: 23). Den normativa femininiteten blir följaktligen ett centralt 

begrepp, som åsyftar till det faktum att vissa identiteter uppfattas som mer naturliga, andra 

inte. På så sätt särskiljer individer hela tiden olika kategorier i förhållande till vad de är vana 

vid och vad de upplever som främmande och den genusbestämda kroppen är följaktligen 

något som skapas genom ständig manipulering (ibid: 56). Den “idealtypiska tjejen” tycks vara 

lätt att beskriva men desto svårare att leva upp till, vilket Ambjörnsson hänvisar till det 

faktum att visuellt konstruerade ideal ligger allt för långt bort från den verkliga situationen för 

att överhuvudtaget vara möjliga att leva upp till (ibid: 299).  

 

Ovanstående teori- och tidigare forskningsavsnitt har beskrivit teori och empiri med 

tyngdpunkt på hur konstruktionen av individers identitet kan sättas i ett större perspektiv 

genom att vidare behandla olika processer för upprätthållande av genus. Detta låg vidare till 

grund för utformningen av studiens metodologiska tillvägagångssätt:  
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4. Metod 

I nedanstående avsnitt avhandlas uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt. Avsnittet inleds 

med en kort beskrivning av uppsatsens metodologiska utgångspunkt, följt av en utförlig 

beskrivning av studiens urval, hur datamaterialet bearbetades samt några etiska överväganden 

som diskuterats i relation till forskningsstudien. Slutligen lyfts några etiska överväganden 

fram som uppkommit i samband med studien.  

 

4.1. Metodologisk utgångspunkt 

 

För uppsatsens syfte ansågs det vara fördelaktigt att tillämpa en kvalitativ forskningsansats, 

detta eftersom gymnasietjejernas egna erfarenheter och upplevelser i allra högsta grad var 

centrala för att studera upprätthållande av genus i sociala medier. En kvalitativ metodologisk 

utgångspunkt ansågs vara ändamålsenlig eftersom förståelse på ett djupare plan var väsentligt 

för uppsatsens frågeställning. Detta medförde ett behov av att få ta del av deltagarnas egna 

upplevelser och deras uppfattning av fenomenet (Fejes & Thornberg 2009: 19). Ett induktivt 

förhållningssätt applicerades i relation till det teoretiska ramverket, i syfte att framhäva de 

aspekter som deltagarna själva valde att lyfta fram (Bryman 2011: 40). Det diskuterades även 

kring huruvida en kvantitativ metodansats hade varit tillämpbar för uppsatsens syfte, till 

exempel att genomföra en enkätstudie för att ta reda på vilka faktorer som rent statistiskt sett 

kunde tänkas ligga bakom gymnasietjejers upprätthållande av genus i sociala medier, men för 

att bibehålla ett öppet förhållningssätt och vidare belysa flera olika infallsvinklar ansågs 

emellertid en kvalitativ ansats på många sätt vara förmånlig. Utgångspunkten kom således till 

stor del att vila på individers förmåga att själva konstruera sin sociala verklighet, och 

därigenom på hur de tolkar verkligheten runt omkring sig i en specifik miljö (Ahrne & 

Svensson 2011: 341). 
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4.2. Urval 

 

Undersökningens urval bestod av åtta stycken intervjuer genomförda med gymnasietjejer i 18-

års ålder. Urvalet var delvis målstyrt på så sätt att samtliga intervjudeltagare som tillfrågades 

att delta i studien förmodades besitta relevant information till de forskningsfrågor som 

formulerats (Bryman 2011: 350). Urvalsprocessen tog sin utgångspunkt i ett kedjeurval (ibid: 

196); en nyckelperson öppnade upp för tillträde till fältet, vilket där efter genererade kontakt 

med fler potentiella deltagare. För att uppnå en viss geografisk variation valdes 

intervjudeltagare belägna i två skilda skolor i Stockholms län. Detta gjordes också för att 

undvika ett allt för homogent urval. Med vetskapen kring svårigheterna med statistisk 

generalisering inom kvalitativ forskning (Fejes & Thornberg 2009: 230) i åtanke var studiens 

mål snarare att i någon mening uträtta en teoretisk generalisering. Detta syftar till att göra en 

noggran bedömning av i vilken utsträckning studiens resultat kan generera vägledning för vad 

som kommer att ske i en annan situation (Kvale 1997: 210). Huruvida individers geografiska 

position är sammanlänkad med deras användningssätt av sociala medier hade eventuellt 

kunnat vara en ytterligare intressant forskningsaspekt att bedriva, men då detta föll utanför 

studiens huvudsakliga ramar ansågs det emellertid inte vara nödvändigt att ytterligare 

expandera urvalet rent geografiskt. 

 

4.3. Insamling av data 

 

Insamling av datamaterial utfördes genom åtta stycken, semistrukturerade, intervjuer. 

Samtliga intervjuer genomfördes utifrån en i förväg utformad intervjumall utformad utifrån ett 

antal principer framtagna med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställning. En sådan mall 

gjorde det möjligt att ställa följdfrågor baserade på intervjudeltagarnas svar, och följaktligen 

få djupare inblick i deltagarnas egna upplevelser av fenomenet (Kvale & Brinkman, 2009). 

Intervjuerna utfördes enskilt med avsikt att deltagarna inte skulle känna sig begränsad i 

möjligheten att besvara intervjufrågorna (Aspers 2011: 143), samt för att skapa trygghet vid 

intervjusituationen. Trygghet ansågs vara av största vikt för att skapa en fruktbar 

intervjusituation (Ahrne & Svensson 2011: 46), speciellt i förhållande till deltagarnas unga 

ålder och det faktum att de inte tagit del av liknande intervjuer förut. Intervjuguiden 
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utformades utifrån vissa teman där deltagarna inledningsvis gavs möjlighet att lyfta fram de 

sociala medier de för närvarande var mest aktiva i. En viss avgränsning i intervjuguiden 

gjordes samtidigt med avsikt att belysa unga tjejers överrepresentation vad gäller nyttjande av 

bilddtjänster på nätet, och intervjumallens andra del kom därför att betona detta. 

Intervjufrågorna utformades på ett sådant sätt att det kom att finnas gott om utrymme för 

flexibilitet och diskussion av intervjudeltagarnas upplevelse av fenomenet (Bryman 2011: 

419).  

 

 

Det diskuterades kring huruvida kvalitativa diskussioner i fokusgrupper eventuellt hade 

kunnat vara ett fruktbart alternativ och/eller komplement till de enskilda intervjuerna 

Deltagarna hade i sådant fall fått dela med sig av åsikter och tankar om fenomenet med flera 

andra deltagare. Å ena sidan hade detta kunna skapa goda förutsättningar för att belysa olika 

erfarenheter av den virtuella världen (Ahrne & Svensson 2011: 73), å andra sidan bestod 

urvalet av relativt unga deltagare, vilket hypotetiskt kunde tänkas medföra en risk för att alla 

deltagare inte skulle få komma till tals, eller ens våga uttrycka sina tankar inför sina okända 

medrespondenter. Enskilda intervjuer ansågs följaktligen vara mer lämpade för studiens syfte, 

samt fördelaktigt för att underlätta transkriberingen av datamaterialet. Intervjuerna spelades in 

för att innehållet i deltagarnas språkliga utsagor skulle kunna analyseras i efter hand, men 

också i syfte att närmare studera på vilket sätt de framförde sina resonemang (Bryman 2011: 

428). Datainsamlingen var med andra ord begränsad till intervjudata, vilket alternativt hade 

kunnat kompletteras med hjälp av deltagande observation. Vid närmare diskussion av 

alternativa datainsamlingsmetoder ansågs deltagande observation dock vara tämligen 

överflödig, med hänvisning till studiens huvudsakliga fokus på deltagarnas egna upplevelser 

och erfarenheter.  

 

4.3.1. Bearbetning av intervjudata 

 
Intervjuerna transkriberades ordagrant med specifika uttryck så som skratt, suckar och pauser 

inkluderade, dels för att underlätta läsningen av materialet i efterhand men också för att stärka 

det empiriska underlaget genom att till exempel kunna urskilja skillnader i vad som sägs och 

även hur det sägs i olika samtalssituationer. Vidare genomfördes först en öppen kodning av 

materialet där spontana iakttagelser noterades med olika markeringar med hjälp av olika 
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färger, symboler och kortare noteringar. Kodningen övergick senare till att bli mer specifik 

genom att utifrån mönster som varit framträdande under kodningsprocessen gradvis utveckla 

olika kategorier och begrepp i förhållande till studiens teoretiska ramverk (ibid: 169).  

 

4.4. Etiska överväganden  

 

Datamaterialet bestod till stor del av ett personligt material, och det var därmed av största vikt 

att skydda materialet från möjlighet för utomstående att kunna ta del av informationen. 

Informationskravet, som åsyftar till att deltagarna i förväg ska informeras om studiens syfte 

(Vetenskapsrådet, 1990), togs hänsyn till genom att det i förväg skickades ut ett 

informationsmeddelenade med en detaljerad beskrivning av vad som avsågs att undersökas. 

Intervjudeltagarna informerades också om att deltagandet var helt frivilligt, att de när som 

helst hade rätt att avbryta sin medverkan, samt att det insamlade datamaterialet endast avsågs 

att användas i forskningssyfte. Information om studiens syfte upprepades även vid själva 

intervjutillfället och deltagarna fick därmed ge sitt godkännande ytterligare en gång. På så sätt 

säkerställdes också att samtyckeskravet uppfyllts. Vidare tilldelades samtliga deltagarna 

största möjliga konfidantialitet och försäkrades vara helt anonyma (ibid). Med avsikt att 

bibehålla intervjudeltagarnas anonymitet användes olika kodnamn vid transkriberingen. 

Istället för att använda deltagarnas verkliga namn definierades deltagarna i de transkriberade 

texterna som “Gymnasietjej 1”, “Gymnasietjej 2 “, “Gymnasietjej 3”, och så vidare. 

 

4.5. Trovärdighet och tillförlitlighet 

 

För att uppnå trovärdighet (motsvarande validitet i kvantitativ forskning) lades mycket fokus 

på att sträva efter hög kvalitet genom hela forskningsprocessen. Validitet i kvalitativ 

forskning syftar till att studien förmår att återkoppla till studiens syfte och besvara 

frågeställningen på ett adekvat sätt (Fejes & Thornberg 2009: 218). Undersökningen tog sin 

utgångspunkt i ett induktivt metodologiskt tillvägagångsätt, och utgick från öppna 

intervjufrågor för att på så sätt stärka undersökningens trovärdighet. Dels för att ha ett öppet 

förhållningssätt till deltagarna och på så sätt hålla ett neutralt förhållningssätt för att inte låta 
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förförståelse och egna värderingar inverka på respondenternas svar. För att i efterhand kunna 

styrka och konfirmera det slutgiltiga resultatet var det med andra ord av stor vikt att 

eftersträva ett genomgående neutralt förhållningssätt. Detta var väsentligt för att inte påverka 

utförandet av studien och slutsatserna från undersökningen (Bryman 2011: 355).  

 

Tillförlitlighet (motsvarande reliabilitet i kvantitativ forskning) avser i vilken utsträckning 

studiens resultat i själva verket beror på tillfällighet. I kvalitativ forskning kan studien till 

exempel göras tillförlitlig genom att studien kan upprepas av en annan forskare men 

fortfarande generera samma resultat (Bryman 2011: 352). För att uppnå tillförlitlighet 

motiverades forskningsprocessens olika val utförligt och intervjudata transkriberades 

ordagrant, detta för att i efterhand göra det möjligt att återgå till datamaterialet och jämföra 

det med det slutgiltiga resultatet. Värt att understryka är det faktum att en del teoretiska 

utgångspunkter som används för att analysera datamaterialet inte kan sättas i direkt relation 

till nätbaserad interaktion. Studiens analys genererar följaktligen ett resultat utifrån en 

analytisk tolkning i förhållande till teori och tidigare empiri.  

 

5. Resultat  

Nedan presenteras det resultat som genererats ur det insamlade datamaterialet. Mot bakgrund 

av uppsatsens teoretiska ramverk och tidigare forskning har väsentliga aspekter lyfts fram i 

förhållande till undersökningens ursprungliga frågeställning. Resultatet presenteras 

inledningsvis med ett huvudsakligt fokus på individens identitetsskapande för att vidare 

redogöra för detta ur ett mer övergripande interaktionistiskt genusperspektiv. Avsnittet är 

tematiskt utformat på ett sådant sätt att samtliga rubriker lyfter fram olika aspekter ur 

deltagarnas upplevelse av reproduktion av könsroller i sociala medier. Vidare presenteras 

väsentliga processer och begrepp som utifrån ett sociologiskt perspektiv kan tänkas utgöra 

väsentliga byggstenar för detta.  
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5.1. En bild säger mer än tusen ord 

 

Samtliga intervjudeltagare var ägare till en smartphone som de dagligen använde i olika 

syften, inte minst som ett verktyg till att använda sociala medier. Det sociala 

kommunikationsnätverket Facebook kom på tal i samtliga intervjuer, men var mindre 

framträdande vid frågor om till exempel identitet och strategisk självpresentation. 

Bildtjänsten Instagram var däremot utmärkande som en typisk spelplan för strategisk 

självpresentation, vilket ligger i enlighet med statistik från Statens Medieråd (2015) som 

presenterades inledningsvis. Ett flertal fördelaktiga aspekter med nätverket Instagram lyftes 

fram på så sätt att det beskrevs som någonting, kul, spännande och intressant, till exempel 

med motiveringen att nätverket erbjuder inblick i andra människors liv:  
 

”Jag tror att, eh... att människor är beroende av att se vad andra gör, att alla är så nyfikna! Ja, det 

kanske är det som är… gör, appen rolig!” (Gymnasietjej 2) 

 

Deltagarna talar om sociala medier som ett modernt, lättillgängligt verktyg inte sällan i 

förhållande till framställning av självidentiteten men också för upprätthållande av en social 

identitet. Inte sällan sätts detta även i relation till stereotypa uppfattningar om vad som anses 

vara typiskt “kvinnligt”. Nedan presenteras väsentliga sociala mekanismer som kan tänkas 

bidra till ökad förståelse av denna uppfattning och följaktligen besvara uppsatsens 

huvudsakliga frågeställning.  

 

5.2. Identiteten i sociala medier 

 

5.2.1. Bekräftelse genom spegelprocesser 

 
Ett genomgående resultat ur det insamlade datamaterialet är möjligheten att genom sociala 

medier kunna välja, eller åtminstone försköna sin identitet. I enlighet med Stiers (2003) 

resonemang om att identiteten har att göra med likformighet belyser deltagarna vikten av att 

finna balans mellan å ena sidan den självupplevda identiteten och att identiteten står i enlighet 

med etablerade samhällsvärderingar och normer. Samtliga deltagare belyser vikten av sociala 
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medier som ett modernt, lättillgängligt verktyg för framställning av självidentiteten, men 

också som ett centralt användningssätt för att upprätthålla den sociala identiteten. Deras svar 

tyder i hög utsträckning på att det moderna samhället erbjuder en rad nya möjligheter att välja 

identitet. Detta kan återkopplas till Gidden (1999) och hans redogörelse för hur den moderna 

samtiden medför en rad nya livsstilsval för individen, till exempel med utgångspunkt i att den 

trådlösa världen gjort det avsevärt mycket lättare för individen att hämta inspiration och få 

tillträde till en rad nya miljöer.  

 

En genomgående grundmotivering till att publicera bilder och aktiviteter i sociala medier var 

enligt deltagarna ett genomsyrande bekräftelsehov, vilket enligt alla deltagare förknippas med 

att bli uppmärksammad. Deltagarna upplevde också att flickor i ungdomsåldern generellt sett 

eftersträvar mer bekräftelse i sociala medier jämfört med killar, detta med motiveringen att 

tjejer generellt är avsevärt mer nyfikna än killar: 

 
”Det känns som det mer är tjejerna som vill ha bekräftelse, och liksom… visa upp sig själva mer än vad 

killarna gör. Det känns så i alla fall!” (Gymnasietjej 4) 

 
”Ja… jag tror faktiskt att det är tjejer... för vi har en form att kolla va’ andra gör. Man är nyfiken och vill 

veta va’ andra gör [...] men åh va’ fin bild! En sådan vill jag också göra! Jag vet inte, jag tror tjejer 

söker mer bekräftelse, än va’ killar gör... i alla fall på sociala medier…” (Gymnasietjej 6) 

 

Denna uppmärksamhet erhålles i sociala medier ofta i form av så kallade likes (gillningar) och 

kommentarer från användare som beskådat det som publicerats. Gymnasietjej 8 menar att 

nätet har en enorm påverkan på uppfattningen av till exempel utseende, och hur man vidare 

söker uppmärksamhet och bekräftelse på att man är tillräckligt “fin”. Vidare menar hon att 

mer likes genererar glädje, på så sätt att man får bekräftelse på att bilden är tillräckligt 

“snygg”, och att många gillar den. Detta styrker Giddens (1999) utlåtande om den ofantliga 

tillväxten av media, och hur detta i sin tur förstärker olika ideal. En fruktbar tolkning av detta 

skulle kunna vara att denna förstärkning blir än mer påtaglig genom alla sociala medier som 

den moderna samtiden erbjuder. Sociala medier bygger till skillnad från traditionell reklam på 

att användarna själva gör uppdateringar och följaktligen synliggör sådant de finner intressant 

och/eller åtråvärt. Detta kan tänkas bidra till att inte bara upprätthålla, men också förstärka 

normativa stereotyper.  
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Att duga är ett framträdande begrepp genom alla intervjuer, vilket deltagarna förknippar med 

att bli accepterad av sin omgivning. Detta exemplifieras i intervjuerna ofta med 

utseendemässiga kvinnliga karaktärsdrag. Genom att publicera selfies (självporträtt) i sociala 

medier menar deltagarna att individen kan förstärka och/eller försköna sin identitet. Att 

publicera selfies hör mer eller mindre till vanligheten och anses dessutom vara ett typiskt 

beteende för flickor i ungdomsåldern. När deltagarna får frågan om vad för slags bilder de 

oftast publicerar i sociala medier är självporträtt (selfies) speciellt framträdande:  

 

“Selfies! När man känner sig fin lägger man upp. På de bilder jag känner mig fin, det är då ja lägger upp 

- jag får mera likes!” (Gymnasietjej 5)  

“Lägger bara upp selfies… Det är när ja känner mig fin, det är då jag lägger upp en bild” (Gymnasietjej 
7)  
 

Att publicera bilder och aktiviteter som åsyftar till att spegla individens identitet kan jämföras 

med Cooleys (Daniel & Starrin, 2004) teori om spegeljaget, på så sätt att deltagarnas 

uttalanden starkt indikerar på att responsen från andra individer i sociala medier är mycket 

central för deras identitetsskapande. I den virtuella världen erbjuds dessutom en rad olika 

verktyg, till exempel funktioner som gör det möjligt att dela ut likes, som specifikt åsyftar till 

att symbolisera bekräftelse, vilket förstärker individens upplevelse av hur hon tror att andra 

individer uppfattar henne.  

 

5.2.2. Intrycksstyrning i sociala medier 

 
Sociala medier beskrivs av deltagarna ofta som en plats som erbjuder möjligheten att “vara 

någon annan”. Många uttalanden denna undersökning kan likställas vid resultatet från tidigare 

forskning om ungdomars identitetsskapande på så sätt att deltagarna belyser möjligheter till 

att försköna identiteten och (se till exempel Sobring m.fl, 2014; Schmit m.fl, 2008) även 

känslan av självförverkligande som följer därtill. Gymnasietjej 1 upplever till exempel att 

flickor i ungdomsåldern i sociala medier ofta retuscherar sina bilder i så pass stor utsträckning 

att det knappt går att känna igen dem i det verkliga livet. Det finns i intervjuerna ett 

genomgående tankesätt om att tjejer i sociala medier går in i en roll och därmed upprätthåller 

en tydlig fasad: 
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”Alltså det finns ju några få i och för sig, som man kan känna är lite äkta liksom, som kanske inte bara 

lägger upp såhär fräscha bilder och på allt roligt de gör. Det känns ju lite mer äkta men annars tror jag 

att de flesta har en ganska tydlig fasad på sociala medier” (Gymnasietjej 4) 

Detta kan återkopplas till Goffmans (1959) perspektiv och främre/bakre regioner. Att flickor i 

ungdomsåldern många gånger tycks upprätthålla en fasad i sociala medier kan kopplas till den 

främre regionen på så sätt att de i sociala medier genom att definiera situationen agerar i 

enlighet med omgivningens förväntningar. Ett väsentligt led i denna process blir följaktligen 

individens intrycksstyrning. Att sociala medier erbjuder möjligheter till att styra utsända 

uttryck, till exempel genom att strategiskt manipulera sin självpresentation, kan betraktas som 

att hon i sociala medier befinner sig i den främre regionen, och genom att definiera 

situationen agerar i överensstämmelse med normativa föreställningar. I enlighet med tidigare 

forskning (se till exempel Dunkels, 2012) beskrivs Internet av deltagarna ofta som en 

frigörande teknik, på så sätt att de för en stund tillåts “fly” från det verkliga livet och “leva sig 

in i någon annans värld”, eller till och med “spela någon annan”. Samtidigt upplever 

deltagarna att det finns tydligt etablerade “oskrivna regler” för i vilken utsträckning detta ur 

omgivningens perspektiv är acceptabelt:  

“Man blir ju chockad, när man ser personen, alltså i verkligheten, det är såhär en stor skillnad”[…] 

”Antingen är personen finare, eller fulare, men oftast fulare” (Gymnasietjej 1) 

Ovanstående resultat kan tolkas som att flickor i ungdomsåldern genom intrycksstyrning i 

sociala medier lättare leva upp till olika förväntningar som ställs på traditionellt könsbundna 

normer, till exempel i form av olika stereotypa ideal och vad som anses vara typiskt kvinnliga 

karaktärsdrag, detta eftersom de besitter vetskap för vad omgivningen finner åtråvärt och 

följaktligen väljer den unga tjejen att identifiera sig med sådana egenskaper.  

 

5.3. Ideal och normativ femininitet  

 

I intervjuerna beskrivs ofta kändisar som väsentliga trendsättare, dels genom traditionell 

reklam men också genom att de själva publicerar aktiviteter och bilder i sociala medier. Detta 

kan tolkas som någonting tätt förknippat med det symboliska kapitalet (Bourdieu, 1999). 

Deltagarna menar att kändisar har mycket av allt; ett spännande, roligt liv som är lätt att 

inspireras av. Denna status inom fältet för sociala medier kan på så sätt betraktas som ett slags 
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symboliskt kapital. Gymnasietjej 2 menar till exempel att kändisar i hög grad styr olika 

trender, och att man åtminstone till viss del strävar efter att “gå i deras fotspår”. Gymnasietjej 

4 instämmer: 

”Det är väl ändå lite… kul att se hur de lever liksom, mer lite ”glamorösare” liksom. Såhär kolla på det 

och ja, bli avundsjuk och… såhär jag sitter i skolan det är liksom lite såhär omväxling [skratt] från ens 

eget vardagsliv, liksom” (Gymnasietjej 4) 

Detta illustrerar kändisarnas maktposition som följer med deras kapital. Att kändisar får 

många likes och kommentarer genererar i sig en norm för att många likes indikerar på 

en slags kändisstatus:  

 
”Eftersom kändisar har jättemånga följare, så tror man att, då tror unga att ja, eftersom jag har många 

följare så kanske jag har en liten sådan där status, typ… Ja, lite kändisstatus!” (Gymnasietjej 2) 

Deltagarna talar genomgående om normer och oskrivna regler, vilket de menar till stor del 

grundar sig i olika trender som etablerats av inte minst kändisar. Vidare poängterar de 

upplevelsen av att sådana regler inte minst är framträdande bland tjejer. Tjejer “ska se ut på 

ett visst sätt, och det finns osynliga krav för detta” (Gymnasietjej 2). För att det 

överhuvudtaget ska vara meningsfullt att publicera en bild i sociala medier menar många av 

deltagarna att bilden måste vara tillräckligt fin, eller till och med perfekt. Gymnasietjej 6 

belyser detta genom att förklara att hon oftast bara lyckas ta “fula bilder” och av den 

anledningen inte uppdaterar sina konton speciellt ofta. Många gånger under intervjuerna kom 

vikten av att publicera tillräckligt tilltalande självporträtt på tal, vilket deltagarna automatiskt 

kopplade till föreställningen om den “perfekta tjejen”. En av deltagarna beskrev den perfekta 

tjejen som en person med “rak näsa, tjockt hår och en smal, brundbränd kropp” 

(Gymnasietjej 4), en föreställning samma deltagare ansåg var typiskt framträdande i sociala 

medier:  

 
”Typ det enda jag ser om tjejer på sociala medier är ju att de är smala, snygga, bruna, tjejer… liksom” 

(Gymnasietjej 4) 

 

Trots att bekräftelse i form av likes många gångar tycks generera en positiv känsla av 

självförverkligande poängtar samtliga deltagare upplevelser av negativa konsekvenser kring 

sociala medier. De menar till exempel att det utökade informationsflödet stundtals medför en 

negativ effekt på självbilden. Olika ideal som framställs i sociala medier genererar en kritisk 
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syn på självbilden då man i större utsträckning “jämför sig med andra” (Gymnasietjej 2). 

Deltagarna talar många gånger om en slags normativ femininitet som “bara finns där” och 

verkar bortom deras fria val. Deltagarnas upplevelser pekar på att könsbundna normer mer 

eller mindre tas för givna, vilket styrker beskrivningen av femininitet som en väsentlig 

byggsten för individens identitsskapande (West & Zimmerman, 1987).  Detta kan även 

kopplas till de interaktionistiska genusperspektiv som beskrivits i det teoretiska avsnittet för 

genus som någonting som ständigt reproduceras i vardaliga interaktioner (Wharton, 2012; 

West & Zimmerman, 1987). Deltagarnas uppfattning tyder på att många osynliga krav för 

agerande i förhållande till köstillhörighet i sociala medier tas för givet, vilket kan återkopplas 

till genus som någonting självbevarande i olika institutioner (Wharton, 2012). En tolkning är 

att betrakta Internet och sociala medier kan betraktas som en ny arena som medför såväl nya 

villkor som möjligheter, och på ett nytt sätt legitimerar olika mönster för reproduktion av 

genus. Könsroller upprätthålls och reproduceras i och med nätets lättillgänglighet på en helt 

ny nivå. Vidare kan detta tolkas som att olika statusmarkörer, som utifrån Whartons 

beskrivning utgör grunden för utvecklingen av kvinnliga stereotyper, förstärks genom 

nätbaserad interaktion. Efterverkningar av detta kan också återkopplas till Wharton (2012) 

som belyser hur grupper med traditionellt sett lägre statusvärde missgynnas. Samtidigt som 

sociala medier å ena sidan potentiellt genererar negativa efterverkningar till exempel i form av 

att placera unga tjejer i en än mer utsatt situation, upprätthåller och förstärker de könsroller i 

syfte att uppnå en positiv känsla av tillhörighet, detta genom att de på så sätt “länkar ihop sig” 

med andra. Deltagarna menar till exempel att man genom att hålla sig uppdaterad i sociala 

medier och där leva upp till könsbundna normer specifika för den virtuella världen stärker 

tillhörigheten med den grupp de vill bli förknippade med. Detta kan jämföras med Bayms 

(2010) resonemang om att ett sådant agerande minimerar risken för att hamna i utanförskap.  

 

Gymnasietjej 4 upplever till exempel att tjejer i sociala medier på många sätt befinner sig i en 

utsatt situation. Inte minst vid publicering av bilder och fotografier menar hon att det mer eller 

mindre hör till normen att vara beredd på kritik och dömande kommentarer från andra 

användare. Inte sällan ställer respondenterna den normativa femininiten i relation till det 

motsatta könet, det vill säga att de i sociala medier publicerar sådant som förväntas bli 

uppskattat av det motsatta könet (killarna): 

 
”Tjejer är mer såhär att ja… jag måste va’ fixad” såhär, ja… någon kille kanske vill ha mig? Eller 

någonting ” (Gymnasietjej 3) 
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Deltagarna upplever att detta är ett typiskt beteende för tjejer, då killar i sociala medier inte 

har “lika mycket krav på sig”. Gymnasietjej 3 menar till exempel att “en kille är en kille”, att 

killar generellt sätt inte verkar vara lika intresserade av sociala medier, men att de inom fältet 

fortfarande har mer makt än tjejerna. Gymnasietjej 2 exemplifierar detta genom att killar “inte 

behöver tänka lika mycket på sitt rykte” (Gymnasietjej 2). Gymnasietjej 8 menar till exempel 

att tjejer använder sociala medier i syfte att framhäva “utseendemässiga sidor”, medan killar 

fokuserar mer på att visa upp “materiella ägodelar” (jmf. Stier, 2003).  

 

5.3.2. Risk för socialt utanförskap 

 

Resultatet indikerar på att det är av stor vikt att som tjej i sociala medier inte visa sin 

medvetna strävan efter uppmärksamhet. Gymnasietjej 3 menar till exempel att allt för 

“lättklädda” bilder starkt indikerar på en strävan efter uppmärksamhet från omgivningen. Att 

kändisar publicerar utmanande bilder är dock generellt sätt accepterat eftersom kändisar 

innehar ett tillräckligt högt statusvärde för att kunna göra detta, men skulle någon som 

jämförelsevis inte innehar detta statusvärde publicera liknande bilder, riskerar hon att hamna i 

utanförskap och “bli kallad konstiga saker”: 
 

”Man kan få dåligt rykte. Alltså det beror på hur man… vad man lägger upp för bilder, vad man gör, 

alltså”[…] ”Man typ smutskastar den… om eh, personen vågar visa sig mer på bilder, då kanske de blir 

kallad orre eller någonting sådant” (Gymnasietjej 2) 

 

Inte sällan ställs också rädslan för att som tjej att hamna i utanförskap, inte minst i förhållande 

till det motsatta könet. Hur man uppfattas av killar som besöker ens sidor i sociala medier och 

beskådar de bilder man publicerat är med andra ord av stor vikt. Gymnasietjej 1 menar till 

exempel att det vid överskridande av traditionella könsnormer finns en risk att “killarna ska 

börja snacka om en”. Detta ligger också i enlighet med tidigare forskning som redogör för 

tydliga regler för hur man “får vara” som tjej (Se till exempel Ambjörnsson, 2004). Resultatet 

i denna studie tyder på att det finns tydligt etablerade gränser för vad man som tjej kan 

publicera i sociala medier utan att riskera att hamna i utanförskap; man får inte vara för 

mycket, men inte heller för lite. I och med den ofantliga mängd möjligheter som sociala 

medier erbjuder blir den idealtypiska tjejen i nätbaserad interaktion på så sätt å ena sidan 
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lättare att leva upp till i det virtuella livet, men å andra sidan tämligen svår att efterlikna i det 

verkliga livet. Detta kan återkopplas till det teoretiska avsnittet som blanda annat lyfter fram 

vikten av att behärska normer och strukturer som gäller specifikt för den virtuella världen, 

samtidigt som det i allra högsta grad är nödvändigt att betrakta dem i samspel med vardaglig 

interaktion.  

6. Diskussion och slutsats 

6.1. Diskussion av resultat 

 

Syftet med denna uppsats var att närmare undersöka vilka sociala mekanismer som kan tänkas 

ligga bakom gymnasietjejers upprätthållande av genus i sociala medier, och vidare vilka 

negativa efterverkningar detta kan tänkas medföra. Åtta gymnasietjejer som dagligen använde 

sociala medier intervjuades där aspekter som ansågs vara väsentliga för studiens syfte lyftes 

fram. I detta avsnitt diskuteras väsentliga infallsvinklar i förhållande till studiens ursprungliga 

frågeställning, med vidare diskussion av dess efterverkningar. Värt att understryka är det 

faktum att det presenterade resultatet endast omfattar det specifika urval som genererat det 

empiriska underlaget, och följaktligen endast beaktas i relation till detta.  

Genomgående för samtliga intervjuer var användningen av bildtjänster, vilket ofta kopplades 

till nyfikenhet av att “se vad andra individer gör”. Bildtjänster lyftes av respondenterna fram 

som ett slags bevis på att man är en viss person, eller faktiskt genomför en viss aktivitet. 

Detta kan likställas vid en jämförelse mellan att hellre gå och se en film istället för att läsa en 

traditionell bok, på så sätt att den moderna samtiden erbjuder nya medel för att rentav visuellt 

få inblick i andras liv och på så sätt få tillträde till nya miljöer och ny inspiration. Denna 

moderna teknik bidrar i stor utsträckning till att flickor i ungdomsåldern i stor utsträckning 

bidrar till en förstärkt reproduktion av stereotypiska ideal och könsnormer. Deltagarna 

poängterade exempelvis att det aldrig går att säkerställa att det man ser i sociala medier är en 

direkt avspegling av det icke-virtuella livet; det kan lika gärna bara vara en fasad. Trots denna 

insikt menade deltagarna dock att det var av stor vikt att efterlikna traditionella könsbundna 

mönster i sociala medier, eftersom det stärker deras identitet, självbild och känsla av 



 

 26 

grupptillhörighet, vilket de menar medför en stark, positiv, känsla. En del aspekter som 

framhävs, till exempel att den självpresentation som presenteras i sociala medier lika gärna 

kan vara en strategiskt utformad fasad, indikerar vidare på att det blir tämligen besvärligt att i 

sociala medier dra en tydlig gräns mellan frontstage respektive backstage, vilket till viss del 

vid studiet av sociala medier kan tänkas reducera fruktbarheten av Goffmans (1959) 

begreppsapparat. Alla normer, till exempel för hur man “bör” se ut på bilderna, vad man ska 

uppdatera och så vidare, kan tolkas som att diverse stereotyper för traditionellt sett 

könsbundna normer reproduceras och förstärks även i sociala medier. Genom att definiera 

situationen kan individen styra sina intryck på ett sätt som stärker hennes självbild, identitet 

och känsla av grupptillhörighet. En potentiell tolkning av detta är att gränsen mellan 

frontstage respektive backstage blir diffus på så sätt att det är svårt att avgöra i vilken 

utsträckning det som publiceras är delar direkt ur individens privatliv eller handlar om 

strategisk självpresentation för att erhålla positiv bekräftelse av omgivningen. En potentiell 

negativ efterverkning av att sociala medier öppnar upp för förstärkning och reproduktion av 

könsroller är det faktum att det kan tänkas leda till en än mer tydlig objektivering av unga 

tjejers identitet, vilket i sin tur kan påverka deras välmående. En rad negativa efterverkningar 

lyfts fram av respondenterna, till exempel att de upplever känslor av press och stress på grund 

av de oskrivna regler och krav som ställs på dem. Dock verkar de positiva aspekterna som 

framhävs, det vill säga de sociala mekanismer som i själva verket bidrar till att tjejerna 

reproducerar könsroller i sociala medier, väga tyngre på så sätt att det genereras en positiv 

känsla om man lyckas leva upp till dem. Individen får en känsla av att bli bekräftad och stärka 

den gemensamma grupptillhörigheten, en känsla som är överordnad de negativa aspekterna. 

Undersökningens resultat lyfter fram nätets enorma maktposition i den moderna samtiden, 

och att det inte minst influerar flickor i ungdomsåldern (åldersgruppen 18 år). På samma sätt 

som genus och könsroller upprätthålls och reproduceras i vardaglig face-to-face-interaktion 

(West & Zimmerman, 1987) sker detta, om inte i än mer större omfattning, i olika sociala 

medier (jmf. Dunkels, 2012; Baym, 2010). 

I viss mån kan det teoretiska ramverket styrkas på så sätt att resultatet tydligt indikerar på 

typiska mönster för en slags normativ femininitet i sociala medier. Värt att understryka är 

dock att resultatet endast baseras på åtta respondenters upplevelser och allmänna slutsatser 

och bör sålunda befästas med stor försiktighet. Urvalet i denna studie var begränsat på så sätt 

att datainsamling endast genomfördes med deltagare i två skilda två olika skolor och 

följaktligen befann sig i samma skolmiljö, möjligen även i liknande gemenskapskretar. 
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Genom att rent geografiskt uppnå en större spridning hade det eventuellt varit möjligt att 

vidga datainnehållet, genom att på så sätt få ett mer variationsrikt svarsmaterial med fler 

infallsvinklar. Detta skulle kunna framhävas som en mindre fördelaktig aspekt av att använda 

kedjerurval. För att utveckla en än mer fruktbar analys hade det också kunnat vara intressant 

att inkludera fler teman i intervjumallen kring identitetsskapande och genusreproduktion i det 

verkliga livet, detta för att i studiens analys kunna sätta detta i kontrast till hur fenomenet 

yttrar sig i det virtuella livet, och vidare generera eventuella slutsatser kring detta.  

Ovanstående utgör möjliga förslag för framtida forskning inom området. Att vidare undersöka 

det motsatta könet (pojkar i ungdomsåldern) i samma åldersgrupps förhållningssätt till sociala 

medier förefaller också vara väsentligt för vidare forskning inom området, då till exempel 

deltagarna i denna studie baserade många upplevelser i sociala medier på hur de uppfattas av 

det motsatta könet. För framtida studier kan det också tänkas vara intressant att undersöka till 

exempel hur mönster för identitetsskapande och genusreproduktion bland ungdomar skiljer 

sig åt i olika avseenden beroende på till exempel klasstillhörighet och geografisk placering. På 

lång sikt förefaller det också vara av relevans att vidga traditionella förklaringsmodeller för att 

göra dem mer förenliga med den icke-virtuella verklighet som genomsyrar vår moderna 

samtid. Således förefaller det även vara av relevans att vid framtida forskning studera den 

virtuella världen i ännu närmare relation till det icke-virtuella livet, till exempel genom att ta 

hänsyn till dess mer eller mindre vedertagna roll för ungdomars identitetsskapande. 

 

6.2. Slutord 

 

Deltagarnas upplevelser kan tolkas som att de i sociala medier har ett förhållningssätt till 

normativ femininitet, positivt sammanlänkat med deras identitetsskapande. Detta kan 

beskrivas som någonting tätt förbundet med reproduktion av genus och stereotypa könsroller, 

vilket samtidigt tycks generera vissa negativa effekter. Genus grundar sig traditionellt sätt i 

hur olika stereotyper och karaktärsdrag utvecklats, både historiskt och kulturellt, vilket utifrån 

interaktionistiska perspektiv genererar skillnader och ojämlika relationer med avseende på 

kön (Wharton, 2012). Kvinnors traditionellt sett underordnade maktposition kan till exempel 

utifrån ett sådant perspektiv beskrivas utifrån termer av statusmarkörer, som vidare befäster 

olika stereotyper och olika villkor beroende på könstillhörighet (ibid). Den virtuella världen 
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kan betraktas som en avspegling av det icke-virtuella livet, vilket medför ojämlika relationer 

även i det virtuella livet. Resultatet från denna studie tolkas som att upprätthållande och 

reproduktion av olika genusmönster blir än mer påtaglig i den virtuella världen, just eftersom 

olika könsstereotypa beteenden i den världen på många sätt förstärks. Flickor i 

ungdomsåldern värderar känslan av att få sin själv- och sociala identitet bekräftad på så sätt 

att de uppnår en positiv självkänsla samt lyckas identifiera sig med den specifika grupp de 

avser att bli förknippade med. Det sistnämnda understryker vikten av social identitet, och 

följaktligen känslan av tillhörighet (Se till exempel Baym, 2010).  

 

Uppsatsen lyfter fram en aktuell samhällsfråga genom att sätta traditionella sociologiska 

teorier i ett större perspektiv för att vidare undersöka sociala medier som en ny arena för 

identitetsskapande bland unga. Förhoppningen är att resultatet i någon mening bidragit till att 

generera en fruktbar grund för att vid framtida studier utveckla problemställningen och nå 

ännu större inblick i hur flickor i ungdomsåldern påverkas av moderna verktyg som bidrar till 

att upprätthålla, reproducera och förstärka traditionella könsroller. 
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8. Bilagor 

Intervjuguide 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
Tematisering; utgår ifrån fem olika teman:  
 
 

• Inledande frågor 
• Allmänt om hur deltagarna använder sig av sociala medier (vilka medier beror på vad 

deltagarna väljer att lyfta fram under intervjun)  
• På vilket sätt den digitaliserade världen är ansluten till det verkliga livet 
• Hur användningen av sociala medier skiljer sig åt beroende på könstillhörighet 
• Eventuella konsekvenser med att ständigt hålla sig uppdaterad i sociala medier 

 
 

 

1) Inledande frågor 
 
 
* Ålder? 
* Skolår? 
* Äger du en Smartphone? (Om JA, vad använder du den oftast till?) 
* Vilka typer av sociala medier använder du? 
 
 
 

2) Allmänt om deltagarens användning av sociala medier 
 
 
* Vad fick dig att gå med från början? 
* Är du aktiv deltagare (hur ofta loggar du in i dessa medier för att ta del av innehållet?) 
* Vilka användare nätverkar du med?  
* Vilka användare följer du? (Är majoriteten tjejer/killar?) 
* Vad upplever du är utgångspunkten för vilken typ av uppdateringar du gör (varifrån 
kommer inspirationen?)  
 
 

3) Verklighetsanknytning 
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* Anser du att man är ”sig själv” i sociala medier? Hur reagerar du om du upptäcker en 
markant skillnad mellan hur en person framställer sig själv i sociala medier jämfört med hur 
hen är i verkligheten? 
* Vad upplever du att man ”vinner” på att vara omtyckt/populär i sociala medier? Hänger det 
på något sätt ihop med vem man är i det verkliga livet? 
 

4) Potentiella skillnader med avseende på könstillhörighet i sociala medier  
 

* Pratas det någonting om genus/jämställdhet i skolan eller i dina kompiskretsar? 
* Finns det någonting du upplever är speciellt åtråvärt bland tjejer i sociala medier? 
* Upplever du att tjejer och killar hanterar sociala medier på olika sätt (ge gärna exempel)?  
* Upplever du att att det finns skillnader i vad killar och tjejer gör i olika sociala medier? 
Finns det några “typiska” beteenden? 
* Upplever du att det finns gränser för hur man får agera/bete sig i sociala medier? Skiljer sig 
dessa åt beroende på om man är kille eller tjej? 
 

5) Potentiella konsekvenser 
 

* Tror du att det kan finnas baksidor med att vara aktiv användare/aktivt uppdatera sina 
konton i sociala medier? 
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