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Abstract 
 

Gender on social media 
A quantitative online survey about use and experiences of emotions online 

 
 

In the present study the use and experience of using social media was examined in men and 

women in order to evaluate a possible relationship to gender. Particular emphasis was placed 

upon negative emotions. A questionnaire was constructed and submitted via Facebook by an 

online survey. There were 61 women and 50 men who completed the questionnaire. It was 

found that women and men used social media similarly with regard to frequency and the kind 

of social media they approached. Both genders used social media on a daily basis and both 

had profiles on the most popular social network sites as Facebook, Instagram, YouTube and 

Snapchat. The main purpose for using social media was to maintain already established friend 

relationships and to take part of other peoples content. A majority of the women but not the 

men used blogs, whereas a majority of the men but not the women used Twitter more 

frequently. The study also indicated a sex difference concerning the contents they took part of 

in the social media. More women took part of content that was related to a female stereotypic 

image whereas more men took part of content that was related to a male stereotypic image. 

There was no gender difference concerning contents such as fashion, entertainment, humour, 

news or politics. 

In the women there was a significant relationship between the use of social media and 

negative emotions. However, in the men, such a relationship was not found. The results 

indicate that more women tend to experience negative emotions when active on social media. 

More women experienced life as meaningless and boring, as well as stress after consuming 

contents in social media. They also did compare their life with others on social media leaving 

them with negative feelings. Such relationships could not be found in the men.  

In conclusion the present study indicated that for many aspects the use of social media is 

similar in women and men. However there seems to be a difference with regard to the 

experience of negative emotions in relation to the use of social media in women but not in 

men.   
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1. Inledning 
Sociala medier antar en alltmer självklar plats i människors vardagliga liv och den 

teknologiska utvecklingen har gjort att de sociala medierna ständigt finns tillgängliga. Det 

stora utbudet av sociala plattformar har lett till att individer snabbt navigerar emellan dem. 

Dem största aktörerna på sociala medier är bland annat: Facebook, Instagram, Snapchat och 

YouTube, men nya plattformar tar ständigt plats (Nygren & Wadbring, 2013:162). I artikeln 

”Who interacts on the Web: The intersection of users’ personality and social media use” 

definieras sociala medier som: 

”The particular consumption of digital media or Internet that has little to do with 

traditional informational media use. Rather, it provides a mechanism for the audience to 

connect, communicate, and interact with each other and their mutual friends through 

instant messaging or social networking sites” (Correa, Hinsley & de Zúñiga, 2009).  

Sociala medier betecknas ofta som plattformar på nätet där användarna levererar innehållet 

och kommunicerar med varandra (Gripsrud, 2011:49). De präglas av både användargenererat 

innehåll och interaktion, således har skiljelinjen mellan vem som är producent och vem som 

är konsument suddats ut.  

I takt med att de sociala medierna utvecklades och tog större plats i människors vardag 

så expanderade också forskarnas intresse för dem. Flera studier (se Sagioglo & Greitemeyer, 

2014; Denti et al., 2012) har behandlat frågan om samband existerar mellan aktiviteten på 

sociala medier och uppkomsten av negativa känslor. Denna forskning har vanligen haft 

Facebook som utgångspunkt. Exempelvis utfördes studier av Sagioglo och Greitemeyer 

(2014), vilka studerade om aktivitet på Facebook kan påverka individers känslomässiga 

tillstånd negativt. Dessa studier visade att ju längre individerna var aktiva på Facebook, desto 

sämre blev deras humör (Ibid.). Författarna tolkade att detta främst sammanhörde med 

känslan av att inte ha utfört något meningsfullt (Ibid.). De sociala mediernas oerhörda 

spridning på marknaden gör att individer på ett mer lättillgängligt och omfattande sätt kan 

jämföra sig själva och sina liv med andra.  

De flesta studier som berört eventuella samband mellan användningen av sociala medier 

och upplevelser av negativa känslor har främst haft fokus på kvinnors upplevelser, och där 

påvisat att samband förekommer. De studier som däremot har utfört undersökningar på både 

män och kvinnor, har inte tydligt studerat hur upplevelser av negativa känslor ter sig hos 

könen, utan mer generellt fokuserat på om samband existerar eller ej. 

Sociala medier är medium, inte bara för masskonsumtion utan också för 

massproduktion. Genom denna användargenererade konsumtion och produktion formas olika 

sätt att se och förstå, såväl oss själva som andra och vår omgivning. På sociala medier 
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produceras därmed föreställningar om vad som betecknar “kvinnligt” respektive “manligt”, 

och hur vi ska förstå deras förhållande till varandra. Dominerande föreställningar kan enligt 

Magnusson göra att “vi tänker och handlar fram oss själva som subjekt på specifika sätt” 

(Magnusson, 2002:72). Könsskillnader och föreställningar om dessa är en grundläggande 

källa till social differentiering (Gripsrud, 2011:99), vilket gör att det är betydelsefullt att 

studera de uppfattningar och föreställningar om kvinnligt och manligt som förekommer på 

sociala medier.  

Enligt Jarlbro ingår medierna i, och är en del av, våra dagliga referensramar (Jarlbro, 

2006:8). Medierna bidrar till att definiera världen runt omkring oss och på så sätt även 

definiera vem vi är i den och vår egen plats i den (Gripsrud, 2011:19). Utifrån detta perspektiv 

vrids fokus från medieinnehållet till hur mening skapas. Idéer om genus uttrycks i innehållet 

på sociala medier. Således är det av betydelse att studera om genusskillnader existerar vad 

gäller användningen och upplevelser av sociala medier för att bredda förståelsen för 

produktionen och konsumtionen av sociala medier och dess påverkan på individen.  
 

1.1 Syfte 
En del av den tidigare forskning som utförts inom ämnet har studerat om eventuella 

könsskillnader existerar vad gäller användningen av sociala medier. Dessa studier har främst 

fokuserat på om könsskillnader går att urskilja vad gäller användningen av sociala medier och 

om vissa personlighetstyper hör mer eller mindre samman med ett frekvent användande av 

sociala medier, samt om det gällande denna aspekt går att urskilja några könsskillnader. För 

att ytterligare kartlägga området anser vi att en viktig aspekt som även bör belysas, är mäns 

och kvinnors upplevelser av dessa medier, däribland också uppkomsten av negativa 

känslomässiga tillstånd. Eftersom det, som ovan nämnts, har gjorts studier som fastställt att 

samband existerar mellan kvinnors aktivitet på sociala medier och uppkomsten av negativa 

känslor, ämnar denna studie att utreda om detta samband även går att fastställa vad gäller 

mäns användande av sociala medier.  

Syftet med denna studie är således att fokusera på om det existerar likheter/skillnader 

mellan kvinnors och mäns användning och upplevelser av sociala medier, då speciellt om det 

finns ett samband mellan aktiviteten och negativa känslor. Det är relevant att utreda vad som 

framkallar negativa känslor i olika sociala nätverksmiljöer och om olika faktorer framkallar 

negativa känslor för kvinnor och män.  
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1.2 Frågeställningar 

De mer specifika frågor som kommer att undersökas är följande: 
 

• Vilka huvudsakliga motiv framhåller män och kvinnor för att använda sociala medier?  

• Finns det likheter och/eller skillnader mellan kvinnors och mäns användande av 

sociala medier?  

• Upplever män och kvinnor att det finns samband mellan användningen av sociala 

medier och negativa känslor? Om det finns ett upplevt samband, kan det då urskiljas 

några likheter respektive skillnader i relation till kön? 

 

1.3 Avgränsning  

Studiens empiriska material baseras på en webbenkät som skickades ut via Facebook. 

Enkätens frågor syftade till att belysa mäns och kvinnors användning och upplevelser av 

sociala medier, samt om samband existerar mellan användningen och negativa känslor. Vi 

valde att skicka ut webbenkäten just via ett socialt medium eftersom undersökningen syftade 

till att studera frekventa användare av sociala medier. Av bekvämlighetsskäl, med tanke på 

studiens omfattning samt tidsram, valdes Facebook för att det är ett socialt medium som gör 

det enkelt att nå ut till stort antal personer via massmeddelanden samt via personliga 

meddelanden.  

Vi valde att inte studera något specifikt socialt medium eftersom vi anser att 

upplevelsen av negativa känslor sannolikt inte begränsas till ett medium. Det som var av 

betydelse i denna studie var kvantiteten, vilken krävdes för att kunna göra jämförelser mellan 

könen och för att kunna undersöka generella tendenser. Kvantiteten i denna studie är inte så 

omfattande att vi kan uttala oss om det generella, men däremot kan man med denna studie 

uttala sig om tendenser.  

Vi valde att begränsa studiens teoretiska ramverk till Yvonne Hirdmans teori om 

genuskontraktet och valda resonemang om genus med medieperspektiv. Hirdman betraktar 

begreppet genus som en socialt betingad uppdelning mellan könen. Ordet genus ska betraktas 

som ett verktyg för att försöka undvika denna dikotomi mellan könen (Hirdman, 2004:50). 

Det sociala könet innefattar föreställningar om könskategorierna man respektive kvinna, vilka 

således betraktas som sociala konstruktioner (Hirdman, 2001:88). Hirdmans teori valdes då vi 

anser att det är av betydelse att studera strukturer av manligt och kvinnligt på sociala medier 

och hur dessa ter sig vad gäller användningen och upplevelser av dem.  

Vidare valdes Hirdmans genusteori att kombineras med Garde- Hansen & Gortons teori 

om känslor i digitalt medierade sammanhang. Garde- Hansen & Gorton delar upp begreppet 

känsla i tre dimensioner: Feelings, Emotions och Affects. Dessa berör för(pre)-personliga, 
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biografiska och sociala delar av känslor (Garde- Hansen & Gorton, 2013:44). Författarna 

framför att sociala medier är exempel på glädjearkiv. I dessa medier opererar ”The promise of 

happiness” som styr människors tänkande och handlande inom medierna (Ibid:103-118). Vi 

anser att denna teori är relevant eftersom vi ämnar lägga fokus på känslor, specifikt negativa 

känslor, vid användandet av sociala nätverkssidor.  
 

1.4 Disposition 
Uppsatsen börjar med en Inledning som ger en överblick av det valda forskningsämnet och 

presenterar det specifika området som vi valt att fokusera på i denna studie. Syftet beskriver 

studiens ändamål om att studera könsskillnader vad gäller användningen och upplevelsen av 

sociala medier, med fokus på negativa känslor. Frågeställningarna syftar till att ge läsaren en 

klar överblick av vad studien undersöker och syftar som riktlinjer för studiens utveckling. 

Under rubriken Avgränsning tar vi upp aspekter som inte valdes att fokuseras på i denna 

studie och varför vi inte undersökte dessa aspekter närmare. I Disposition redogörs syftet med 

uppsatsens rubriker. I Tidigare forskning kartlägger vi forskning som utförts om sociala 

medier, deras utveckling och hur de påverkar oss. Vidare berörs forskning om genus och dess 

relation till sociala medier och forskning om känslor. Under Teoretiskt ramverk redogör vi för 

två teorier som appliceras i analysen. Här beaktas dels Yvonne Hirdmans teori om 

genuskontraktet och Garde- Hansen och Gortons teori om känslor i medierade miljöer. I 

Metod och material ges inledande en kort beskrivning av den valda metoden, kvantitativ 

metod, i form av en webbenkätundersökning. Webbenkäten skickades ut via Facebook 

eftersom deltagarna i studien ämnade innefatta frekventa användare av sociala medier. 

Därefter följer en diskussion om kritiska överväganden där vi presenterar att en pilotstudie 

utfördes inför denna studie vilken syftade till att försöka uppnå en hög validitet och 

reliabilitet. Tillvägagångsätt presenterar hur metoden har applicerats och efterföljs av Analys 

av data som mer konkret tar upp hur data praktiskt har kodats in. I Analys och 

Resultatredovisning presenteras inledande de resultat som studien visat, vilket efterföljs med 

en diskussion om resultaten i varje avsnitt, där vi tolkar dessa utifrån de valda teorierna. I 

detta avsnitt presenterar vi enbart korstabeller i de fall där könsskillnader kan påvisas, annars 

presenteras de i text. I Slutsatser ämnar vi att besvara studiens frågeställningar och dra 

slutsatser om de resultat som studien visat. Förslag på vidare forskning tar upp forskning som 

vi anser kan komplettera eller utveckla de resultat som vi fått fram genom vår studie. 

Uppsatsen avslutas med Käll- och litteraturförteckning och bilagor. 
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2. Tidigare forskning 
 

2.1 Sociala medier och deras utveckling 

De sociala medierna innebär en kulturell revolution. De sociala medier som idag dominerar, 

intar sedan de introducerades i början av 2000-talet, en allt större roll i individers privatliv och 

på den kommersiella marknaden. I dag har 93 % av Sveriges befolkning tillgång till internet. 

77 % av svenskarna har smartphones med internetuppkoppling och 62 % av dem använder 

internet via telefonen dagligen (Svenskarna och internet, 2015). Facebook är det sociala 

medium som dominerar i Sverige då 70 % av internetanvändarna använder Facebook, och 

nästan hälften av dem gör det dagligen (Ibid.). De sociala medierna förbinder oss med 

omvärlden, närmare än vad massmedier, såsom exempelvis tidningar tidigare kunnat göra. 

Genom dessa medier kan vi interagera med andra, oberoende av de vanliga gränserna tid och 

rum (Hirdman, 2010). De sociala medierna har även bidragit till att känslan av delaktighet i 

världen blivit mer påtaglig. Samtidigt som de sociala medierna kommer med många positiva 

utvecklingar, kan de också leda till konsekvenser för den som inte använder sociala medier 

ofta genom att känna sig utesluten från en stor del av kommunikationen som sker mellan 

vänner, klasskamrater eller kollegor (Nygren & Wadbring, 2013:314).  

Forskningen om de sociala medierna är i dag relativt omfattande och breddas ideligen. 

Många forskare intresserar sig för hur dessa sociala mötesplatser på nätet påverkar sättet som 

vi umgås på och hur vi interagerar socialt med andra (Ibid:331).  

Studier som berört ämnet visade att nätmiljöerna fick användarna att släppa på 

hämningarna och avslöja mer om sig själva (Ibid.). Detta ledde till att människor kom 

”närmare” varandra på så sätt att de var mer öppna i sin kommunikation, vilket i sin tur 

resulterade i att ”närhet” i relationen uppnåddes i ett tidigare stadium än i ”in real life” möten 

(Ibid.).  

 

2.2 Användandet av sociala medier och deras påverkan på användarna 
Sociala medier används enligt Nygren och Wadbring, främst för att interagera med individer 

som redan är bekanta för användarna. Användares främsta motiv är oftast inte att skapa nya 

kontakter med obekanta (Nygren & Wadbring, 2013:337). Forskning visar även att användare 

av sociala medier delar med sig av sådant som man gärna vill visa upp för andra, sällan väljer 

individer att dela med sig av innehåll som får dem själva att framstå på ett sätt som man inte 

vill att andra ska betrakta en (Ibid.).  

När vi lägger ut innehåll på sociala medier, kan man säga att vi gör ett som Erving 

Goffman kallar ”framträdande” (Goffman, 1959:23). Ett så kallat framträdande är en individs 
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samlade aktivitet, vid ett visst tillfälle, som syftar till att göra ett visst intryck på andra (Ibid.). 

Hur människor väljer att utforma sina framträdanden på sociala medier beror i första hand på 

vilka vi framträder inför. Människor är adaptiva varelser och anpassar sig utifrån vad som 

anses passande i den situation de befinner sig i och vilken publik det gäller (Nygren & 

Wadbring, 2013:338).  

Vidare studier som behandlat hur den datormedierade kommunikationen påverkar oss, 

visar att individer kan uttrycka sig på ett mer formellt och hierarkiskt sätt än i face-to-face 

kommunikation. Människor som hade lägre status vågade uttrycka sig i större utsträckning via 

digitala medier än in real life (Ibid:333). Resultaten tolkades höra samman med att individer 

mer bedömdes utifrån styrkan i deras argument snarare än utifrån fysiska attribut eller tecken 

på status (Ibid.). Kroppslösheten i de nätverkande miljöerna påstods även resultera i att 

användarna blev mindre styrda av fördomar. Individer drog färre slutsatser baserade på andras 

utseendemässiga egenskaper, var de kom ifrån, vilken social/kulturell härstamning samt 

etnisk härkomst som de hade (Ibid.). Genom att kroppen inte var närvarande främjades en 

”ren” relation, där användare kunde interagera med varandra på egna villkor. Däremot kan 

man också tänka att språket avslöjar social tillhörighet, klass etc. vilket gör att 

kommunikationen ändå kan påverkas av dessa faktorer.  

Dagens sociala nätverkssidor kan sägas kännetecknas av transparens. På de sociala 

medierna är vi inte längre anonyma. På så sätt skapar sociala medier en “halvoffentlig sfär” 

där privata samtal, bilder eller filmer kan avlyssnas av nästan vem som helst (Gripsrud, 

2011:49). Denna “halvoffentlighet” väcker nya frågor om var gränsen går mellan det man 

väljer att visa upp och det man håller för sig själv (Ibid:50). Följaktligen blir uppfattningar om 

intimitet och autenticitet viktiga begrepp i relation till hur vi framställer oss själva virtuellt 

(Ibid.).  

Anja Hirdman skriver i ”Vision and Intimacy- Gendered Communication Online” att 

karaktäristiskt för MeWe generationen, personer födda 1980 eller senare, är sökandet efter 

autenticitet (Hirdman, 2010). Att vara autentisk och trovärdig innebär således att man måste 

visa sig själv som en emotionellt trovärdig person. Detta sökande på intimitet och “riktiga 

känslor” är ett sätt att hantera känslor av osäkerhet som påtvingas individen genom 

”modernitetens reflexivitet” (Ibid.).  

GRI (Gothenburg Research Institute) har gjort den största undersökningen vad gäller 

användningen av Facebook i Sverige. Studiens syfte var att studera Facebook och dess olika 

användningsområden, vad användare väljer att publicera och dela med sig av till andra samt 

att studera om Facebook-användning leder till påverkan och förändring i beteende (Denti et 

al., 2012:5). Studien gjordes på 1011 deltagare, 335 män och 676 kvinnor, i åldersspannet 14-

73 år (Ibid.). Undersökningen visade att 84 procent använder Facebook dagligen. I genomsnitt 
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loggar användare in 6,1 gånger per dag och är aktiva 75,2 minuter (Ibid:15). Undersökningen 

visade att svenska män spenderar 64 minuter per dag i genomsnitt, medan svenska kvinnor 

lägger ner 81 minuter av sin tid på Facebook (Ibid:16). Studien undersökte också samband 

mellan användningen av Facebook och välmående. Resultaten visade att kvinnors 

välbefinnande minskade ju mer tid de spenderade på Facebook. Detta samband kunde inte 

visas vad gäller män (Ibid:23). 

Den vanligaste orsaken till att individer använde Facebook var för att upprätthålla 

kontakter med människor respondenterna vanligtvis inte träffar (Ibid:16). Studien visade även 

att det man delar med sig av är positiva händelser, medan negativa händelser inte är något 

användarna delar med sig av i samma utsträckning (Ibid:20). Detta kan i sin tur resultera i att 

användarna ger ett intryck av att ha framgångsrika karriärer, lyckliga relationer och 

spännande liv etc. och därmed uppkommer ett jämförelsebehov. Detta kan leda till att 

användarna känner en större otillfredsställdhet med sina liv (Ibid:5). 

Findahl uttrycker på liknande sätt att Facebook och andra sociala medier öppnar 

möjligheten att jämföra sina liv med andra (Findahl, 2014). Som användare följer man ofta 

personer som man inte har någon fysisk relation till (Ibid.). Då den fysiska relationen saknas, 

skapas det möjligheter för jämförelse, på grunder som utseende, lycka eller popularitet 

(Feinstein, Herzenberg, Bhatia, Latck, Meuwly & Davila, 2012).   

Toma och Hancock undersökte i ”Self-Affirmation Underlies Facebook Use” (2013) 

vad som ligger bakom användandet av Facebook. En av anledningarna till användandet 

visades vara att Facebooks utformning möjliggör självbekräftelse (Toma & Hancock, 

2013:326). Självbekräftelsen tolkas enligt Toma och Hancock som ett behov av att betrakta 

sig själv som värdefull. Självbekräftandet handlar således också om en positiv och önskvärd 

självpresentation (Toma & Hancock, 2013:322). Slutligen betonar forskarna att 

självbekräftande profiler måste vara trovärdiga:  

”Finally, self-affirming profiles must be accurate. Lying about one’s characteristics can 

only highlight one’s inadequacy in meeting internal standards for self-worth, and hence 

the deceptive information should be useless for self-affirmation”(Ibid.). 

Det som hotar en positiv självbild försöker man avfärda eller undvika och det som förstärker 

självbilden betonas. Studien visade också att när individer mådde sämre psykiskt, drogs de till 

sina Facebookprofiler med ändamålet att förstärka en nedbruten självbild (Ibid:328). 

Facebook användes därmed som en vardaglig källa för att generera självbekräftelse (Ibid.).   
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2.3 Kön och Genus 
Nutida teorier om kön som socialt fenomen kan sägas ha sina rötter i politiska och 

vetenskapliga förändringar redan under 1700-talet. Genusbegreppet har inom vetenskapen 

debatterats vitt när det kommer till användningen av det.  

Begreppet genus kan sägas beteckna det sociala könet. Det sociala könet innefattar 

föreställningar om könskategorierna man respektive kvinna, vilka är sociala konstruktioner 

(Jarlbro, 2006:12). Begreppet kön å andra sidan betecknar det biologiska könet (Ibid.). Det är 

däremot inte så förenklat att begreppet genus består av ett socialt betingande och kön 

betecknar det biologiska, utan dessa begrepp används ofta simultant och korrelerar med 

varandra (Ibid.). Claudia Lindén (1995) tar Hubbard som utgångspunkt för sitt resonemang 

om huruvida ens biologiska kön är en given, oproblematisk kategori. Man kan säga att genus 

baseras på den kulturella tolkningen av de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor 

(Lindén, 1995:291f). Därmed karaktäriserar inte genus de biologiska skillnaderna mellan 

könen, utan i stället människans tolkning av dem.  

Förhållandet mellan kön och genus kan traditionellt uttryckas som att det biologiska 

könet bestämmer genus, exempelvis innebär ett kvinnligt biologiskt kön ett kvinnligt genus 

etc. (Ibid.). Genusbegreppet blev dock senare kritiserat för just denna åtskillnad, då man 

menade att begreppet kunde leda till förenklande beskrivningar av relationen mellan 

biologiskt kön och socialt/kulturellt genus.  

Bourdieu menar att världen är indelad i ett system av homologa motsättningar, 

exempelvis hård/mjuk, offentlig/privat, man/kvinna (Bourdieu, 1998:19). Dessa motsättningar 

har utvecklats till att forma universella tankescheman, vilket i sin tur har skapat och 

”naturaliserat” dessa uppdelningar. Dessa uppdelningar skrivs in i ett system av skillnader, 

där alla uppdelningar framförs som varande lika naturliga (Ibid:20). Paradoxen, enligt 

Bourdieu är, att de synliga skillnaderna mellan den manliga och kvinnliga kroppen blir 

garantier för olika innebörder och värden (Ibid:35). Skillnaderna mellan de biologiska 

kropparna har blivit objektiva grundvalar, vilka Bourdieu beskriver som två hierarkiskt 

konstruerade sociala essenser (Ibid:36). Män och kvinnor som lever inom detta tankeschema, 

uppmuntras förstärka de yttre tecken som mest direkt överensstämmer med den sociala 

definitionen av hans eller hennes åtskillnad och de praktiker som passar hans eller hennes kön 

(Ibid:38). Samtidigt avskräcker eller förbjuder tankeschemat opassande beteenden i 

förhållande till det andra könet (Ibid.). Likande resonemang framför Kerstin Engström som 

menar att det är våra föreställningar om könet, således också våra tankemönster, tänkbara 

användningsområden och handlingar i relation till det, som har inflytande (Engström, 2008). 

Kulturen definierar det beteende som anses passande för respektive kön. Var och en av oss 
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anpassar sig sedan därefter. På så sätt är genus snarare en mekanism som skapas, upprätthålls 

och reproduceras på flera olika nivåer i den sociala strukturen. 

Femininitet och maskulinitet är 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 och Zimmerman, 1987).  

Genus finns alltid omkring oss och påverkar hur vi agerar eller tänker. Det finns inom 

normer och ideologier i vårt samhälle.  
 

2.4 Sociala medier och genus  
En del tidigare studier har berört samband mellan användningen av sociala medier och kön (se 

Ross et al., 2009 och Zywica & Danowski, 2008). Dessa studier har främst undersökt om 

vissa personlighetstyper hör mer eller mindre samman med ett frekvent användande av sociala 

medier, och om det finns några likheter/skillnader vad gäller kön. 

Olika studier har visat att tre personlighetstyper är centrala för den sociala 

medieanvändningen. Dessa är: extrovert personlighet, personligheter med drag av neuroticism 

och personligheter med öppenhet för nya erfarenheter (Correa, Hinsley & de Zúñiga, 2009). 

Neuroticism innebär tendensen att uppleva negativa emotioner, såsom nedstämdhet, ångest 

eller humörsvängningar. Kvinnor tenderar generellt sett att ligga högre på skalan vad gäller 

neuroticism, än vad män gör (Hyde, 2001).  

Individer som var mer öppna för nya erfarenheter och personer som låg högt på skalan 

vad gäller neuroticism tenderar att dras till sociala nätverkssidor, SNS (Correa, Hinsley & de 

Zúñiga, 2009). En annan studie inom området visade även att personer som ansågs vara 

mycket extroverta men ligger lågt på skalan vad gäller neuroticism, inte använde internet lika 

frekvent som personer som var mer introverta och mer neurotiska (Amichai-Hamburger et al., 

2002). Det fanns även ett samband mellan en neurotisk personlighetstyp och användningen av 

direktmeddelanden på sociala medier (Zywica & Danowski, 2008). Detta ansåg forskarna 

hade att göra med att svarstiden tilläts vara längre, än i samtal ansikte-mot-ansikte (Ibid.). 

Extroverta individer visade sig också ha mer kontakt med andra via sociala nätverkssidor och 

”i verkligheten”. Dessa individer tenderade också ha högre självkänsla (Zywica & Danowski, 

2008).  

I en annan studie utförd av Raacke & Bonds-Raacke (2008) på universitetsstudenter, 

visade att det var lika sannolikt att män och kvinnor hade profiler på sociala nätverkssidor, 

och båda könen spenderade runt tre timmar per dag på dessa (Correa, Hinsley & de Zúñiga, 

2009).  

Vad gäller användningen av sociala medier, visades det att män som påvisade 

emotionell instabilitet använde sociala medier mer frekvent (Ibid.). Mer extroverta och 
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ångestfyllda män var också mer troliga att engagera sig i interaktiva webbapplikationer 

(Zywica & Danowski, 2008). 

Man fann ett positivt samband mellan kvinnor med extrovert personlighet och öppenhet 

för nya erfarenheter och användningen av sociala medier (Ibid.). När det kommer till 

emotionell stabilitet hos kvinnor och användningen av sociala medier fanns inget samband. 

Kvinnor som var mer extroverta och öppna för erfarenheter tenderade att använda sociala 

medier mer frekvent (Ibid.). En studie utförd av Hamburger & Ben-Artzi (2000) visade att 

introverta och neurotiska personlighetsdrag var högre hos de kvinnor som sökte sig till 

internet för interaktiva sociala nätverk.   

 

2.5 Genus och känslor 
Enligt Shields (2002) anses kvinnor i västvärlden i allmänhet ofta vara ”det emotionella 

könet” och män anses vara emotionellt icke-expressiva (Shields, 2002:122). Dock blir detta 

synsätt alltmer inaktuellt. Forskning från bland annat Fischer & Manstead (2000) har 

undersökt flera internationella kulturer, men den forskning som främst utgår från västvärlden 

har bekräftat att kvinnor tenderar att känna starkare och mer långvariga känslor. Kvinnor kan 

också uttrycka känslor på ett tydligare sätt, med undantag för ilska (Fischer & Manstead, 

2000). Det är också mer sannolikt att kvinnor uppvisar positiva känslor i empatiska eller 

socialt stödjande kontexter, än män (Hoffman, 2008). Kvinnor förefaller också mer kunna 

uttrycka negativa känslor om de är associerade med sårbarhet, medan män tenderar att kunna 

uttrycka ilska på ett ”bättre” sätt (Ibid.). Kvinnor ser också användandet av positiva känslor 

mellan vänner som socialt önskvärt, på ett sätt som män inte gör (Stoppard & Gunn Gruchy, 

1993). De ovan beskrivna könsskillnaderna kan öka i onlinemiljöer, eftersom kvinnor 

förefaller vara mer redo för att dela känslor officiellt, än män.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 11	

3. Teoretiskt ramverk  
I detta kapitel kommer de teoretiska ramverk som ligger till grund för studien att beskrivas. 

Vi kommer att diskutera olika resonemang som vi anser är tillämpbara med tanke på studiens 

syfte.  

 

3.1 Perspektiv på genus i medierna  
Denna uppsats berör könsskillnader vad gäller användningen av och upplevelser av 

sociala medier. Att studera genus i interaktiva nätverkande miljöer, som i sociala medier, är 

betydelsefullt eftersom dessa plattformar präglas av sociala praktiker inom vilka 

könsskillnader artikuleras, upprätthålls och reproduceras (Wharton, 2012).  

På sociala medier produceras och konsumeras innehåll av användarna. Detta innebär 

följaktligen att människor ständigt möts av föreställningar om kön och tankemönster i relation 

till det, vilket i sin tur också gör att användare kan påverkas direkt av dessa.  

Inom medieforskningen har man ofta intresserat sig för hur medierna förmedlar och 

reproducerar normer och föreställningar om exempelvis manligt och kvinnligt, naturligt och 

onaturligt etc. (Gripsrud, 2011:32).  

Ett citat från tidskriften kvinnobulletin kan exemplifiera hur sådana föreställningar som 

uttrycks i media kan påverka människors tankemönster om kön:  

”Vart du än vänder dig i detta mediastyrda konsumtionssamhälle så finns det 

upptecknade, färdiga schabloner för hur du bör vara. I romaner, noveller, 

veckotidningsrepotage, modetidningar och matrecept, annonser- överallt blickar dessa 

välformade, välklädda, renliga och barnkära kvinnoförebilder emot dig och påverkar dig att 

försöka efterlikna och anpassa dig” (Jarlbro, 2006:7).   

Jarlbro påpekar att medierna utgör en del av och ingår i våra vardagliga referensramar 

(Jarlbro, 2006:8). Genus baseras på en kulturell tolkning av de biologiska skillnaderna på så 

sätt att kulturen ”översätter” biologin i termer av symboler och idéer vilka människor sedan 

använder i sitt vardagliga liv (Jarlbro, 2006:12). Hur vi uppfattar världen runt omkring oss 

och hur vi begripliggör saker och skeenden, dess betydelse eller icke betydelse, framförs via 

medierna och påverkar vårt tänkande genom att vi tar del av dessa uppfattningar via dem. När 

det gäller föreställningar som de om kön och genus, samt mer konkret om kvinnor och 

kvinnligt respektive män och manligt, är det möjligt att hävda att det vi lär oss att uppfatta 

som allmänna och giltiga kunskaper har konkreta effekter på sociala och kulturella 

genusordningar. Därför är det betydelsefullt att studera könens upplevelser och användning av 

de sociala medierna för att kunna synliggöra sociala praktiker inom vilka föreställningar om 

män och manligt såväl om kvinnor och kvinnligt konstrueras och reproduceras. En annan 
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anledning till att studera genus på de sociala medierna är att innehåll på de traditionella 

medierna ofta är mer källkritiskt övervägda än det användarproducerade innehållet på sociala 

medier.    

Yvonne Hirdman (2001) är mest känd för sin teori om genuskontraktet. Hirdman 

använder begreppet genus för att komma ifrån begreppet könsroll. Hirdman vill undvika den 

tydliga skiljelinjen mellan kön/kropp. Denna uppdelning blir förenklande och missvisande. 

Att det biologiska könet kopplas samman med en ”roll” som tilldelas män och kvinnor är det 

som skapar maktstrukturer och ojämlikhet i samhället (Hirdman, 2001:13). Hirdman 

diskuterar vidare: ”att göra genus är att göra skillnad, där skillnad inte finns” (Ibid:65).  

 Hirdman ser genuskontraktet som ett ordningssystem mellan könen, vilka upprätthålls 

av två principer.  

Hirdmans första princip handlar om att kvinnor och män hålls isär och könen utgör 

dikotomier (motsatser). Manligt och kvinnligt porträtteras som två skilda saker (Hirdman, 

2001:88). Det historiska i särhållandet av kön är grundläggande för hur vi ser manligt och 

kvinnligt idag (Ibid:65-66). Hirdman menar att detta grundar sig på föreställningar om 

idealtypiska fördelningar av rättigheter, skyldigheter och ansvar mellan könen (Ibid:87). Det 

är ett stereotypt kontrakt, där han har ansvaret, beskyddet och försörjningen på sin sida och 

hon har födandet, uppförandet och beroendet på sin (Ibid:88). Könens relation, menar 

Hirdman, är en kulturellt nedärvd och styrd överenskommelse som går hand i hand med 

förpliktelser, rättigheter och skyldigheter (Ibid:84). Ordet genus menar Hirdman ska betraktas 

som ett verktyg för att försöka undvika denna dikotomi. En rad forskare har understrukit att 

könsdikotomin även är synlig inom populärkulturens bilder, vilka tenderar att framställa kön 

på ett stereotypt sätt (Lindgren, 2009:171). Kvinnor har inom media presenterats som 

sexobjekt, hemmafruar och mödrar, medan män avbildas som överordnade och dominerande i 

relation till kvinnor (Ibid.).  

Hirdmans andra princip innebär att könens förhållande är hierarkiskt och att det manliga 

värderas högre än det kvinnliga. Mannen betraktas som normen och det allmängiltiga. Vi alla, 

såväl män som kvinnor, är med och skapar denna genusordning. Genusordningen, att mannen 

är norm och att kvinnan är underordnad, fortlever för att människor omedvetet upprätthåller 

den och den är rotad långt bak i tiden, ända från antiken (Ibid:47-50). Denna genusordning 

påverkar män och kvinnor än idag (Ibid.). Vi människor är delaktiga i denna ”självklara” 

uppdelning av manligt och kvinnligt, eftersom världen är uppdelad i motsatser, och det är så 

vi ordnat världen och ger den mening (Ibid:75). Tidigare forskning har också visat tecken på 

att förhållandet mellan könen är hierarkiskt även inom media, då kvinnor länge varit kraftigt 

underrepresenterade i medierna och även framställts på ett annorlunda sätt än männen 

(Jarlbro, 2006:17).   
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Hirdman framför även att detta mönster, att mannen är överordnad kvinnan, sker på tre 

plan vilka är reproduktionsnivåer av genussystemet:  

1. Kulturell överlagring – De föreställningar som existerar om relationen mellan man och 

kvinna och hur den bör vara. Detta är idealtypsrelationen. 

2. Social integration – Genuskontraktet handlar om könens interaktion på den sociala 

integrationsnivån och arbetsfördelningsnivån.  

3. Socialisering – Inlärningen om hur män och kvinnor bör uppträda, exempelvis att män 

inte ska gråta ”in public” (Hirdman, 2004:119-120).  

 

3.1 Känslor online 
Eftersom denna studie ämnar utreda upplevelser av negativa känslor vid aktiviteten på sociala 

medier och om det finns könsskillnader vad gäller denna aspekt, valdes det att ha 

utgångspunkt i teorier presenterade i boken ”Emotion Online- Theorizing affect on the 

internet” (2013). Denna bok fokuserar på begreppet känsla online. Känsla som begrepp har 

blivit studerad ur många olika perspektiv, allt utifrån psykologi, sociologi, historia, neurologi, 

antropologi, filosofi och psykiatri (Shields, 2002:5). Detta har gjort att begreppet känsla har 

definierats på många olika sätt. Samtida forskning uppfattar oftast känsla som den process 

som genererar känslor och symtom av känslor hos individer. Denna process innefattar även 

den interpersonella och sociala regleringen av känslor (Ibid.).  

Joanne Garde-Hansen och Kristyn Gorton definierar känsla i ”Emotion Online- 

Theorizing affect on the internet” (2013) som ”något som individer uttrycker om känslorna 

som de har, oavsett om känslorna refererar till ett psykiskt eller fysiskt tillstånd” (Garde- 

Hansen & Gorton, 2013:30). En känsla kan vara både individuell och/eller kollektiv. De 

individuella känslorna finns inom individen och är kopplad till tidigare erfarenheter. En 

kollektiv känsla kan sägas vara en typ av sinnesstämning och uppkommer i offentliga 

sammanhang som vid bröllop, begravningar, demonstrationer (Ibid.). Känslor kan spridas 

eller utbytas, inte bara genom fysisk och/eller psykisk kontakt, utan kan också spridas genom 

sociala eller teknologiska medel (Ibid:31). Vidare menar författarna att en känsla både är 

kognitiv och affektiv. Detta innebär att känslor alltid är sammankopplade med ett tänkande. 

Det finns oftast ett intellektuellt svar på en känsla och ett fysiologiskt svar, ibland finns det 

bara ett av dem (Ibid.). Vi börjar gråta för att vi tänker, exempelvis när vi tänker på något 

sorgligt (Ibid.). Ibland kan det vara tvärtom, som när man börjar gråta för att man gör illa sig 

(Ibid.). Då är det inte tanken som initialt skapar den fysiska reaktionen.  

Garde- Hansen och Gorton delar upp begreppet känsla i tre delar utifrån Eric Shouse’s 

förståelse av begreppet: feelings, emotions and affect. I den vidare framställningen av denna 

studie kommer vi att översätta ordet ”feelings” till ”känsla”, ”emotions” till ”emotioner” och 
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”affects” till ”affekter”. Emotioner är det sociologiska uttryckandet av en känsla. Affekt är 

mer det fysiska svaret på en känsla (Ibid:33). Elspeth Probyn utvecklar de två delarna som:  

”A basic distinction is that emotion refers to cultural and social expression, whereas 

affects are of biological and physiological nature”(Ibid.).  

Eric Shouse som är professor i kommunikation vid East Carolina University, förklarar 

att känslor är personliga och biografiska, emotioner är sociala och affekter är pre-personliga 

(Ibid:44). Känslor är personliga och biografiska på så sätt att, det som triggar igång olika 

känslor har att göra med tidigare erfarenheter. Det som får en individ att börja gråta behöver 

inte få en annan att göra det. Emotioner är sociala. De är känslouttryck som vi visar utåt för 

vår omgivning. I nätverkande miljöer utvärderar vi hur dessa känslouttryck tas emot och 

uppfattas av omgivningen. En person kan uttrycka känslor socialt (emotioner) för att den 

personen känner att det är lämpligt att göra det, inte för att personen faktiskt känner dem 

(Ibid.). Sociala medier blir således ett intressant forum för att analysera just emotioner. Status 

uppdateringar är fyllda av artikuleringar av känslor, och det finns ofta en medvetenhet om att 

dessa känslouttryck inte nödvändigtvis representerar riktiga känslor (Ibid.). Affekt handlar mer 

om ”att bli” än ”att vara” (Ibid:34). De är en form av expressivt lärande och deltagande 

(Ibid:33). Det handlar om känslor som vi får via saker som uttrycks. Exempelvis om någon, 

via sociala medier, ser en vän som har fått ett nytt jobb och som utstrålar lycka över beskedet, 

så kan detta leda till känslan av att vara mindre lyckad i jämförelse med den andra personen. 

Resulterande kan man då uppleva känslor som uppmanar en att försöka bli mer framgångsrik. 

Man vill ”bli” mer som den andra, och således har man också blivit ”affekterad” av den 

personen. På så vis handlar affekt även om en socialiseringsprocess där man hela tiden 

utvärderar sin person, för att finna sin plats i gemenskapen. Affekten är pre-personlig.    

Om man vidare beaktar relationen mellan media och individen, så menar Garde- Hansen 

och Gorton att dessa fungerar som två simultana komponenter. Media finns inom individer 

och individer finns inom media (Ibid:8). Hur hänger media ihop med våra känslor då? Media 

innehåller uttryck om individers upplevelser och känslor kring olika saker. Den som skapar 

ett innehåll vill genom text, bild eller video etc. förmedla vad den känner. För att publiken i 

sin tur ska förstå dessa känslor krävs det att man artikulerar dessa via gemensamma sätt att 

förstå världen och våra känslor. Man kan förstå detta genom att betrakta exempelvis 

nyhetsrapportering. När nyheter rapporterar om en händelse, rapporteras inte bara själva 

händelseförloppet, utan ”det lämpliga” emotionella svaret på händelsen artikuleras också och 

berättar för oss vad vi bör känna (Ibid:32).  

Författarna tar även upp hur begreppet glädje konstrueras online (Ibid.). Sociala medier 

ses som ett stort arkiv över människors intima vardagskänslor och tankar (Ibid:114). Många 
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inlägg berör ”The promise of happiness” (Ibid:103). Inläggen porträtterar leende ansikten och 

presentationer av olika liv som syftar till att betraktas som lyckade av omgivningen, eller som 

åtminstone sänder ut budskapet om att livet åter kommer bli lyckligt (Ibid:114). Även om en 

person kan uttrycka negativa känslor på sociala medier, så innehåller dessa inlägg oftast löften 

om att återigen investera i sociala normer om glädje (Ibid.). Individer är, i linje med sociala 

mediers teknologiska utformning, inbjudna till att svara på dessa inlägg men förväntningen är 

att individens svar ska följa det som tidigare sagts för att få vara kvar i närvaron, i en specifik 

grupp av “vänner” (Ibid.). Mestadels filtreras negativa känslor bort på så sätt att de blir pre-

medierade och affekterade att utge löftet om att bli lyckliga. Dessa sidors primära funktion är 

att socialisera och syftar till att visa det mänskliga hos individer, banaliteter i deras liv och 

deras förmåga eller oförmåga att vara lyckliga. Sociala mediers funktion är att framföra att vi 

inte är ensamma i vårt lidande, vår lycka eller till och med i vår tristess (Ibid.). De flesta söker 

efter en känsla av gemenskap och koppling via dessa sidor och samtidigt söker de konkurrens 

via dem (Ibid:118). Som författarna uttrycker det:  

”We take happiness from her unhappiness: she has fulfilled the promise of happiness by 

giving us her tragic content” (Ibid:119).  

Vi tillåts och blir till och med uppmuntrade att genom de sociala medierna uppleva våra som 

liv bättre än andras (Ibid.). Författarna menar att detta talar för betydelsen och behovet av att 

studera emotional and affective relations på sociala nätverkssidor (Ibid:117). 

 

4. Metod och Material  
Inför denna studie valdes en kvantitativ metod eftersom vårt huvudsakliga syfte är att utreda 

om det finns samband mellan användningen och upplevelser av sociala medier och kön.   

En kvantitativ metod används när man vill göra ett större material tillgängligt för analys och 

kunna dra generella slutsatser kring resultatet (Ekström & Larsson, 2010:119). Denna metod 

syftar till att från det enskilda, sikta mot att belysa tendenser för det generella (Ibid.). 

Beroende av studiens omfattning och tidsmässiga ram valdes utskick av en webbenkät 

rörande studiens frågeställningar. Enkäten var utformad med standardiserade frågor.      
 

4.1 Material och urval 

Valet av deltagare gjordes enligt ett bekvämlighetsurval i kombination med ett snöbollsurval. 

Ett bekvämlighetsurval är som namnet antyder ett bekvämt och enkelt sätt att göra ett urval på 

(Hartman, 2004:242). Man väljer då de individer som finns tillgängliga och är inom räckhåll. 

Man kan exempelvis välja individer ur den egna bekantskapskretsen (Ibid.). Det innebär 
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också att man delar ut sitt frågeformulär på en plats som man anser är relevant för att få svar 

på det man efterfrågar och man ska sprida sin enkät på en plats där man tror att respondenter 

är villiga att svara (Trost, 1994:30). Enligt detta resonemang skickades webbenkäten 

inledningsvis ut via ett massmeddelande på ”väggen” på våra personliga Facebookprofiler. 

Detta meddelande träffas då enbart av våra vänner, vilket kan vara begränsande med tanke på 

att de vänner vi har kan tillhöra en grupp som är relativt homogen vad gäller socioekonomisk 

bakgrund, ålder, intressen osv. För att försöka motverka denna homogenitet valdes därför att 

kombinera bekvämlighetsurvalet på så sätt att vi bad våra vänner att skicka vidare enkäten till 

deras bekantskapskrets.  

Vi samlade in totalt 111 respondenter där 61 var kvinnor och 50 män. Vi valde 

även att ha ett avgränsat åldersspann mellan 15-35, baserat på den tidigare forskning som 

visade att individer mellan dessa åldrar är de som mest använder sociala medier, och då vi 

eftersökte frekventa användare. Vi valde att utföra denna studie med fokus på både män och 

kvinnor, eftersom studien syftar till att göra en jämförelse vad gäller könsaspekten.  

Fördelarna med ett bekvämlighetsurval är att denna urvalsmetod är användbar i 

fall då man har begränsade resurser vad gäller ekonomi och/eller tid (Ibid.).         

Enkätundersökningar ter sig lämpliga för denna typ av undersökning eftersom studien ämnar 

kartlägga om eventuella likheter och/eller skillnader existerar vad gäller upplevelsen av 

negativa känslor i samband med användandet av sociala medier och om så är fallet, finns det 

då samband till respektive kön. Den främsta fördelen med valet av enkätundersökning är att 

respondenter på ett enkelt sätt och på kort tid kunde nås. Eftersom respondenterna fick 

frågorna ställda till sig på samma sätt, underlättar det möjligheten till jämförelser. En annan 

betydelsefull aspekt var respondenternas anonymitet, vilket var av vikt då en del av frågorna 

hade känslig karaktär. Exempelvis ställdes frågor rörande stress, ångest och negativa 

känslomässiga tillstånd. 
 

4.2 Kritiska överväganden    
Författarna Bradburn, Sudman & Wansink påpekar att ett problem med många 

undersökningar kan vara att det finns för lite tid att göra en pilotstudie av enkäten man ska 

använda sig av (Bradburn, Sudman & Wansink, 2004:320). Man bör avsätta tid för att finslipa 

och revidera enkäten som sedan ska användas (Ibid.). Inför denna uppsats valde vi därmed att 

initialt utföra en pilotstudie med en likande webbenkät som skickades ut till ett mindre antal 

personer enbart via våra personliga Facebookprofiler. I pilotstudien stötte vi på problem vid 

utskicket av webbenkäten. En del av frågorna ämnade innefatta möjligheten att välja flera 

svarsalternativ på en fråga, vilket till en början inte var möjligt. Vid vidare utvärdering insåg 

vi även att vissa frågor möjligtvis kunde vara av ledande karaktär. Dessa problematiska 
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aspekter reviderades därefter och gav grund till den aktuella webbenkät som användes i denna 

uppsats. En nackdel med ett bekvämlighetsurval är risken att urvalet inte blir representativt 

(Ibid:243). Om man använder sig av vänner, arbetskamrater osv. kan det vara på det viset att 

oavsett om resultatet av undersökningen visar många gemensamma drag, betyder det inte att 

det återfinns i hela populationen (Ibid.).   
 

4.3 Reliabilitet och validitet 
Validitet handlar om giltighet i materialet och ställer frågor om undersökningen verkligen 

mäter det som undersökningen har för avsikt att mäta (Ekström & Larsson, 2010:14). Jan 

Trost framför i Enkätboken att om studien är avsedd att mäta användningen av exempelvis hur 

ofta respondenterna är inloggade på sociala medier ska de olika svarsalternativen vara 

relevanta för frågeställningen (Trost, 1994:59). Vi anser att denna studie har hög validitet, då 

vi har försökt att utforma studiens frågor på ett korrekt sätt som också följer syftet med 

studien, vilket diskuteras närmare i avsnitt 4.4- Tillvägagångsätt.  

Med reliabilitet menas att metodiken skall vara pålitlig och att mätningen inte innehåller 

slumpinflytelser. Alla respondenter ska få samma frågor och undersökningen ska vara lika för 

alla (Trost, 1994:57). En undersökning som gjorts tidigare ska ge samma resultat vid en ny 

mätning för att anses ha hög reliabilitet (Ibid.). Trost framför att fyra komponenter ska finnas 

för att en studie ska anses vara reliabel:   

1. Kongruens- rör sig om likhet mellan frågor som avses mäta samma sak. 

2. Precision- sammanhänger med intervjuarens sätt att registrera svar. Detta kan också 

vara en fråga om hur den svarande kryssar i rutorna i ett enkätformulär. 

3. Objektivitet- har att göra med intervjuarens sätt att registrera, om intervjuaren 

registrerar samma sak på lika sätt är objektiviteten hög.  

4. Konstans- tar upp tidsaspekten och förutsätter att fenomenet eller attityden eller vad 

det nu kan vara inte ändrar sig (Trost, 1994:58). 

Trost tar upp att en förutsättning för att man ska kunna avgöra om en undersökning har hög 

reliabilitet, är att studien ska vara standardiserad (Ibid.). Respondenterna ska tolka och förstå 

frågorna som ställs, på likadant sätt och även utföra undersökningen i den rangordningen 

frågorna ställs (Ibid.). 

Trost talar även om strukturering i ett enkätformulär. Med strukturering menar han 

att ett frågeformulär innehåller fasta svarsalternativ (Trost, 1994:54). Trost framför att om en 

fråga innefattar komplicerade ord eller negationer kan det resultera i att respondenterna 

upplever den som svårtolkad. I vår studie fick fråga fem ”Upplever du att det sociala nätverk 

du har offline, påverkas av ditt användande av sociala medier” (se Bilaga 2- Frågeformulär) 

nio bortfall, vilket tyder på att formuleringen i frågan kunde vara otydlig. Detta kan påverka 
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reliabiliteten (Ibid:59). Men då det enbart är denna fråga som genererat i bortfall, anser vi att 

ändå att reliabiliteten inte har påverkats markant.  

 

4.4 Tillvägagångssätt 
Man bör följa vissa regler för att skapa ett bra frågeformulär. För det första bör undvika att 

skriva ned frågor, innan man noggrant övervägt frågeställningarna (Bradburn, Sudman & 

Wansink, 2004:22). Därför utformades inledningsvis preliminära forskningsfrågor till denna 

studie, utifrån vilka enkätens frågor sedan utformades. Dessutom gjordes en pilotstudie inför 

studien, med syftet att undersöka om det fanns oklarheter i formuleringar eller svarsalternativ. 

Följaktligen reviderades dessa frågor och omformulerades inför den slutliga enkäten.  

Man bör tänka på att frågorna ska följa studiens syfte och frågeställningar samt 

utvärdera om frågorna i enkäten verkligen kan ge svar på forskningsfrågorna (Ibid.). 

Därför valde vi inledningsvis att utforma preliminära enkätfrågor som gav grund för 

utformningen av frågorna i enkäten. Detta resulterade i en enkät, som utformades i ”Google 

formulär” med 18 frågor. Frågorna berörde dels mäns och kvinnors medieanvändning, dels 

upplevelser av dem och känslomässiga tillstånd i samband med aktivitet på sociala medier. 

När man sedan ska koda in materialet framför Trost att det är av vikt att se över hur 

koderna ska se ut så att det passar det bearbetningsprogram man ämnar använda (Trost, 

1994:106). Vi valde bearbetningsprogrammet, IBM Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), version 21. I bearbetningsprogram som SPSS, bör man ge varje svarande ett 

identitetsnummer (Ibid.). Det är även underlättande att göra en enskild kodning på ett separat 

dokument innan man för in kodningen i bearbetningsprogrammet (Ibid:110). Fördelen med 

detta är att det är lättare att observera om något är fel i kodningen eller om det uppstått 

bortfall (Ibid.). Enligt detta resonemang kodades data från Google formuläret först in i ett 

Excel dokument. Där namngav vi varje svarande r = respondent följt av det nummer som 

betecknade den specifika respondenten. Exempelvis, r21= respondent 21. Varje respondent 

har samma nummer i Google formuläret, vilket gör det enkelt för oss att gå tillbaka. Genom 

att göra inkodningen på detta sätt blir man oftast kunnigare om materialet (Ibid:113). Trost 

framför också att det är fördelaktigt om bearbetningen av kodningen delas upp mellan de som 

utför studien så att båda är insatta och pålästa på materialet (Ibid:110). Därför valde vi att 

koda halva materialet var.  

I frågeformuläret ska varje fråga beteckna en variabel (Ibid.). De svarsalternativ som 

finns under frågorna blir olika variabelvärden, vilka minst bör vara två eller flera (Ibid:106). 

Varje fråga valdes därför att ha minst två värden i svarsalternativen. Exempelvis efterfrågades 

det hur ofta respondenterna använder sociala medier, då fanns det fem olika svarsalternativ, 

alltså fem variabelvärden. Generellt brukar man ge det första svarsalternativet värdet 1 
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(Ibid:107). De olika variablerna brukar vanligtvis delas in i olika kolumner. Raderna brukar 

beteckna respondenter (Ibid.).  

Om svar från en respondent saknas, då de har hoppat någon eller några frågor kallas 

dessa för ”internt bortfall”. Man brukar oftast beteckna interna bortfall med siffran 0 

(Ibid:109) men i vår studie användes redan värdet 0 vid inkodningen av data och därmed 

valdes internt bortfall i stället att få värdet (-). På fråga fem fick vi som nämndes ovan nio 

interna bortfall, vilka betecknades med (-). 

Eftersom vår studie ämnade undersöka könsskillnader är det värt att nämna att kvinnor 

nästan alltid uppvisar större svarsfrekvens än män (Ibid:114). Så var även fallet i vår studie då 

61 svarande var kvinnor och 50 män. Därmed fick vi aktivt fråga fler män om det kunde tänka 

sig att svara på webbenkäten. Detta gjordes eftersom ändamålet var att uppnå samma antal för 

båda könen. Trost nämner att det är viktigt att påminna respondenter att svara, men det får 

inte framstå som påtryckningar, utan avsikten är att skapa motivation hos respondenterna till 

att besvara frågeformuläret (Ibid:99).  

Vi har tillsammans 1671 vänner på våra personliga Facebookprofiler. Enkäten 

skickades ut via ett officiellt meddelande som gick ut till alla våra vänners nyhetsflöde. 

Dessutom bad vi några av våra vänner att skicka vidare enkäten till deras vänner. Hypotetiskt 

kan samtliga 1671 personer ha sett enkätförfrågan, men troligtvis är det inte så eftersom 

meddelandet skickades ut enbart en gång. Det är svårt att avgöra hur många av våra vänners 

vänner som såg enkätförfrågan och hur många av dem som faktiskt svarade. Därför är det 

nästintill omöjligt att avgöra svarsfrekvensen på denna studie, vilket kan vara en nackdel med 

valet att dela enkäten via Facebook.  

 

4.5 Analys av data 
SPSS är ett användbart program för att analysera data, speciellt för en studie som vår då det i 

programmet är möjligt att studera samband mellan två variabler (Eliasson, 2010:91).  

”Crosstabs” är ett vanligt kommando inom SPSS bearbetning, vilket är lämpligt att använda 

när man vill studera sambandet mellan två eller fler variabler och undersöka om dessa två 

samvarierar (Ibid:114). För att studera sambandet, brukar man dela upp variablerna i en 

orsaksvariabel och en effektvariabel. Orsaksvariabeln, är den som anses vara oberoende, 

exempelvis är denna kön i vår studie. Den oberoende variabeln (orsaksvariabel) anses påverka 

den beroende (effektvariabel) variabeln. Den beroende variabeln betecknar det som kan 

utgöra en effekt av den oberoende variabeln (Ibid:92). Då denna studie avser att undersöka 

likheter och skillnader mellan mäns och kvinnors användning och upplevelser av sociala 

medier, analyserades enkätens frågor i en bivariat analys. Vi har i analysen valt att presentera 
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tabeller i de fall då intressanta skillnader föreligger, i annat fall presenteras resultaten enbart i 

text.  

I SPSS kan man tolka resultaten utifrån Cramer’s V och p-värde. Cramer’s V mäter 

styrkan av sambandet mellan variablerna. Styrkan på sambandet definieras enligt en skala 

från 0.0- 1.0, där 0.0 betecknar att inget samband föreligger och 1.0 betecknar att ett perfekt 

samband föreligger (www.uregina.ca:758). I vår studie innebär ett högt värde på Cramer´s V 

att det existerar en skillnad i hur män och kvinnor har svarat på en viss fråga. Ett lågt 

Cramer´s V värde innebär att svaga eller inga skillnader kan utläsas och att det finns ett 

mycket litet eller obefintligt samband.       

P-värdet, å andra sidan är ett mått som mäter om sambandet mellan variabler är 

statistiskt signifikant. P- värdet betecknar i vilken grad ett resultat har uppkommit via 

slumpen eller ej och om sambandet kan tolkas vara verkligt (Eliasson, 2010:92). Vanligtvis 

använder man en signifikansnivå på 5 %. Det innebär att om p-värdet ligger mellan 0 och 0.05 

% så är sambandet signifikant utifrån 5 % nivån. Däremot är det av betydelse att påpeka att 

denna studie inte är urvalsmässigt omfattande eller präglas av ett obundet slumpmässigt urval. 

Detta begränsar möjligheten att generalisera till en större population. Urvalet kan därmed inte 

anses vara representativt (Ibid:50). Däremot kan p-värdet vara värdefullt vid resultat som 

uppvisar ett medelmåttigt samband, då p-värdet kan användas som stöd för vidare tolkning 

och forskning. 
 
 

5. Analys och resultatredovisning 

5.1. Vilka huvudsakliga motiv framhåller män och kvinnor för att använda 

sociala medier?  
För att göra resultatet så överskådeligt som möjligt har vi valt att presentera varje fråga för sig 

med en uppdelning mellan könen i korstabeller. Vi har utfört korstabeller för att visa om det 

finns samband mellan användningen och upplevelser i relation till kön. Vi inleder varje rubrik 

med en presentation över resultaten. Avsnitten avslutas med en diskussion av resultatet i 

relation till de valda teorierna.    

För att utreda de huvudsakliga motiv som män och kvinnor har för att använda sociala 

medier beaktades frågan ”Om du använder sociala medier, hur använder du dem främst 

då?”. Svarsalternativen på frågan var: 1. Tar del av andras inlägg och bilder. 2. Delar med 

mig av egna bilder och tankar. 3. Håller kontakt med redan befintliga vänner och bekanta. 4. 

Knyter nya kontakter. 5 Övrigt.  
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Resultaten från korstabell 1 (se Bilaga 3- Korstabell 1) visar att både män och kvinnor 

tar del av andras inlägg och bilder via sociala medier. 95,5 % av samtliga respondenter 

svarade att de tar del av andras inlägg och bilder. När vi betraktar Cramer’s V så visade 

resultatet 0,15 vilket innebär att ett måttligt samband föreligger och p-värdet visade 0.10 

vilket innebär att sambandet inte anses vara signifikant och kan ha orsakats av slumpen. Detta 

betyder att det inte föreligger någon skillnad i hur män och kvinnor har besvarat denna fråga. 

Därmed kan vi dra slutsatsen att inga skillnader existerar vad gäller hur män och kvinnor tar 

del av andras inlägg och bilder via sociala medier. Med andra ord tar män och kvinnor del av 

andras inlägg och bilder i lika stor utsträckning.  

När det kommer till det andra svarsalternativet, ”delar med mig av egna bilder och 

tankar”, visade resultaten att det var fler män som inte använde sociala medier för att dela 

med sig av egna bilder och tankar, än män som faktiskt producerade eget innehåll på sociala 

medier. Vad gäller kvinnor visade resultaten att ungefär lika stor andel använde sociala 

medier för att dela med sig av eget innehåll, som de som inte gjorde det. Däremot ska det 

påpekas att dubbelt så många kvinnor använde sociala medier för att dela med sig av eget 

innehåll, vid en jämförelse med de män som använde sociala medier för att dela med sig av 

eget innehåll. Vid detta svarsalternativ var Cramer’s V 0,18 vilket innebär att ett måttligt 

samband föreligger. Signifikansnivån var 0,51 % vilket innebär att resultatet kan ha 

uppkommit av slumpen. Sambandet kan därigenom inte sägas vara starkt. Detta tyder på att 

män inte delar med sig av eget innehåll i lika stor utsträckning som kvinnor och att en svag 

tendens till könsskillnad kan utläsas.  

Det tredje svarsalternativet var: ”Håller kontakt med redan befintliga vänner och 

bekanta”. Resultaten visade stor likhet mellan män och kvinnor. Ca 85 % av samtliga 

respondenter angav att de använde sociala medier för att göra det. Cramer’s V visade ett svagt 

samband, alltså föreligger ingen könsskillnad. Signifikansen var 0.47 % vilket innebär att 

resultatet till nästan 50 % sannolikhet beror på slumpen och man kan följaktligen inte dra 

några slutsatser till större delar av populationen. Resultaten följer tidigare studier som utförts 

inom ämnet som ovan nämnts, vilka har visat att sociala medier används främst för att 

interagera med individer som redan är bekanta för användarna (Nygren & Wadbring, 

2013:337).  

Det fjärde svarsalternativet var: ”Knyter nya kontakter”. Resultaten visade att 72 % av 

samtliga respondenter inte använde sociala medier för att knyta nya kontakter. Detta resultat 

går även det i linje med tidigare studier som visat att användares främsta motiv oftast inte är 

att skapa nya kontakter med obekanta (Ibid.).	

Dock använde dubbelt så många kvinnor som män sociala medier för att knyta nya 

kontakter men det fanns inget starkt eller signifikant samband vad gäller kön.  
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En man och en kvinna valde svarsalternativet övrigt och kommenterade att de främst 

använde sociala medier för att följa nyhetsuppdateringar eller för att hålla sig uppdaterade 

med skolrelaterad information. 

I sammanhanget för vilka huvudmotiv män och kvinnor har för användningen av sociala 

medier, bör man också beakta frågan ”Upplever du att det sociala nätverk du har offline, 

påverkas av ditt användande av sociala medier?”. Att det sociala nätverk man har offline 

stärks genom användandet av sociala medier har vi betraktat som en positiv företeelse, medan 

det faktum att sociala medier upptar tid som man annars hade spenderat med vänner och 

familj ansåg vi var en negativ företeelse. Korstabell 2 (se Bilaga 3- Korstabell 2) visar att 

nästan 70 % av respondenterna uppgav att de upplevde att sociala medier stärkte deras sociala 

nätverk offline. Cramer’s V visade att sambandet mellan kön och upplevelsen av att sociala 

medier stärkte respondenternas sociala nätverk offline var obefintlig och utan signifikans. 

Därmed visar resultatet att ett huvudmotiv för användandet av sociala medier är att det stärker 

det sociala nätverket som individerna har offline och att denna upplevelse ter sig lika hos båda 

könen.  

90 % av samtliga respondenter angav inte att de hade upplevelsen att sociala medier 

upptog tid som de annars hade spenderat med vänner och familj. Även vad gäller denna 

aspekt var sambandet obefintligt och var inte statistiskt signifikant. Följaktligen fanns ingen 

koppling till ett visst kön.   

Det tredje svarsalternativet på denna fråga var ”Nej det påverkas inte”. Nära 30 % av 

respondenterna uppgav att deras sociala nätverk offline inte alls påverkades av användandet 

av sociala medier. Med detta kan man tolka att 70 % ändå upplever att användandet av sociala 

medier påverkar respondenterna på något sätt men de svarsalternativ som var möjliga kanske 

inte helt täckte deras upplevelse. Cramer’s V visade även här ett obefintligt samband, och 

upplevelsen av att det sociala nätverket offline inte påverkades kunde inte kopplas till ett visst 

kön, utan män och kvinnor hade även här lika uppfattning om hur sociala medier påverkar 

deras nätverk online.  

	
5.1.1 Diskussion av resultat 
De huvudsakliga motiven för mäns och kvinnors användning av sociala medier förefaller 

främst ha att göra med att respondenterna upplever att sociala medier stärker deras sociala 

nätverk offline. Det män och kvinnor främst använde sociala medier till var att ta del av andra 

individers bilder och inlägg och till att hålla kontakten med redan befintliga vänner och 

bekanta. Resultaten går i linje med de tidigare studier som utförts inom ämnet, vilka likaledes 

har visat att sociala medier används främst för att interagera med individer som redan är 

bekanta. Användandet handlar således främst om interaktion och socialisering.  
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Betraktar vi resultaten utifrån genusaspekten kan vi inte urskilja en tydlig dikotomi 

mellan könen eller att förhållandet mellan könen är hierarkiskt vad gäller denna aspekt.  

 När vi beaktar Garde- Hansen och Gortons teori tyder resultaten på att det faktum att, 

män och kvinnor främst tar del av andras inlägg och bilder, kan ha att göra med affekt. Detta 

kan handla om att respondenterna vill bli affekterade av andra individer. Användningen syftar 

till att få inspiration till att ”bli bättre” genom att ta del av andras inlägg och bilder. På sitt sätt 

kan detta även handla om ett konkurrenssökande enligt teorin om känsla. Resultaten visade 

också att fler män än kvinnor valde att inte producera eget innehåll på sociala medier. Detta 

kan ha att göra med det som Hirdman kallar för socialisering, vilket handlar om inlärningen 

om hur män och kvinnor bör uppträda. Man kan tänka att manligt uppträdande på sociala 

medier, skiljer sig från kvinnors på så sätt att agerandet på sociala medier regleras utifrån vad 

som anses vara manligt kontra kvinnligt beteende. Resultaten kan således tyda på att det kan 

finnas underliggande strukturer som påverkar kvinnors och mäns beteende på sociala medier.  

 Enligt Garde-Hansen och Gortons teori kan man även hävda att resultatet att 

respondenterna inte använder sociala medier för att knyta nya kontakter, kan ha att göra med 

individer vill kvarhålla närvaron i en viss grupp av vänner och därmed inte främst söker efter 

nya kontakter.  

  

5.2 Finns det likheter och/eller skillander mellan mäns och kvinnors användande 

av sociala medier? 
För att avgöra om det finns skillnader och/eller likheter mellan hur män och kvinnor använder 

sociala medier bör man först avgöra om det finns en könsskillnad vad gäller åldern på 

respondenterna. 

Korstabell 3 visar att män och kvinnor deltog i lika stor utsträckning i vår studie och det 

finns inte heller någon könsskillnad vad gäller ålder (se Bilaga 3- Korstabell 3).  

För att svara på om det finns en könsskillnad vad gäller användningen av sociala medier bör 

man även utreda om män och kvinnor använder sociala medier mer eller mindre frekvent. 

Korstabell 4 visar att samtliga respondenter använder sociala medier flera gånger om 

dagen (se Bilaga 3- Korstabell 4). Cramer’s V visar ett relativt svagt och nästintill måttligt 

samband men som inte är statistiskt signifikant. 

Vi undersökte även om det fanns en könsskillnad vad gäller vilka sociala medier som 

respondenterna använder. För att kunna besvara denna fråga beaktades fråga två i enkäten (se 

Bilaga 2- Frågeformulär). De möjliga svarsalternativen var: Facebook, Instagram, Snapchat, 

YouTube, Twitter, bloggar eller andra sociala medier. Respondenterna hade här möjlighet att 

kryssa i flera svarsalternativ. Resultaten visade att män och kvinnor använde Facebook, 
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Instagram, Snapchat och YouTube i lika stor utsträckning. Enligt korstabell 5 kan vi se att vad 

gäller just dessa sociala medier fanns således inget samband till kön. Ett litet antal 

respondenter, 14 stycken, använde andra sociala medier än de möjliga svarsalternativen (se 

Bilaga 3- Korstabell 5).  

Däremot visade resultaten att det existerade en tydlig skillnad gällande hur många 

män respektive kvinnor som använde Twitter. Betydligt fler män använde Twitter än kvinnor. 

Här visade Cramer’s V att ett relativt starkt samband föreligger. P-värdet visade att sambandet 

statistiskt sett är mycket signifikant.   

Om du använder sociala medier, 
vilka använder du dig av?	

Man Kvinna 

Twitter  13,6 % (15) 5,5 % (6) 

Totalt antal respondenter 50 60 
		
P-värde  0,008 

Cramer’s V  0,253 
 

Resultaten visade å andra sidan att kvinnor i större omfattning läser andras bloggar eller 

skriver själva. Hela 24 kvinnor svarade att de läste bloggar medan enbart 2 män svarade att de 

gjorde det. Enligt korstabellen nedan kan det utläsas att Cramer’s V visar ett starkt samband 

och ett p-värde på 0,000. Detta betyder att om urvalet i studien hade varit representativt hade 

sambandet med väldigt liten sannolikhet kunnat uppstå genom slumpen.  

	
Om du använder sociala medier, 
vilka använder du dig av?	

Man Kvinna 

bloggar (läser andras eller skriver 
själv) 

1,8 % (2) 21,8 % (24) 

Totalt antal respondenter 50 60 
	
P-värde  0,000 
Cramer’s V  0,422 

 

Korstabell 6 (se Bilaga 3- Korstabell 6) undersökte vilken information män och kvinnor 

främst tar del av via sociala medier. Alternativen som föreslogs var: vänners uppdateringar, 

mode, hälsa kost och träning, underhållning, politik och nyheter, humor, sport samt mat och 

dryck. Även på denna fråga hade respondenterna möjlighet att kryssa i flera svarsalternativ. 

Resultaten visade att det inte fanns någon könsskillnad när de kom till att ta del av 

information såsom mode, underhållning, humor, politik och nyheter. Mellan dessa alternativ 

fanns det ett svagt och nästintill måttligt samband som icke var signifikant.  
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När det däremot kommer till att ta del av vännersuppdateringar, visade resultaten att 

kvinnor i högre grad tar del av vänners uppdateringar. Cramer’s V tyder på ett relativt starkt 

samband och att ett statistiskt signifikant samband föreligger, då p-värdet låg på 0,003. Dock 

ska det påpekas att både män och kvinnor i stor utsträckning tar del av vänners uppdateringar, 

men fler kvinnor än män gjorde det.  

Vilken information som förmedlas 
via sociala medier tar du störst del 
av?	

Man Kvinna 

Vänners uppdateringar 
 

34,2 % (38) 52,3 % (58) 

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,003 
Cramer’s V  0,278 

 

Fler kvinnor konsumerade också innehåll som hade att göra med hälsa, kost och träning, än 

män. Det fanns ett relativt starkt samband som var statistiskt signifikant. Å andra sidan tydde 

resultaten på att fler respondenter inte tog del av innehåll som hade att göra med hälsa, kost 

och träning än de som faktiskt gjorde det.  

Vilken information som förmedlas 
via sociala medier tar du störst del 
av?	

Man Kvinna 

Hälsa, kost, träning 
 

9,9 % (11) 27,0 % (30) 

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,003 
Cramer’s V  0,280 

 
Vi kan även se att fler kvinnor tar del av innehåll som handlar om mat och dryck via sociala 

medier. Resultatet visar ett måttligt samband som är signifikant. Men resultatet visar även att 

nästan hälften av alla respondenter totalt sett inte tar del av innehåll som handlar om mat och 

dryck på sociala medier.   

Vilken information som förmedlas 
via sociala medier tar du störst del 
av?	

Man Kvinna 

Mat och dryck  
 

10,8 % (12) 23,4 % (26) 

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,040 
Cramer’s V  0.195 
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Fler män tog del av information som handlade om sport, än vad kvinnor gjorde. Cramer’s V 

tydde på ett relativt strakt samband och p-värdet var 0,000 vilket innebär att det fanns ett 

mycket starkt statistiskt samband och att resultatet sannolikt inte kan anses vara 

slumpmässigt. 

Vilken information som förmedlas 
via sociala medier tar du störst del 
av?	

Man Kvinna 

Sport 
 

19,8 % (22) 6,3 % (7) 

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,000 
Cramer’s V  0,368 

 

För att avgöra om någon könsskillnad föreligger vad gäller användningen av sociala medier 

bör man även utreda om respektive kön reflekterar över vilka som tar del av den information 

som de delar med sig av via sociala medier. Korstabell 7 visade att fler kvinnor är måna om 

att inte dela mig sig av något som anses vara privat. Fler män svarade att de antingen inte bryr 

sig om vilka som tar del av eget producerat innehåll eller att de inte hade reflekterat över 

frågan. Cramer´s V tyder på ett relativt starkt samband till kön men sambandet är dock inte 

statistiskt signifikant (se Bilaga 3- Korstabell 7).    

 

Om du delar med dig av bilder, 
statusuppdateringar eller annat via 
sociala medier- reflekterar du då över 
vilka som tar del av den informationen?  

Man Kvinna 

Ja, jag skulle aldrig dela med mig av 
någonting privat 

18,9 % (21)  33,3 % (37) 

Nej, jag står för mina tankar och åsikter och 
bryr mig inte om vem som tar del av dem 

13,5 % (15) 10,8 % (12)  

Nej, jag har inte tänkt på de 7,2 % (8)  1,8 % (2)  

Övrigt  5,4 % (6)  8,1 % (9)   

Totalt antal respondenter 50 60 
	
P-värde  0,062 
Cramer’s V  0,284 
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5.2.1 Diskussion av resultat 
I detta avsnitt avsåg vi utreda frågan ”Finns det likheter och/eller skillander mellan mäns och 

kvinnors användande av sociala medier?”. Det visade sig dels finnas likhet mellan könen vad 

gäller hur ofta man använder sociala medier. Detta resultat följer tidigare studier, då studien 

av Denti el al. exempelvis visade att män och kvinnor använde Facebook ungefär lika ofta. 

Tidigare studier har även visat att unga och unga vuxna är flitigast i att använda sociala 

medier. Med tanke på att vår studie baserades på dessa åldrar, följer även resultaten i vår 

studie de resultat som tidigare studier har visat.  

Att nästintill samtliga respondenter svarade att de använder sociala medier flera gånger 

om dagen talar för att vi lever i ett samhälle där sociala medier har en stor plats i vår vardag, 

och mycket av den kommunikation som sker mellan individer i dag görs via sociala medier. 

Resultaten visade även att det fanns likhet gällande vilka sociala medier man använder, 

där de mest populära sociala medierna, Facebook, Instagram, Snapchat och YouTube 

användes i lika stor utsträckning av båda könen.  

Att män och kvinnor använder sociala medier i lika stor utsträckning och dessutom 

använder de sociala medier som är mest erkända på marknaden följer också Hirdmans teori 

om att kvinnor är lika integrerade som män i olika sociala institutioner, som sociala medier 

kan tänkas vara, även om de kan ha lägre social status (Hirdman, 2006:53). Dock finns det, 

utifrån detta resultat, inga tecken som tyder på att könen utgör dikotomier eller att 

förhållandet mellan könen är hierarkiskt.  

Om vi sedan tar utgångspunkt i teorin om känslor så menar Garde-Hansen och Gorton 

att de flesta söker gemenskap och koppling via sociala nätverkssidor, vilket har att göra med  

att de innehåller ”The promise of happiness”. Författarna utgår från Facebook och menar att 

anledningen till att Facebook har blivit så populärt är för att det är ett arkiv av glädje. Glädje 

är en mycket dominant känsla som vi söker. Att respondenterna använde just de ovan nämnda 

sociala medierna mest, i lika stor utsträckning av båda könen stödjer uppfattningen om att de 

alla är typiska exempel på ”glädje-arkiv”. På så sätt skapar de en känsla av gemenskap.  

Resultaten visade dock könsskillnader vad gäller användningen av två sociala medier: 

Twitter och bloggar. Betydligt fler män använde Twitter än kvinnor, medan betydligt fler 

kvinnor än män använde bloggar. Dessa resultat kan tänkas vara i linje med Hirdmans 

resonemang om att förhållandet mellan könen kan ses som dikotomier och att manligt och 

kvinnligt särskiljs. Den största delen av innehållet på bloggar berör ämnen som mode, hälsa, 

trädgård, inredning etc. Den stereotypa bilden av kvinnan kopplas ofta samman med hemmet 

och den privata sfären. Detta kan tolkas som att bloggar kan beröra genusstereotypa kvinnliga 

ämnen. 

Twitter är å andra sidan mer präglat av diskussioner och debatter. Om man utgår från 
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stereotypbilden av det manliga så innefattar den enligt Hirdman förnuft och ansvar och män 

har ofta avbildats som överordnade och dominerande i relation till kvinnor. Twitter kan sägas 

vara en arena för ”spelet om förnuft”, och kan därmed tänkas gå i linje med genusstereotyp 

manlig bild.   

Man kan från studiens resultat och dessa aspekter tolka att könsdikotomierna fortlever i 

viss mån, och att olika plattformar skapas just utifrån stereotypa bilder av manligt och 

kvinnligt. Hirdman menar också att såväl män som kvinnor är med och skapar 

genusordningen. Resultaten av vår studie tyder på att detta stämmer, eftersom fler kvinnor 

använde sociala medier som har stereotypa kvinnliga drag och fler män använde de som har 

stereotypa manliga drag.             

Dessa drag syntes även vad gäller den information som kvinnor och män tog störst del 

av. I de resultat där könsskillnader kunde utläsas tog fler män del av ämnen som sport, vilket 

även kan höra samman med den stereotypa bilden av manligt. Fler kvinnor tog del av ämnen 

som vänners uppdateringar, hälsa, kost och träning samt mat och dryck, vilka kan höra 

samman med den stereotypa bilden av kvinnligt.  

Däremot kunde ingen könsskillnad utläsas när de kom till att ta del av information om 

mode, underhållning, humor, politik och nyheter. 

Resultaten visade att fler kvinnor är måna om att inte dela mig sig av något som anses 

vara privat. Fler män föreföll tänka mindre reflexivt över att publicera innehåll på sociala 

medier. Detta berör var man drar gränsen för vad som är att betrakta som privat eller ej. Detta 

kan tyda på att män har en lägre gräns för vad som är privat, än vad kvinnor har. Gripsruds 

resonemang om att “halvoffentligheten” som sociala medier präglas av, väcker nya frågor om 

var gränsen går mellan det man väljer att visa upp och det man håller för sig själv 

(Gripsrud:50). 

Resultatet att kvinnorna tänkte mer reflexivt över vilka som tar del av innehållet som de 

producerar på sociala medier än män kan i ljuset av Hirdmans teori tyda på att det råder ett 

dikotomt förhållningssätt mellan män och kvinnor vad gäller denna aspekt, på så sätt att de 

manliga respondenternas uppfattningar och upplevelser förefaller vara olik de kvinnliga 

respondenternas vad gäller agerandet på sociala medier. Resultatet kan tänkas sammanhöra 

med stereotypa könsföreställningar om hur kvinnans beteende bör se ut offentligt på sociala 

medier och hur mannens beteende bör se ut. 

Om vi sedan övergår till att koppla samman genusteorin med Garde- Hansen och 

Gortons teori om känsla online kan man hävda det faktum att fler kvinnor tog del av vänners 

uppdateringar samt träning, hälsa och kost sammanhör med affekter. Detta kan tyda på att 

kvinnor i större utsträckning utvärderar sin person eller sin identitet, än män. Kvinnor söker 

möjligtvis mer efter ”att bli” processen och jämför sig således mer med andra. Findahl menar 
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att sociala medier öppnar möjligheten att jämföra sina liv med andra (Findahl, 2014). Vidare 

har en annan studie visat att då den fysiska relationen saknas skapas möjligheter för 

jämförelse, på grunder som utseende, lycka eller popularitet (Feinstein, Herzenberg, Bhatia, 

Latck, Meuwly & Davila, 2012).  

	
5.3  Upplever män och kvinnor att det finns ett samband mellan negativa känslor 

och användningen av sociala medier? Om det finns ett upplevt samband, kan 

det då urskiljas några likheter respektive skillnader hos könen? 
För att kunna svara på frågeställningen Upplever män och kvinnor att det finns ett samband 

mellan negativa känslor och användningen av sociala medier valde vi att först beakta fråga 

åtta i enkäten (se Bilaga 2- Frågeformulär). I denna fråga kunde respondenterna endast välja 

ett svarsalternativ. 

Korstabell 8 (se Bilaga 3- Korstabell 8) visade att män och kvinnor, i samma 

utsträckning, inte upplevde negativa känslor när de delar med sig av eller tar del av innehåll 

på sociala medier. Ca 30 % av respondenterna svarade att de sällan upplever negativa känslor 

i samband med att de delar med sig av eller tar del av innehåll via sociala medier. Lika stor 

del (ca 30 %) svarade att de ibland upplever negativa känslor. Störst andel respondenter (35 

%) svarade att de aldrig upplever negativa känslor. Detta resultat kan man tyda som att det 

råder delade meningar vad gäller denna fråga. Dock kan det påpekas att få angav att de ofta 

upplevde negativa känslor. Resultaten visar på ett måttligt och ej signifikant samband. 

Således fanns det inga skillnader mellan könens upplevelser av negativa känslor i samband 

med aktiviteten på sociala medier. 

Upplever du negativa känslor i 
samband med att du delar med dig 
av/ tar del av innehåll på sociala 
medier?  

Man Kvinna 

Ja, ofta 2,7 % (3)  0,9 % (1)  

Ja, ibland 11,7 % (13)   18,0 % (20)  

Ja, men sällan 14,4 % (16) 
  

16,2 % (18) 
   

Nej, aldrig 
 

16,2 % (18)  18,9 % (21) 
   

Övrigt  
 

0,0 % (0)  0,9 % (1)  

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,597 
Cramer’s V  0,158 
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För att ytterligare belysa den ovan nämnda frågeställningen kommer även fråga 9 (se Bilaga 

2- Frågeformulär) att beaktas då vi anser att upplevelsen av livet som mindre värdefullt är 

relaterad till en negativ känsla.  

Korstabell 9 (se Bilaga 3- Korstabell 9) visade att betydligt fler kvinnor än män har 

upplevt sitt liv som tråkigt eller mindre värdefullt på grund av information som de tagit del av 

via sociala medier. Vi kan också utläsa att majoriteten av männen, 28 stycken, svarade ”Nej” 

på denna fråga medan en markant majoritet av kvinnorna, 40 stycken, svarade ”Ja”. Cramer’s 

V visar på ett starkt och signifikant (p-värde 0,000) samband, vilket tyder på att det är mer 

förkommande att kvinnor upplever sitt liv som tråkigt eller mindre värdefullt, än män, på 

grund av information de tagit del av via sociala medier.  

Har du någon gång upplevt ditt liv som 
tråkigt eller mindre värdefullt på 
grund av information du tagit del av 
om andras liv via sociala medier? 

Man Kvinna 

Ja  12,6 % (14)   36,0 % (40)  

Nej  25,2 % (28)  9,0 % (10)  

Vet ej  6,3 % (7)  9,0 % (10)  

Övrigt  0,9 % (1)  0,9 % (1)  

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,000 
Cramer’s V  0,432 
	
	
Frågan ”Har du någon gång ändrat dina levnadsvanor, exempelvis kostvanor, fysisk aktivitet 

eller handlingsmönster på grund av information som du tagit del av via sociala medier?” 

kommer också att beaktas för att kunna svara på frågeställningen. Att ändra sina levnadsvanor 

anser vi vara uttryck för en negativ känsla i vissa fall. Vi anser att känslan är negativ i de fall 

då information som man tagit del av gjort att man ändrat sina levnadsvanor så att det påverkar 

välbefinnandet negativt. Exempelvis som att banta eller utsätta sig för extrema 

träningsmoment för att snabbt gå ner i vikt. Vi bad de respondenter som svarat ”Ja” på frågan 

berätta hur de i så fall hade ändrat sina levnadsvanor. Många av de kommentarer vi fick tydde 

på att förändringen av levnadsvanorna tydde på att välbefinnandet kunde påverkas på ett 

negativt sätt, vilket vi diskuterar nedan.  

Korstabell 10 (se Bilaga 3- Korstabell 10) visade att det finns en tendens att kvinnorna i 

större omfattning har ändrat sina levnadsvanor. Ungefär dubbelt så många kvinnor som män, 

svarade ”Ja” på denna fråga. Däremot har de flesta respondenterna svarat att de inte har ändrat 

sina levnadsvanor. Sambandet är måttligt, nästintill starkt med ett signifikant p-värde.  
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Har du någon gång ändrat dina levnadsvanor 
(Exempelvis kostvanor, fysisk aktivitet, 
handlingsmönster) på grund av information 
du tagit del på via sociala medier? 

Man Kvinna 

Ja  11,7 % (13)  24,3 % (27)  

Nej  33,3 % (37)  30,6 % (34)  

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,046 

Cramer’s V  0,189 
	

Vi anser att även stress är en negativ känsla. Därför valde vi att beakta frågan om 

respondenterna upplever stress på grund av det ständiga informationsflödet på sociala medier. 

I korstabell 11 (se Bilaga 3- Korstabell 11) kan vi utläsa att fler kvinnor upplevde stress på 

grund av det ständiga informationsflödet via sociala medier i jämförelse med männen. Lika 

många kvinnor har svarat ”Ja, ofta” och ”Ja, ibland” som män har svarat ”Sällan” eller 

”Aldrig”. Resultatet visar ett starkt och signifikant samband vad gäller könsfördelningen.  

Har du upplevt stress på grund 
informationsflödet som finns 
tillgängligt via sociala medier? 

Man Kvinna 

Ja, ofta 4,5 % (5)  9,0 % (10)  
Ja, ibland 9,0 % (10)  23,4 % (26)  
Sällan 20,7 % (23)  21, 6 % (24)  
Aldrig 10,8 % (12)  0,9 % (1)  
Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,001 
Cramer’s V  0,393 
	
 

Fråga 12 (se Bilaga 2- Frågeformulär) berör också stress men avser om deltagarna upplever 

stress om de inte har tillgång till sociala medier. 

Korstabell 12 (se Bilaga 3- Korstabell 12) visar att fler kvinnor känner stress om det 

inte har tillgång till sociala medier i jämförelse med männen. Av de manliga respondenterna 

svarade flertalet att de inte känner stress om de inte har tillgång till sociala medier. Sambandet 

är starkt och signifikant. Se korstabell på nästkommande sida. 
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Upplever du stress om du inte har 
tillgång till sociala medier? 

Man Kvinna 

Ja  11,7 % (13)  27,0 % (30)  
Nej  32,4 % (36)  23,4 % (26) 

Övrigt  0,9 % (1) 4,5 % (5) 

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,020 
Cramer’s V  0,347 

 
 
Vi valde även att utreda frågan ”Har du någon gång upplevt negativa eller ångestladdade 

känslor i samband med aktiviteten på sociala medier?”  

Korstabell 13 (Se Bilaga 3- Korstabell 13) visar att både män och kvinnor (53 % av 

samtliga) sällan upplever negativa eller ångestladdade känslor i samband med aktivitet på 

sociala medier. Fler kvinnor (15,6 %) än män (8,1 %) svarade ”Ja ofta” eller ”Ja ibland”. 

Cramer’s V tyder på ett relativt starkt samband men enligt p-värdet kan det inte anses 

signifikant. 

Har du upplevt negativa eller ångestladdade 
känslor i samband med din aktivitet på sociala 
medier? 

Man Kvinna 

Ja, ofta 
 

2,7 % (3)  0,9 % (1) 

Ja, ibland 
 

5,4 % (6) 15,3 % (17) 

Sällan 
 

25,2 % (28)  27,9 % (31) 

Aldrig 
 

10,8 % (12)  9,9 % (11)  

Övrigt  
 

0,9 % (1) 0,9 % (1)  

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,190 
Cramer’s V  0,259 

 

Vi anser även att det är negativ känsla då man upplever andras människors 

statusuppdateringar som störande.  

Korstabell 14 (se Bilaga 3- Korstabell 14) visar att fler kvinnor upplever andras inlägg 

som störande, än män. 44 % av kvinnorna har svarat ”Ja, ofta” eller ”Ja, ibland” medan 25 % 

av männen har svarat ”Ja, ofta” eller ”Ja, ibland”. Nästan dubbelt så många män som kvinnor 
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har svarat ”Sällan” eller ”Aldrig”. Cramer’s V visar ett relativt starkt samband och p-värdet 

visade att sambandet var signifikant då p < 0.05.  

Har du upplevt andras 
delningar/statusuppdateringar på sociala 
medier som störande? 

Man Kvinna 

Ja ofta 
 

9,9 % (11) 15,3 % (17) 

Ja, ibland 
 

15,3 % (17)  28,8 % (32) 

Sällan 
 

18,9 % (21) 10,8 % (12) 

Aldrig 
 

0,9 % (1) 0,0 % (0) 

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,040 
Cramer’s V  0,274 
	
 
5.3.1 Diskussion av resultat 
På frågan ”Upplever du negativa känslor i samband med att du delar med dig av eller tar del 

av innehåll på sociala medier” hade både männen och kvinnorna lika uppfattningar. Såväl 

män som kvinnor svarade att de inte upplevde negativa känslor i samband med att de delar 

med sig av eller tar del av innehåll på sociala medier. Störst andel respondenter svarade att de 

aldrig upplever negativa känslor i samband med aktivitet på sociala medier. Det fanns 

gällande denna enkätfråga inga könsskillnader.  

 Resultaten visade också att flest respondenter, såväl män som kvinnor svarade att de 

sällan upplever negativa eller ångestladdade känslor i samband med aktivitet på sociala 

medier. Inte heller här förekom någon könsskillnad.  

 Inga samband förelåg vad gäller samtliga frågor som berörde negativa känslor hos 

männen. De flesta män svarade att de inte upplevde negativa känslor såsom stress, 

upplevelsen av andras inlägg som störande, upplevelsen av livet som mindre värdefullt eller 

tråkigt samt om de hade ändrat sina levnadsvanor i samband med aktiviteten på sociala 

medier.   

 Vi fann däremot intressanta resultat vad gäller om kvinnorna någon gång har upplevt 

sitt liv som mindre värdefullt i samband med aktivitet på sociala medier, om de upplever 

stress, om de upplever andras inlägg som störande eller om kvinnorna hade ändrat sina 

levnadsvanor. Betydligt fler kvinnor än män hade upplevt sitt liv som mindre värdefullt eller 

tråkigt på grund av information de tagit del av om andras liv via sociala medier. Vad gäller 

om respondenterna hade ändrat sina levnadsvanor, svarade ungefär dubbelt så många kvinnor 
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som män att de ändrat sina levnadsvanor på grund av information de tagit del av via sociala 

medier. Fler kvinnor än män upplevde andras inlägg på sociala medier som störande. Fler 

kvinnor kände också stress om det inte har tillgång till sociala medier, eller upplevde stress på 

grund av det ständiga informationsflödet via sociala medier i jämförelse med männen. På alla 

dessa frågor svarade kvinnorna ja i betydligt större utsträckning än männen och resultaten 

visade starka och signifikanta samband. 

   Vi anser att upplevelsen av livet som tråkigt eller mindre värdefullt och upplevelsen av 

stress är just negativa känslor. Likaså anser vi att om man ändrar sina levnadsvanor på ett sätt 

som påverkar välbefinnandet negativt (som att banta, eller träna på ett extremt sätt etc.), eller 

om man upplever andras inlägg som störande också berör negativa känslor.  

 Det är intressant att när frågan formulerades med ord som ”negativa känslor” svarade 

flest kvinnor att de inte upplever negativa känslor, medan när frågan berörde ”andra” negativa 

känslor som stress etc. svarade kvinnorna att de upplevde dessa, i samband med aktiviteten på 

sociala medier i betydligt större utsträckning än männen. Antingen kan man tolka resultaten 

som att formuleringen ”negativa känslor” är tabubelagd och det inte går enligt normen att 

uppleva negativa känslor, eller att begreppet negativa känslor är svårtolkat. Det kan råda 

delande meningar om vad som faktiskt är negativa känslor, och när man i stället får frågor om 

stress osv. är kanske dessa begrepp mer igenkännliga och förståeliga.      

Att kvinnorna upplevde sina liv som mindre värdefulla efter att ha tagit del av andras 

innehåll kan ses i ljuset av det som Hirdman benämner som socialisering. Resultaten kan 

tolkas handla om inlärningsprocessen om hur kvinnor och män bör uppträda, eftersom 

upplevelsen uppkommer genom ett utvärderande och en jämförelse mellan omgivningen och 

den egna personen.  

De flesta kommentarerna som respondenterna framförde under denna fråga handlade 

om matvanor, dieter eller träning. Samtliga kommentarer handlade om hur man skulle få en 

”bättre livsstil”, vilket i och för sig kan tyda på en positiv känsla. Men de kvinnliga 

respondenterna gav kommentarer som var i stil med: ”Ser smala människor och blir taggad 

på att banta eller träna”, medan de manliga kommentarerna mer handlade om just en bättre 

livsstil. Detta tolkar vi som en negativ känsla då den handlar om en jämförelse med andra som 

man anser har bättre utseende. Att banta för att man betraktar andra som smala, handlar sällan 

om ”att få en bättre livsstil” och mer om att betrakta sig själv som otillräcklig eller mindre 

värdefull, vilket kan leda till en osund livsstil. Om man betraktar dessa resultat från teorin om 

känsla kan man hävda att själva känslan ”att uppleva sitt liv som tråkigt eller mindre 

värdefullt” eller det faktum att kvinnor ändar sina levnadsvanor reflekterar känslor av affekt. 

Man vill ”bli” mer som någon. Affekt betonar socialiseringsprocessen, där man hela tiden 

utvärderar sin person, för att finna sin plats i gemenskapen. Detta resultat följer även Anja 
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Hirdmans resonemang om MeWe generationen som söker intimitet och “riktiga känslor”, 

vilket är ett sätt att hantera känslor av osäkerhet som påtvingas på individen, genom 

modernitetens reflexivitet (Hirdman, 2010). Modernitetens reflexivitet innefattar ett ständigt 

sökande efter vem man ska bli, och handlar ständigt om hur man som person ska utvecklas 

och hitta sin plats i samhället.       

Att kvinnor upplevde stress i mycket större utsträckning än män, tolkar vi kan ha att 

göra med det sociala av en känsla, emotioner. Man kan då hävda att kvinnorna upplever stress 

antingen för att de inte kan ta del av andras emotions, och på så sätt känner man att man inte 

har koll på sin omgivning eller att man känner inte är del av den emotionella strömning som 

pågår via sociala medier. Eller så kan man bli stressad för att man möts av många 

känslouttryck som inte känns autentiska. Att kvinnor upplever andras inlägg som störande i 

större utsträckning än män kan även ha att göra med att man inte upplever inläggen som 

trovärdiga eller autentiska. Därför upplevs inläggen som störande. Detta resultat kan också 

sammanhöra med Hirdmans resonemang om MeWe generationen som ständigt söker efter 

intimitet och ”riktiga känslor”.  

 

6. Slutsatser  
 
Denna studie hade tre frågeställningar.  

 Den första var ”Vilka huvudsakliga motiv framhåller män och kvinnor för att använda 

sociala medier?”.  

 Resultaten talar för att de huvudsakliga motiv som män och kvinnor framhåller för att 

använda sociala medier, främst har att göra med att respondenterna upplever att användningen 

av sociala medier stärker deras sociala nätverk offline. Båda könen använde sociala medier 

främst för att ta del av andra individers bilder och inlägg och för att hålla kontakten med 

redan befintliga vänner och bekanta. Dessa resultat överensstämmer med de från tidigare 

studier (se Denti et al., 2012 & Nygren och Wadbring, 2013). Resultaten att män och kvinnor 

främst tog del av andras inlägg och bilder via sociala medier kan kopplas till tolkades enligt  

Garde- Hansen och Gortons teori om känslor i onlinemiljöer och kan ha att göra med 

affektiva känslor som uppkommer vid användandet. Affektiva känslor handlar om en 

utvärderingsprocess och ett jämförande mellan den egna personen och omgivningen, således 

kan användandet också beröra inlemmandet i en social gemenskap. Syftet var också att utreda 

om det existerade några könsskillnader, vilket inte var fallet vad gäller de huvudsakliga motiv 

som män och kvinnor framhåller för att använda sociala medier.  

 Resultaten av studien visade även att fler män än kvinnor inte valde att producera eget 

innehåll på sociala medier. Detta resultat kan ses som uttryck för det Hirdman benämner som 
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socialiseringsprocessen, vilket berör föreställningar om hur män och kvinnor bör uppträda. 

Att män och kvinnor upplever själva akten att producera innehåll olika, kan ha att göra med 

underliggande strukturer om hur manligt och kvinnligt beteende bör se ut, vilket kan påverka 

och ge avtryck på agerandet på sociala medier.  

Den andra frågeställningen var ”Finns det likheter och/eller skillnader mellan kvinnors 

och mäns användande av sociala medier?”.  

Studiens resultat visade att det finns likheter mellan könen vad gäller hur ofta man 

använder sociala medier. Det finns även likheter gällande vilka sociala medier man använder 

och vilka åldersgrupper som använder sociala medier mest frekvent. Studiens resultat visade 

att unga använde sociala medier mest. Detta resultat följer också resultat från tidigare studier 

av Denti et al., med flera. De mest populära sociala medierna, Facebook, Instagram, Snapchat 

och YouTube användes i lika stor omfattning av båda könen, vilket kan ses som att dessa 

medier är typiska exempel på ”glädje-arkiv” med tanke på att många inlägg berör ”lyckliga” 

eller ”lyckade” delar av människors liv. Glädje är enligt Garde- Hansen och Gorton en 

mycket dominant känsla som människor söker. Även om negativa känslor kan förekomma i 

mediala sammanhang så är det ändå sökandet efter glädje som dominerar. På så vis kan man 

tolka att respondenterna använder ovannämnda sociala medier för att de innefattar en 

”glädjegemenskap”.  

Resultaten visade dock könsskillnader vad gäller användningen av två sociala medier: 

Twitter och bloggar. Betydligt fler män använde Twitter än kvinnor, medan betydligt fler 

kvinnor än män använde bloggar. Resultaten visade att fler män än kvinnor tog del av ämnen 

som sport och att fler kvinnor tog del av ämnen som vänners uppdateringar, hälsa, kost och 

träning samt mat och dryck. I ljuset av Hirdmans teori så antyder våra resultat att ett dikotomt 

förhållningsätt kan råda mellan kvinnor och män när det kommer till vilka sociala medier män 

och kvinnor använder och vilka ämnen som de tar del av. De ämnen som kvinnorna tog mest 

del av och mycket av de innehållet som finns tillgängligt i bloggar kan sägas beröra en 

stereotyp kvinnobild. De ämnen som flest män tog del av och Twitters utformning kunde 

tolkas ha stereotypa manliga drag. Begreppet dikotomi betyder helt motsatt, även om skillnad 

mellan män och kvinnor var signifikant i detta avseende, uttrycker signifikansen sannolikhet 

och kan aldrig betraktas som ett helt motsatsförhållande.     

Att fler kvinnor tar del av vänners uppdateringar samt träning, hälsa och kost tolkades i 

linje med Garde- Hansen och Gortons teori kunna sammanhöra med uppkomsten av affekter i 

samband med aktiviteten på sociala medier. Resultatet tyder på att kvinnor söker efter ”att 

bli” processen och jämför sig mer med omgivningen än vad män gör. Detta är också i 

överenstämmelse med resultat från tidigare studier (se Findahl, 2014 och Feinstein, 

Herzenberg, Bhatia, Latck, Meuwly & Davila, 2012).   
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Det förelåg ingen könsskillnad när det kom till att ta del av information som mode, 

underhållning, humor, politik och nyheter. 

Resultaten talade även för att fler kvinnor än män är måna om att inte dela mig sig av 

något som anses vara privat. I ljuset av Hirdmans teori skulle också detta kunna vara tecken 

på att det finns stereotypa könsföreställningar som påverkar mäns och kvinnors upplevelser 

och agerande på sociala medier.  

Studiens tredje frågeställning var: ”Upplever män och kvinnor att det finns samband 

mellan negativa känslor och användningen av sociala medier? Om det finns ett upplevt 

samband, kan det urskiljas några likheter respektive skillnader i relation till kön?”. 

Resultaten visade att när frågor formulerades med direkta ord som ”negativa känslor” 

framförde både män och kvinnor att de inte upplevde negativa känslor i samband med att de 

delar med sig av eller tar del av innehåll på sociala medier. När vi sedan gick vidare och 

utredde mer specifika negativa känslor som upplevelsen av stress, upplevelsen av livet som 

mindre värdefullt eller ett förändrande av levnadsvanor som påverkande välbefinnandet som 

en följd av användandet av sociala medier, visade resultaten att kvinnor i betydligt större 

omfattning upplevde sådana negativa känslor. Resultaten visade att männen inte upplevde 

sådana negativa känslor i samband med aktiviteten på sociala medier. Således talar resultaten 

för att det fanns en tydlig könsskillnad gällande upplevelsen av negativa känslor i samband 

med aktiviteten på sociala medier i det undersökta materialet.  

 Sammanfattningsvis var det viktigaste fyndet i denna studie är att en mängd 

samband kunde påvisas hos kvinnor vad gäller negativa känslor vid användandet av sociala 

medier. Inga samband kunde påvisas vad gäller användningen av sociala medier och 

uppkomsten av negativa känslor hos män.  
 
 

7. Förslag på vidare forskning 
Resultaten i vår studie tyder på att det finns anledning göra mer omfattande studier vad gäller 

användningen av sociala medier och uppkomsten av negativa känslor, i relation till kön. 

Eftersom denna studie visade att det finns tecken på att könsskillnader föreligger skulle det 

vara intressant att utföra mer omfattande studier med fler respondenter, som klarlägger 

sambandet och dess orsaker tydligare. Detta kan göras genom en större kvantitativ studie som 

kompletteras med djupintervjuer. Vår studie talar för att det finns olika uppfattningar och 

tolkningar om vad som är negativa känslor. Därmed skulle en undersökning som i detalj 

kartlägger hur män och kvinnor uttrycker och tolkar såväl negativa som positiva känslor i 

relation till användningen av sociala medier kunna vara värdefull.  
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9. Bilagor  
	

9.1 Bilaga 1- Presentation av frågeformulär 

 

Utvecklingen inom kommunikationsteknologin har de senaste åren varit extremt snabb och i 

dag är sociala medier en integrerad del i våra liv.  

Den här undersökningen syftar till att studera upplevelsen av sociala medier samt eventuella 

samband mellan användning av sociala medier och känslomässiga associationer. 

Denna enkät riktar sig främst till Dig som är mellan 15-35. Enkäten består av 18 frågor där 

Du kryssar för det svarsalternativ som bäst överensstämmer med din upplevelse. 

Ditt deltagande är mycket betydelsefullt för undersökningens kvalitet. 

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt, Du är anonym och ingen obehörig kommer 

kunna ta del av materialet. Försök att svara så uppriktigt och sanningsenligt på frågorna som 

möjligt. 

 

Begreppsdefinitioner: 

Online= aktivitet via sociala medier eller Internet 

Offline= Allt utanför en online miljö, något som upplevs eller görs i "verkligheten". 

Sociala medier= Innefattar de aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och 

användargenererat innehåll online. Exempel på sociala medier är: Facebook, Instagram, 

Snapchat, Twitter etc. 

Socialt nätverk= Bekantskapskrets (vänner, familj, arbetskamrater, bekanta etc.)   

 

Tack för din medverkan! 
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9.2 Bilaga 2- Frågeformulär 
 
 

1. Hur ofta använder du sociala medier? (Kryssa för det svarsalternativ som stämmer 
bäst för dig.) 

 
• Flera gånger om dagen 
• En gång om dagen 
• Några gånger i veckan 
• Mindre än en gång i veckan 
• Aldrig 

 
2. Om du använder sociala medier, vilka använder du dig av? (Kryssa för de 

svarsalternativ som stämmer bäst för dig. Du får kryssa för flera) 
 

• Facebook 
• Instagram 
• Snapchat 
• Twitter 
• YouTube 
• bloggar (läser andras eller skriver själv) 
• Andra 

 
3. Har du tillgång till internet dagligen? (Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst 

för dig. Du får kryssa för flera) 
 

• Ja, via smartphone 
• Ja, via dator 
• Ja, via arbetet 
• Ja, via officiella platser med WiFi (exempelvis internetcafé, skola, bibliotek) 
• Nej 
• Övrigt  

 
4. Om du använder sociala medier, hur använder du dem främst då? (Kryssa för de 

svarsalternativ som stämmer bäst för dig. Du får kryssa för flera) 
 

• Tar del av andras inlägg och bilder 
• Delar med mig av egna bilder och tankar 
• Håller kontakt med redan befintliga vänner och bekanta 
• Knyter nya kontakter 
• Övrigt  

 
 
 
 
 
 
Bilaga 2 fortsätter på nästkommande sida 
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5. Upplever du att det sociala nätverk du har offline, påverkas av ditt användande av 
sociala medier?  

 
• Ja, sociala medier stärker mitt sociala nätverk 
• Ja sociala medier upptar tid som jag annars hade spenderat med vänner och familj. 
• Nej, det påverkas inte 

 
6. Vilken information som förmedlas via sociala medier tar du störst del av? (Kryssa för 

de svarsalternativ som stämmer bäst för dig. Du får kryssa för flera)  
 

• Vänners uppdateringar 
• Mode 
• Hälsa, kost, träning 
• Underhållning 
• Politik och nyheter 
• Humor 
• Sport 
• Mat och dryck 

 
7. Om du delar med dig av bilder, statusuppdateringar eller annat via sociala medier- 

reflekterar du då över vilka som tar del av den informationen?  
 

• Ja, jag skulle aldrig dela med mig av någonting privat 
• Nej, jag står för mina tankar och åsikter och bryr mig inte om vem som tar del av dem 
• Nej, jag har inte tänkt på de 
• Övrigt  

 
 

8. Upplever du negativa känslor i samband med att du delar med dig av/ tar del av 
innehåll på sociala medier?  

 
• Ja, ofta 
• Ja, ibland 
• Ja, men sällan 
• Nej, aldrig 
• Övrigt  

 
9. Har du någon gång upplevt ditt liv som tråkigt eller mindre värdefullt på grund av 

information du tagit del av om andras liv via sociala medier? 
 

• Ja 
• Nej  
• Vet ej  
• Övrigt  

 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2 fortsätter på nästkommande sida 
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10. a) Har du någon gång ändrat dina levnadsvanor (Exempelvis kostvanor, fysisk 
aktivitet, handlingsmönster) på grund av information du tagit del på via sociala 
medier?  

 
• Ja 
• Nej 

 
10. b) Om du svarade ja på ovanstående fråga, hur har du i så fall ändrat dina 

levnadsvanor?                  
  
          _____________________________________________________________________ 
 

11. Har du upplevt stress på grund informationsflödet som finns tillgängligt via sociala 
medier? (Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst för dig. Du får kryssa för 
flera) 

 
• Ja, ofta 
• Ja, ibland 
• Sällan 
• Aldrig 

 
12. a) Upplever du stress om du inte har tillgång till sociala medier? 

 
• Ja 
• Nej  
• Övrigt  

 
    12. b) Om ja, varför?  

          _____________________________________________________________________ 
 

13. Har du upplevt negativa eller ångestladdade känslor i samband med din aktivitet på 
sociala medier? 

 
• Ja, ofta 
• Ja, ibland 
• Sällan 
• Aldrig 
• Övrigt  

 
14. a) Har du upplevt andras delningar/statusuppdateringar på sociala medier som 

störande? 
 

• Ja ofta 
• Ja, ibland 
• Sällan 
• Aldrig 

 
       14. b) Om ja ofta/ ja, ibland, varför?  
          ___________________________________________________________________ 
 
 
Bilaga 2 fortsätter på nästkommande sida 
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15. Har du upplevt ökad lust att köpa produkter (kläder, teknik osv.) på grund av att du 
tagit del av information via sociala medier?  

 
• Ja 
• Nej 
• Vet ej  

 
16. Är du:  

 
• Man  
• Kvinna  
• Annat  

 
 

17. Hur gammal är du?  
 

• 15-19 
• 20-24 
• 25-29 
• 30-35 

 
18. Om du har övriga synpunkter på vår undersökning får du gärna skriva ner dem nedan: 

 
       ______________________________________________________________________ 
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9.3 Bilaga 3- Korstabeller 
	
Korstabell 1  
	
	
Om du använder sociala medier, 
hur använder du dem främst då?	

Man Kvinna 

Tar del av andras inlägg och bilder 46 
41,4 %  

60 
54,1 %  

Totalt antal respondenter  50 61 
	
P-värde  0,108  
Cramer’s V  0,153 
	
	
Om du använder sociala medier, 
hur använder du dem främst då? 

Man Kvinna 

Delar med mig av egna bilder och 
tankar	

17 
15,3 %  

32 
28,8 % 

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,051 
Cramer’s V  0,185 
	
	
Om du använder sociala medier, 
hur använder du dem främst då? 

Man Kvinna 

Håller kontakt med redan befintliga 
vänner och bekanta	

 41 
36,9 % 

53 
47,7 % 

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,477 
Cramer’s V  0,067 
	
Om du använder sociala medier, 
hur använder du dem främst då? 

Man Kvinna 

Knyter nya kontakter 
	

11 
9,9 % 

20 
18,0 % 

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,208 
Cramer’s V  0,120 
	
	
	
	
Korstabell 1 fortsätter på nästkommande sida 
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Om du använder sociala medier, 
hur använder du dem främst då? 

Man Kvinna 

Övrigt 	 1 
0,9 % 

1 
0,9 % 

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,361 
Cramer’s V  0,136 
	
	
	
Korstabell 2  
 
	
Upplever du att det sociala nätverk 
du har offline, påverkas av ditt 
användande av sociala medier?	

Man Kvinna 

Ja, sociala medier stärker mitt sociala 
nätverk 

 34 
33,3 % 

35 
34,3 % 

Totalt antal respondenter 49 53 
	
P-värde  0,718 
Cramer’s V  0,036 
	
	
Upplever du att det sociala nätverk 
du har offline, påverkas av ditt 
användande av sociala medier?	

Man Kvinna 

Ja, sociala medier upptar tid som jag 
annars hade spenderat med vänner 
och familj 

6 
5,9 % 

4 
3,9 % 

Totalt antal respondenter 49 53 
	
P-värde  0,425 
Cramer’s V  0,079 
	
	
Upplever du att det sociala nätverk 
du har offline, påverkas av ditt 
användande av sociala medier?	

Man Kvinna 

Nej, det påverkas inte 
 

14 
13,7 % 

17 
16,7 % 

Totalt antal respondenter 49 53 
	
P-värde  0,701 
Cramer’s V  0,038 
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Korstabell 3  
	
	
Hur gammal är du?  Man Kvinna 

15-19 2 
1,8 %  

0 
0,0 %  

20-24 20 
18, 2 %  

27 
24,5 %  

25-29 23 
20,9 %  

27 
24,5 %  

30-35 4 
3,6 %  

7 
6,4 %  

Totalt antal respondenter 49 61 
	
P-värde  0,406 
Cramer’s V  0,163 
	
	
Korstabell 4  
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

P-värde  0,534 
Cramer’s V  0,106 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Hur ofta använder du sociala 
medier? 

Man Kvinna 

Flera gånger om dagen 48 
43,2 %  

60 
54,1 % 

En gång om dagen 
 

1 
0,9 % 

1 
0,9 %  

Några gånger i veckan 0 
0,0, %  

0 
0,0 %  

Mindre än en gång i veckan 1 
0,9 %  

0 
0,0 %  

Aldrig 0 
0,0%  

0 
0,0 %  

Totalt antal respondenter 50 61 
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Korstabell 5 
	
	
Om du använder sociala medier, 
vilka använder du dig av?	

Man Kvinna 

Facebook  48 
43,6 % 

 60 
54,5 % 

Totalt antal respondenter 50 60 
	
P-värde  0,118 
Cramer’s V  0,149 
	
	
Om du använder sociala medier, 
vilka använder du dig av?	

Man Kvinna 

Instagram  42 
38,2 % 

54 
49,1 %   

Totalt antal respondenter 50 60 
	
P-värde  0,347 
Cramer’s V  0,090 
	
	
Om du använder sociala medier, 
vilka använder du dig av?	

Man Kvinna 

Snapchat  42 
38,2 % 

49 
44,5 % 

Totalt antal respondenter 50 60 
	
P-värde  0,747 
Cramer’s V  0,031 
	
	
Om du använder sociala medier, 
vilka använder du dig av?	

Man Kvinna 

Twitter  15 
13,6 % 

6 
5,5 % 

Totalt antal respondenter 50 60 
	
P-värde  0,008 
Cramer’s V  0,253 
	
	
 
 
Korstabell 5 fortsätter på nästkommande sida 



	 51	

Om du använder sociala medier, 
vilka använder du dig av?	

Man Kvinna 

YouTube  37 
33,6 % 

30  
27,3 % 

Totalt antal respondenter 50 60 
	
P-värde  0,010 
Cramer’s V  0,245 
	
	
Om du använder sociala medier, 
vilka använder du dig av?	

Man Kvinna 

bloggar (läser andras eller skriver 
själv) 

2 
1,8 % 

24 
21,8 % 

Totalt antal respondenter 50 60 
	
P-värde  0,000 
Cramer’s V  0,422 
	
	
Om du använder sociala medier, 
vilka använder du dig av?	

Man Kvinna 

Andra 5 
4,5 % 

9 
8,2 % 

Totalt antal respondenter 50 60 
	
P-värde  0,433 
Cramer’s V  0,075 
	
	
Korstabell 6  
	
	
Vilken information som förmedlas via 
sociala medier tar du störst del av?	

Man Kvinna 

Vänners uppdateringar 
 

38 
34,2 % 

58 
52,3 % 

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,003 
Cramer’s V  0,278 
	
	
 
 
Korstabell 6 fortsätter på nästkommande sida 
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Vilken information som förmedlas via 
sociala medier tar du störst del av?	

Man Kvinna 

Mode 
 

13 
11,7 % 

21 
18,9 % 

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,338 
Cramer’s V  0,091 
	
	
	
Vilken information som förmedlas 
via sociala medier tar du störst del 
av?	

Man Kvinna 

Hälsa, kost, träning 
 

11 
9,9 % 

30  
27,0 % 

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,003 
Cramer’s V  0,280 
	
	
	
Vilken information som förmedlas via 
sociala medier tar du störst del av?	

Man Kvinna 

Underhållning 
 

30  
27,0 % 

40  
36,0 % 

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,545 
Cramer’s V  0,057 
	
	
	
Vilken information som förmedlas via 
sociala medier tar du störst del av?	

Man Kvinna 

Politik och nyheter 
 

25 
22,5 % 

35 
31,5 % 

Totalt antal respondenter 50 61 
		
P-värde  0,438 
Cramer’s V  0,074 
	
 
 
 
Korstabell 6 fortsätter på nästkommande sida 
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Vilken information som förmedlas via 
sociala medier tar du störst del av?	

Man Kvinna 

Humor 
 

24 
21,6 % 

30 
27,0 % 

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,901 
Cramer’s V  0,012 
	
	
	
Vilken information som förmedlas via 
sociala medier tar du störst del av?	

Man Kvinna 

Sport 
 

22 
19,8 % 

7 
6,3 % 

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,000 
Cramer’s V  0,368 
	
	
	
Vilken information som förmedlas via 
sociala medier tar du störst del av?	

Man Kvinna 

Mat och dryck  
 

12 
10,8 % 

26 
23,4 % 

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,040 
Cramer’s V  0.195 
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Korstabell 7  
	
	
Om du delar med dig av bilder, 
statusuppdateringar eller annat via 
sociala medier- reflekterar du då över 
vilka som tar del av den informationen?  

Man Kvinna 

Ja, jag skulle aldrig dela med mig av 
någonting privat 

21 
18,9 %  

37 
33,3 % 

Nej, jag står för mina tankar och åsikter och 
bryr mig inte om vem som tar del av dem 

15 
13,5 %  

12 
10,8 %  

Nej, jag har inte tänkt på de 8 
7,2 %  

2  
1,8 %  

Övrigt  6 
5,4 %  

9 
8,1 %   

Totalt antal respondenter 50 60 
	
P-värde  0,062 
Cramer’s V  0,284 
	
	
Korstabell 8  
	
	
Upplever du negativa känslor i 
samband med att du delar med dig av/ 
tar del av innehåll på sociala medier?  

Man Kvinna 

Ja, ofta 3 
2,7 %  

1 
0,9 %  

Ja, ibland 13 
11,7 %  

20  
18,0 %  

Ja, men sällan 16 
14,4 %  

18 
16,2 %   

Nej, aldrig 
 

18  
16,2 %  

21 
18,9 %   

Övrigt  
 

0 
0,0 %  

1 
0,9 %  

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,597 
Cramer’s V  0,158 
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Korstabell 9  
	
	
Har du någon gång upplevt ditt liv som 
tråkigt eller mindre värdefullt på grund 
av information du tagit del av om 
andras liv via sociala medier? 

Man Kvinna 

Ja  14  
12,6 %  

40  
36,0 %  

Nej  28 
25,2 %  

10  
9,0 %  

Vet ej  7  
6,3 %  

10  
9,0 %  

Övrigt  1 
0,9 %  

1 
0,9 %  

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,000 
Cramer’s V  0,432 
	
	
Korstabell 10  
	
	
Har du någon gång ändrat dina levnadsvanor 
(Exempelvis kostvanor, fysisk aktivitet, 
handlingsmönster) på grund av information du 
tagit del på via sociala medier? 

Man Kvinna 

Ja  13 
11,7 %  

27 
24,3 %  

Nej  37 
33,3 %  

34  
30,6 %  

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,046 

Cramer’s V  0,189 
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Korstabell 11 
	
	
Har du upplevt stress på grund 
informationsflödet som finns 
tillgängligt via sociala medier? 

Man Kvinna 

Ja, ofta 5 
4,5 %  

10 
9,0 %  

Ja, ibland 10  
9,0 %  

26 
23,4 %  

Sällan 23 
20,7 %  

24 
21, 6 %  

Aldrig 12  
10,8 %  

1  
0,9 %  

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,001 
Cramer’s V  0,393 
 
 
Korstabell 12  
 
	
Upplever du stress om du inte har 
tillgång till sociala medier? 

Man Kvinna 

Ja  13 
11,7 %  

30  
27,0 %  

Nej  36 
32,4 %  

26 
23,4 %  

Övrigt  1 
0,9 %  

5 
4,5 %  

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,020 
Cramer’s V  0,347 
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Korstabell 13  
	
	
Har du upplevt negativa eller ångestladdade 
känslor i samband med din aktivitet på sociala 
medier? 

Man Kvinna 

Ja, ofta 
 

3 
2,7 %  

1 
0,9 %  

Ja, ibland 
 

6 
5,4 %  

17  
15,3 %  

Sällan 
 

28 
25,2 %  

31 
27,9 %  

Aldrig 
 

12 
10,8 %  

11 
9,9 %  

Övrigt  
 

1 
0,9 % 

1 
0,9 %  

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,190 
Cramer’s V  0,259 
	
	
	
	
Korstabell 14  
	
	
Har du upplevt andras 
delningar/statusuppdateringar på sociala 
medier som störande? 

Man Kvinna 

Ja ofta 
 

11 
9,9 %  

17 
15,3 %  

Ja, ibland 
 

17 
15,3 %  

32 
28,8 %  

Sällan 
 

21 
18,9 %  

12 
10,8 %  

Aldrig 
 

1 
0,9 % 

0 
0,0 %  

Totalt antal respondenter 50 61 
	
P-värde  0,040 
Cramer’s V  0,274 
	
	


