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ABSTRACT:	 

The purpose of this study is to investigate how the experience of the importance of 

controlling impact on social media is for young people today. Our goal is to create an 

understanding of young people's experience of striving to appear as a certain type of person 

on social media and whether this presentation is in line with the person they consider 

themselves to be in reality. To carry out this study we have used a qualitative method with an 

hermeneutic perspective based on interpretation and understanding. We conducted 8 semi 

structured interviews, including 4 girls and 4 boys. The material we received during the 

interviews was then analyzed by the sociologist Goffman's concept of impressions, 

mystification, team, facade and back and front region. The result has shown that young 

people's living conditions are influenced by social media, that they feel that they are forced to 

change themselves to achieve a certain type of confirmation from social media and that they 

suffer from performance gains when they see that others, such as influencers uploads pictures 

of things they themselves feel they will never be able to achieve.  	

 

Keywords: social media, self-presentation, impressions, facade, confirmation, likes	
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ABSTRACT:	 

Syftet med denna studie är att undersöka hur upplevelsen av vikten av att styra sitt intryck på 

sociala medier är för ungdomar idag. Vårt mål är att skapa förståelse för ungdomars 

upplevelser av att framställa sig som en viss typ av person på sociala medier och om denna 

presentation är i linje med den person som de anser sig vara utanför sociala medier. För att 

genomföra denna studie har vi använt en kvalitativ forskningsmetod med ett hermeneutiskt 

perspektiv baserat på tolkning och förståelse. Vi genomförde åtta halvstrukturerade 

intervjuer. Materialet vi fick under intervjuerna analyserades sedan med hjälp av sociologen 

Goffmans dramaturgiska teori utifrån begreppen: intryckstyrning, mystifikationer, team, 

fasad samt bakre och främre region. Det empiriska materialet har visat att unga människors 

livsvillkor påverkas av sociala medier, att de upplever att de tvingas ändra sig för att uppnå 

en viss typ av bekräftelse från sociala medier samt upplever respondenterna prestationsångest 

när de ser att andra, influensers lägger ut bilder på saker de själva känner att de aldrig 

kommer att kunna uppnå. 

 

Nyckelord: sociala medier, självpresentation, intryckstyrning, fasad, bekräftelse, likes 
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Förord:  

Vi vill börja med att tacka rektorn och personalen på gymnasieskolan som lät oss komma och 

berätta om vår studie samt för det fina bemötandet. Vi vill även tacka alla ungdomar som 

ställt upp på intervjuer och som delat med sig av sina egna upplevelser och erfarenheter. Utan 

er hade vi inte kunnat genomföra studien. Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till vår 

handledare Boel Larsson för all vägledning och stöd som vi fått under uppsatsens gång. 
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1. Inledning:		

"Det är uppenbart att samtidens svenska barn och unga tonåringar växer upp i ett samhälle 

där internet, mobiltelefoner och sociala medier är lika självklart som tv:n var på 1980-talet. 

Men hur upplever de själva sitt identitetsarbete online, och hur är detta relaterat till deras 

vardagsliv i en bredare betydelse? Ett framträdande tema i sociala medier är (konstruktionen 

av) identitet, där den allestädes närvarande frågan ”Vem är du?” ställer krav vid 

registrering på sociala medier, vid (re)konstruktionen av identiteten online och vid 

benämnandet och framhävandet av de aspekter av det egna jaget som andra kan se och ta del 

av den visuella representationen av identiteten som tar form i det virtuella rummet"  

- Abiala & Hernvall, 2013 

Målet är att få större bekräftelse och uppmärksamhet av en bred publik. Det menar Abiala & 

Hernvall (2013) har skapat en icke komplett och splittrad identitet bland ungdomar där olika 

aktörer inom näringslivet, influensers, artister och olika typer av kändisar och inte minst de 

som står bakom plattformarna påverkar samt möjliggör byggandet av en online-identitet. 

Abiala & Hernvall (2013) menar att eftersom anonymitet är möjligt på internet skapas en 

uppmuntring bland ungdomar att experimentera och förfina bilden av sig själva där målet är 

att bli omtyckt och mätta sitt bekräftelsebehov.  

Medierådet (2017) menar på att ungdomar har en positiv syn på sociala medier eftersom det 

är lätt att kommunicera med varandra, medans nyhetsartiklar berättar om en helt annan bild 

av den ökade internetanvändningen. Artikeln "Sociala medier ger unga sämre självkänsla" 

publicerad i Expressen 25/1 - 2018, refererar till en undersökning som gjordes på hemsidan 

ungdomar.se. Den visar att sociala medier försämrar ungdomars självkänsla. I artikeln kan vi 

läsa vi att det för nio av tio ungdomar är viktigt med sociala medier, men att en fjärdedel av 

flickorna som deltagit i studien, upplever att självkänslan försämras ju mer de använder sig 

av sociala medier. Det framkommer också att många ungdomar får uppfattningen att andra 

har ett mer spännande och roligt liv än de själva och att nästan hälften av ungdomarna 

upplever att de inte är nöjda med sina kroppar när de jämför sig med andra. Vi är medvetna 

om att detta kanske inte är en tillförlitlig källa, men vi har valt att använda oss av den för att 

visa upp en generell bild av vad vi anser att nyhetsartiklar tar upp.  

Vi har valt att utföra en studie kring hur unga upplever att deras självpresentation framförs på 

sociala medier. Vi vill även studera hur ungdomar upplever att eventuella skillnader mellan 
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den självpresentation de vill framföra på sociala medier och den självpresentation de framför 

utanför sociala medier påverkar deras livsvillkor. Vi kommer även att studera huruvida 

ungdomar försöker styra det intrycket som andra får av dem, enskilt eller med hjälp av andra. 

Det är sociologiskt relevant att undersöka hur ungdomars livsvillkor påverkas utav sociala 

medier och sprida en ökad förståelse till både ungdomar och allmänheten som läser vår 

uppsats. Den främsta sociologiska relevansen för denna studie, ligger i att vi använder oss av 

sociologisk teori genom att tillämpa sociologen Erving Goffmans (2014) dramaturgiska teori. 

Vi har valt att utföra en kvalitativ studie utifrån ett hermeneutiskt perspektiv där vi har använt 

oss utav semistrukturerade intervjuer för att få en bred förståelse för våra respondenters egna 

upplevelser och erfarenheter kring ämnet.  

 

1.2	Syfte	och	frågeställning:	

Syftet med studien är att undersöka hur ungdomar upplever att de framställer sig själva på 

sociala medier och om de upplever att deras självpresentation online stämmer överens med 

hur den är utanför sociala medier, samt huruvida eventuell diskrepans mellan 

självpresentationen online och den i verkligheten utifrån ungdomars egna upplevelser. Vi 

använder oss av en huvudfrågeställning och tre underfrågeställningar.  

 

Frågeställning: 

Hur skapar ungdomar sin självpresentation via sociala medier?	

• Varför använder ungdomar sociala medier?	

• Hur presenterar ungdomar sig själva på sociala medier?	

• Hur upplever ungdomarna att den virtuella presentationen stämmer överens med den 

reella?	

 

2. Bakgrund	och	tidigare	forskning:			

I detta kapitel kommer vi att presentera bakgrund och tidigare forskning baserat på 

vetenskapliga artiklar och vetenskapliga avhandlingar. Vi har valt att använda oss utav fem 

vetenskapliga artiklar som beskriver ungas interaktion på sociala medier. Teman som 
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kommer att behandlas är: bekräftelse, ansvar, trakasserier & stöd och självpresentationer. 

Avslutningsvis presenterar vi den tidigare forskningens betydelse för vår studie.  

I artikeln Tweens konstruerar identitet online – flickors och pojkars erfarenhet av sociala 

medier skriven av Kristina Abiala & Patrik Hernvall (2013), kan vi läsa att utbredningen av 

internet och onlinetjänster ökat lavinartat sedan 1990-talet. Från 16 miljoner användare år 

1995 till 2.4 miljarder år 2012. Det har medfört att en helt ny plattform skapats för 

kommunikation och interaktion mellan individer runt om i världen. Det är främst individer 

mellan 10–25 år som är de mest aktiva användarna menar skribenterna. Abiala & Hernvall 

(2013) berättar att aktörerna som ligger bakom och producerar samt äger sociala medier är de 

som styr innehållet och utvecklingen. Det råder en identitetskris enligt artikeln där ungas 

personliga identitet förflyttats längre bort från verkligheten när de är på internet. Till skillnad 

från den traditionella idén om att framföra en genuin bild av sig själv, har sociala medier 

skapat ett postmodernt fenomen där den virtuella identiteten bearbetas och förfinas. 
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2.1	Bekräftelse	 

Artikeln "Drama, hat och vänskap" skriven av Åsa Björk, handlar om att ungdomar generellt 

på olika sätt försöker kontrollera en socialt komplicerad situation där alla vill bekräftas inom 

gruppen och strävar efter att vara goda vänner. Björk (2017) skriver att det för ungdomar är 

viktigt att tillhöra och likna andra, samt lyfter Björk (2017) fram vikten av tillhörighet och 

nära relationer genom att framträda i bilder, dela fritidsaktiviteter, visa sig i vissa kläder, vara 

cool och attraktiv. Björk (2017) skriver att studier visar på att internet är tillgängligt överallt 

och sociala medier omger de unga nästan hela tiden, oavsett var de befinner sig. Vilket hon 

menar på medför att deras mobila enheter tillåter direkt kontakt med vänner eller andra 

personer i sociala nätverk. Björk (2017) menar på att det sägs att unga använder sig av olika 

medier som också möts och överlappar varandra. När ungdomarna då interagerar, enligt 

Björk (2017), raderas gränser mellan tid och plats, mellan privat och offentlig, mellan man 

och maskin och mellan synliga och osynliga. Artikeln "Bekräftelse är något mer än bara en 

klapp på axeln" skriven av Maria Nyström, förklarar att en klapp på axeln sällan känns som 

ärligt, framförallt inte om man genomskådar det som ett sätt att få oss att arbeta mera, eller ta 

ansvar för något som ingen annan vill göra. Nyström (2013) menar på att många av oss inte 

behöver direkt beröm, och att det räcker med att det man säger och det man gör, tas på allvar. 

Som exempel nämner Nyström (2013) att personen man talar med inte riktar all 

uppmärksamhet åt sin Iphone. Hon påpekar även att frågan om sund bekräftelse emellertid 

kan vara komplicerad och att en del människor tycks ha väldigt stora behov av att bli sedda 

och anstränger sig extra mycket för detta. Nyström (2013) skriver att vid närmare bekantskap 

är det lättare att se den fantastiska, engagerade person som alltid genomför sina uppgifter på 

ett oklanderligt sätt, inte riktigt tycks duga inför sig själv. Nyström (2013) menar på att när de 

nya känslorna av att inte duga uppstår, behövs ny bekräftelse. Denna osäkerhet inför 

utebliven bekräftelse kan leda till ett behov av att betrakta den andra som en oviktig person. 

Nyström (2013) talar om att det vi ser är en på ytan självsäker person som tycks gilla bilden 

av sig själv, är bakom fasaden den osäkra människan som förblir osynlig. 

 

2.2	Ansvar,	trakasserier	och	stöd		

Studien "Ungas samspel i sociala medier" genomförd av Liselotte Eek-Karlsson, visar på att 

unga både stöttar och trakasserar varandra online. Studien visar på att 63% av de äldre 

ungdomarna rapporterat att de stödjer och uppmuntrar en vän minst en gång i veckan, samt 
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att 67,9% rapporterat att de fick stöd minst en gång i veckan. Karlsson (2015) påpekar att den 

statistiska faktoranalysen visade att dessa variabler korrelerade starkt med varandra, vilket 

visar på att individer som får support online också i stor utsträckning ger stöd till andra. 

Karlsson (2015) skriver även att den statistiska analysen avslöjar också förekomsten av 

trakasserier online. Karlsson (2015) menar på att ungdomarna agerar både som avsändare och 

mottagare. Den viktigaste faktorn när det gäller att undvika trakasserier är enligt författaren 

att endast kommunicera med nära vänner. Studien tog även upp relationen mellan online-

offline. Särskilt med tanke på det moraliska ansvar ungdomar känner att de har mot varandra. 

Endast ett fåtal studenter tyckte att det var mer acceptabelt att bete sig dåligt mot en annan 

person på nätet jämfört med offline. Resultaten visar alltså att ungdomar inte såg någon 

moralisk skillnad mellan dessa interaktioner online eller offline. 

 

2.3	Självpresentationer		

Studien "Vision and Intimacy Gendered Communication Online" genomförd av Anja 

Hirdman, visar på hur ungdomar presenterar sig på sociala medier, genom en så kallad 

"visuell självrepresentation". Hirdmans (2010) studie utgår från hemsidan snyggast.se, där 

hon studerat vad det är för typ av bilder som läggs upp av kvinnor respektive män. Hirdman 

(2010) har även hämtat empiri från fyra svenska magasin där hon studerat porträtten av 

kvinnliga modeller/offentliga personer. Det hon kommit fram till genom sina analyser var att 

kvinnor oftare lägger upp sexuellt utmanande halv eller helkroppsbilder medan männen 

oftare har ansiktsbild utan leende. Den stora skillnaden som Hirdman (2010) konstaterade var 

att kvinnor oftare förhåller sig till betraktaren och söker uppmärksamhet, bekräftelse och 

uppskattning för sitt utseende. I motsats till att möta åskådarens blick, menar Hirdman (2010) 

på att subjektet istället förefaller mer oskyldigt, som om det inte är inblandat i utseendet och 

därför inte är ansvarigt för bildskärmen.  

I artikeln Tweens konstruerar identitet online – flickors och pojkars erfarenhet av sociala 

medier, kritiserar Kristina Abiala & Patrik Hernvall (2013) sociala medier och unga 

användare. De beskriver dagens unga som "den digitala generationen" och "nät-

generationen". Abiala & Hernvall (2013) är noggranna med att beskriva att trots att en stor 

majoritet av svenska barn använder internet, så är användandet personligt, varierat och 

föränderligt. Exempel som tas upp är läs- och skrivförmågan som gör det möjligt att hitta 

lämplig information på internet, hantera tangentbordets gränssnitt och formulera adekvata 
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frågor på sökmotorer. Abiala & Hernvall (2013) använder sig av begreppet "tweens" för att 

belysa hur barn, oavsett om de är 10, 12 eller 14 år gamla står inför ett antal utmaningar som 

är förstärkta i det samtida samhället, genom ökad autonomi, marknadssegment, 

uppmärksamhet på personlig identitet etc. Dessa utmaningar skulle enligt Abiala och 

Hernvall (2013) kunna benämnas som sociokulturella utvecklingsuppgifter, där en av de mer 

framträdande utvecklingsuppgifterna rör förväntan av att bli någon, vilket i samtidens 

digitaliserade samhälle, blir enligt Abiala & Hernvall (2013) möjligt bland annat genom 

konstruktionen av en online – identitet. Abiala & Hernvall (2013) talar om att kropps- jaget 

eller med andra ord "the body self" är ett personligt uttryck av en reflekterad och samtidigt 

fysisk identitet. Abiala & Hernvall (2013) menar på att denna visuella representation är den 

som gör identiteten mer "levande" än en inre mental representation av identiteten, vilket 

förstärks av dess interagerande med andra sådana representationer. Detta kropps-jag menar 

Abiala & Hernvall på är något som både subjektet själv liksom andra kan interagera med.  

Genom att kropps – jaget både påverkar och påverkas, representerar det en möjlighet för den 

sociala relationella identiteten. Abiala & Hernvall (2013) skriver vidare att skapa ett kropps-

jag online är ett medvetet handlande som använder olika mixar av olika semiotiska element 

så som typografisk text, bilder, ljud och grafisk stil. 

 

2.4	Relevans	

Till vårt underlag för tidigare forskning har vi använt oss av fem vetenskapliga artiklar. 

Artiklarna är noga utvalda för att vara relevanta till det som vi studerar. Genom att ha läst 

tidigare forskning och vetenskapliga artiklar har vi ökat våra kunskaper kring ämnet, vilket 

har givit oss en bredare insyn i hur ungdomar förhåller sig till sociala medier. Den 

gemensamma faktorn som berör alla artiklar är att forskarna studerat hur barn och ungdomar 

använder sociala medier och dess konsekvenser. Utmärkande begrepp som berört alla artiklar 

är tillhörighet, uppmärksamhet och bekräftelse.  

Den första artikeln “Drama, hat och vänskap” av Åsa Björk ger oss en bred förståelse kring 

varför ungdomar använder sociala medier och anledningar till att de upplever att de kan 

behöva styra sitt intryck hos andra. Artikeln “Bekräftelse är något mer än bara en klapp på 

axeln” av Maria Nyström berättar om vikten av uppskattning och att en del ungdomar har 

större bekräftelsebehov än andra. Studien “Ungas samspel i sociala medier” genomförd av 

Liselotte Eek-Karlsson berättar om hur ungdomar upplever ansvar, stöd och trakasserier på 
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sociala medier. Studien “Vision and Intimacy Gendered Communication Online” skriven av 

Anja Hirdman skriver om varför tjejer lägger upp sexuellt utmanande bilder och videos på 

sociala medier medan killar oftast visar en tuff och hård yta. Artikeln “Tweens konstruerar 

identitet online – flickors och pojkars erfarenhet av sociala medier” skriven av Kristina 

Abiala och Patrik Hernvall skriver om att internetanvändningen bland barn och ungdomar 

ökat kraftigt och att identitetsskapandet på sociala medier spelar en viktig roll.  

 

3. Teori	

I detta kapitel kommer vi att redogöra för Erving Goffmans dramaturgiska teori och begrepp 

som vi har som utgångspunkt i vårt arbete: intrycksstyrning, bakre och främre region, 

mystifikationer och team ur boken "Jaget och maskerna". Vi kommer även att använda oss av 

dessa teorier och begrepp då vi analyserar det empiriska materialet. Vi avslutar kapitlet 

genom att förklara den valda teorins relevans för vår studie. 

 

3.1	Intrycksstyrning	

Sociologen Erving Goffman skriver i sin bok "Jaget och maskerna" att när en individ 

kommer i kontakt med andra individer är man främst ute efter att skapa sig en bild om den 

andre. Goffman (2014) menar på att man då kommer att vara intresserad av hans allmänna 

socio-ekonomiska ställning, hans uppfattning om sig själv, hans attityd till dem, hans 

kompetens och pålitlighet etc. Denna bild av individen menar Goffman (2014) kan bidra till 

att definiera situationen och gör det möjligt för de andra att veta i förväg vad de kan vänta sig 

av honom. Goffman (2014) skriver även att om de andra är väl insatta i hur en annan person 

fungerar, kommer de även att veta hur de lämpligast bör bete sig för att få honom att reagera 

på ett önskvärt sätt. Goffman (2014) talar därför om uttryck som individen avsiktligt eller 

oavsiktligt uttrycker, och de andra kommer i sin tur att på ett eller annat sätt att bli påverkade 

av honom. Goffman (2014) utgår ifrån ett dramaturgiskt perspektiv på samhället. Han 

använder sig av metaforer från teatervärlden för att analysera människors samspel i 

vardagslivet. Han beskriver begreppet intrycksstyrning, som han jämför med en teater och 

menar på att man framträder i olika roller för att skapa ett särskilt intryck av sig själv hos 

andra. Han menar på att när en individ spelar en roll, förväntar han sig av sina observatörer 

att de ska ta de intryck som framförs på allvar. Goffman (2014) menar på att de förväntas tro 
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på att den person de ser framför sig verkligen besitter de egenskaper som man visar upp. 

Goffman (2014) skriver i boken "Jaget och maskerna" att individen kanske vill att andra ska 

få en hög uppfattning om honom, eller att de ska tro att han har en hög uppfattning om dem, 

att de ska få klart för sig vad han i själva verket anser om dem eller att de inte ska få något 

mer bestämt intryck av honom. Han menar på att man kanske vill försäkra sig om ett 

tillräckligt harmoniskt förhållande så att interaktionen kan hållas i gång, eller för att kunna 

bedra, göra sig kvitt, förvirra eller vilseleda, hetsa upp eller förolämpa dem. Oavsett vilket 

speciellt mål individen har, är hans motiv med intrycksstyrning att kontrollera andras 

beteenden, framförallt deras reaktion och behandling av honom. Med intrycksstyrning vill 

Goffman (2014) förmedla att en människa faktiskt kan framstå som en person hen egentligen 

inte är, ett exempel kan vara att man låtsas vara rik genom att endast bära de få klädesplagg 

man äger för att ge avtryck av sig själv som en annan person. Goffman (2014) förklarar att vi 

gärna vill skapa ett avtryck av oss själva för att få sympati, förtroende och att andra ska tycka 

om oss. Det skall enligt Goffman (2014) inte ha någon betydelse om det inte alltid är 

sanningen som man visar upp. Goffman (2014) använder sig av ordet fasad för att förklara 

den del av individens framträdande som regelbundet fungerar på ett allmänt och fastställt sätt 

för att definiera situationen för de personer som observerar framträdandet. Fasaden är enligt 

Goffman (2014) alltså den expressiva utrustningen som avsiktligt eller omedvetet används av 

individen under hans framträdanden. Han beskriver beteckningen personlig fasad, som en 

beteckning för att referera till de detaljer som vi mest intimt identifierar med aktören själv 

och som vi väntar oss ska höra samman med den agerande, så som kläder, kön, ålder, 

raskarakteristika, storlek och utseende, hållning, talmönster, ansiktsuttryck, gester och 

liknande.  

 

3.2	Bakre	och	främre	region:	

En annan del av intryckstyrningen är främre och bakre region. Goffman (2014) menar på att 

främre region används för att referera till den plats där framträdandet äger rum. Han menar på 

att en individs framträdande i en främre region kan uppfattas som ett försök att ge intryck av 

att hans aktivitet i regionen upprätthåller och förkroppsligar vissa normer. Goffman (2014) 

delar in dessa normer i två grupper. Den första handlar hur den agerande behandlar sin 

publik, Goffman (2014) ser det som en hövlighetsnorm. Den andra gruppen menar Goffman 

(2014) handlar om hur den agerande uppför sig när han befinner sig inom syn eller hörhåll för 
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publiken, han refererar denna grupp till beteckningen dekorum eller anständighetsnormer. I 

den främre regionen råder moraliska krav från andra människor och det är viktigt att 

upprätthålla en god bild av oss själva för att bli accepterade och omtyckta. Medan främre 

region är den del av jaget som möter andra människor menar Goffman (2014) på att en bakre 

region, eller bakom kulisserna, kan definieras som en plats där ceremoniell utrustning som 

kläder kan hållas dolda så att publiken inte kan jämföra det intryck som de får, med det 

intryck de kunde ha fått. Bakre region framträder i sitt eget hem, när vi är själva, med 

familjen eller med nära vänner och där vi upplever att vi kan vara oss själva. Goffman (2014) 

menar på att vi här kan koppla av och ta bort fasaden, vila från våra repliker och kliva ut ur 

våra roller. I den bakre regionen kan teamet gå igenom sitt framträdande, gå igenom alla 

stötande uttryck när ingen publik är närvarande som kan bli kränkt av dem. I den bakre 

regionen menar Goffman (2014) på att mindre lyckade teammedlemmar kan tränas upp eller 

avskiljas från framträdandet. Till skillnad från när vi befinner oss i en offentlig miljö där vi 

stöter på andra människor, bekanta som okända i vår främre region.  

 

3.3	Mystifiering:	

Goffman (2014) menar på att det inte alltid är lätt att spela en roll vid mötet med andra 

människor, vilket enligt honom kan bero på en del olika saker, som t.ex. att vi inte är 

tillräckligt duktiga, engagerade eller medvetna i hur vi bör agera i sociala sammanhang. Detta 

kan enligt Goffman (2014) leda till att andra missbedömer oss, vilket får oss att få 

skamkänslor och inte vara nöjda med oss själva. När vi ingår i roller använder vi knep för att 

andra ska få en specifik bild av oss. Rollspelen är tillåtna så länge spelaren inte blir 

påkommen. Goffman (2014) skriver i boken "Jaget och maskerna" att det kan uppstå vissa 

mystifikationer då en individ under sitt framträdande visar upp vissa förhållanden men 

undanhåller andra. Han talar om detta intryck som han kallar för perception. För Goffman 

(2014) innebär en uppfattning av detta intryck som att en slags kontakt och gemenskap även 

blir den kontroll som uppfattas som en kontroll över kontakten som individen skapar till den 

andre. Han menar även på att man då skapar sig en begränsning och reglering av det man 

väljer att visa upp, och samtidigt en begränsning och reglering av kontakten man får till de 

andra. Goffman (2014) förklarar detta som att det finns ett samband mellan 

informationsvillkor och rituella villkor. Ett misstag i att reglera den information som 

förväntas kan leda till att den föreställda uppfattningen av individen avbryts, vilket även då 
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leder till att ett misstag i att reglera den kontakt som skapats kan kritiseras. Detta kallar 

Goffman (2014) för rituellt fördömande av den agerande.  

 

3.4	Team:	

Ett annat verktyg i intrycksstyrningen som Goffman (2014) talar om, är team. Begreppet 

team beskriver hur en grupp människor eller ett socialt team som är beroende av varandra 

samspelar för att framställa och upprätthålla ett visst intryck och rutin. Det samarbete som 

uppstår i teamet skapar en definition av situationen som de befinner sig i. Exempelvis en 

grupp vänner som fikar på ett café och bredvid dem sätter sig några okända personer. Teamet 

för då en hemlig kommunikation med kroppsspråk och blickar som en respons att påpeka att 

det nu sitter främmande personer i deras närhet. Samspelet i teamet fungerar i alla slags 

situationer både på arbetet mellan kollegor och i det privata livet med vänner och familj. 

Goffman (2014) menar på att framgångsfaktorn för ett lyckat team är att alla ligger i 

samklang med varandra där det råder försiktighet framförhållning och planering för att rädda 

gruppens intrycksstyrning gentemot de som inte ingår i teamet. För att undvika olämpliga 

situationer behövs ansiktsbevarande åtgärder där personer i ens team kan rädda en från att 

göra bort sig genom taktfullt samspel. Exempelvis när en deltagare i teamet gör något utöver 

det som förväntas kan gruppen inför agera som att de rättfärdigar dennes beteende för att 

förminska den okontrollerade situationen. Goffman (2014) talar även om diskrepanta roller, 

som han menar på är motstridiga roller. Goffman (2014) pratar om att de mest spektakulära 

av de diskrepanta rollerna är de som framställer en individ i en social inrättning i ett falskt 

sken. Han talar om "angivarens roll". Angivaren är enligt Goffman (2014) en individ som 

inför de agerande låtsas att han är en medlem av deras team, som tillåts komma in bakom 

kulisserna och skaffa sig destruktiv information, och som sedan öppet eller i lönndom 

avslöjar teamets hemligheter för publiken. Om det visar sig att individen i fråga först anslöt 

sig till teamet i uppriktig anda och inte i medveten avsikt att avslöja dess hemligheter kallar 

vi honom ibland för en förrädare, speciellt om han kunde ha blivit en god teamkamrat, menar 

Goffman (2014). Han menar på att den individ som hela tiden haft för avsikt att utlämna 

teamets hemligheter och som ansluter sig till det enbart i det syftet kallas ibland för spion. I 

boken "Jaget och maskerna" talar Goffman (2014) om individens uttrycksförmåga som han 

delar in i två olika slag, det uttryck som han sänder ut kallar Goffman (2014) för give 

expression och det uttryck som han överför kallar Goffman (2014) för give off expression. 
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Det första innefattar verbala symboler så som talandet som individen enbart använder sig av 

för att uttrycka den information som han och de andra lärt sig att knyta till dessa symboler. 

Goffman (2014) menar på att det handlar om kommunikation i den traditionella bemärkelsen. 

Ett exempel kan vara om en person säger hjälp, så uppfattar vi det som att den personen 

behöver en hjälpande hand. Det andra slaget handlar om det jag väljer att göra som de andra 

kan betrakta som ett svek, som t.ex. att jag avsiktligt väljer att ignorera att sträcka ut en 

hjälpande hand. 

Goffman (2014) menar på att rollerna som spelas i ett team kan variera. Han tar ett exempel, 

om en familj bjuder hem nya vänner på middag tar makarna varsin roll. Den ena serverar 

medan den andra visar en dominerande roll och för samtalsämnen med gästerna. Han menar 

på att rollerna inte nödvändigtvis behöver se ut så i verkligheten när de är för sig själva eller 

med gamla vänner. Goffman (2014) menar på att teamintryck i ett team beskrivs som ett 

tredje situationsplan. Först är det individens enskilda framträdande, sedan deltagarnas totala 

framträdande i teamet och avslutningsvis ett teamintryck av själva teamet som helhet där 

publiken och andra som inte ingår i teamet uppfattar. Goffman (2014) talar om att deltagarens 

roll och agerande i ett team kan i vissa fall bli duperad vilket han menar på beskriver när han 

blir övertygad och manipulerad och tror att verklighetsintrycket som han skapar i teamet är 

den enda sanna och äkta verkligheten. I detta fallet har han tagit till sig och absorberat 

teamets roll, normer och kultur på ett starkt sätt. Vilket gör att han uppträder på det viset inför 

andras närvaro, menar Goffman (2014).  

Goffman (2014) talar om att det finns två viktiga beståndsdelar i ett team, som är viktiga just 

för att skapa ett framgångsrikt samarbete och en god intrycksstyrning. Det första är 

förståelsen för att förhållandet mellan deltagarna är betydelsefullt och ömsesidigt beroende av 

varandra då en deltagare har möjlighet att sabotera hela teamets intryck gentemot publiken 

och deltagarna är beroende och måste lita på att ingen av deltagarna uppträder olämpligt som 

kan förstöra fasaden. Vidare överbyggs de strukturella och sociala klyftorna då själva 

sammanhållningen i teamet och intrycket utåt är kärnverksamheten för en lyckad 

intrycksstyrning. För det andra är det viktigt att förstå att deltagarnas samarbete i teamet och 

det uppträdande som görs vid ett specifikt tillfälle för en publik inte kan dupliceras vid ett 

annat tillfälle. Goffman (2014) menar på att de då inte finns några garantier för att deltagarna 

är kapabla att upprätthålla exakt likadan fasad eftersom relationerna mellan dem må vara 

intim men inte helhjärtad.  
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3.5	Teoretisk	relevans:		

Vi har valt begreppen intrycksstyrning för att vi tror att de kan tillföra en förståelse för hur 

ungdomar använder sig av en viss typ av metod för att framställa en viss typ av bild av sig 

själva. Exempelvis kan intrycksstyrning ha en stor betydelse på ungdomar som använder sig 

av sociala medier, just för att "rätt intryck" kan innebära positiva konsekvenser för individen, 

som exempelvis mycket gillningar och kommentarer. På samma sätt kan då "fel intryck" 

innebära negativa kommentarer för individen, vilket kan resultera i mindre gillningar och 

kommentarer, och istället mer negativitet. Vi har även valt att använda oss av begreppen 

främre och bakre region för att tala om att individer beter sig olika beroende på var de 

befinner sig och vem de befinner sig med. Exempelvis kan det skilja stort mellan individers 

självpresentation på internetplatser och när de befinner sig på trygga områden, med familj, 

nära vänner, eller ensamma. Med dessa begrepp vill vi därför undersöka om ungdomarna 

beter sig annorlunda på hemmaplan, eller med kompisar, jämfört med vad de gör på sociala 

medier, och samtidigt ta reda på varför de använder sig av sociala medier och vilken 

påverkan sociala medier har på dem som individer. Vi har även valt begreppen mystifiering 

och team som sociologen Goffman (2014) tar upp när han talar om intrycksstyrning, då det 

finns olika sätt att styra sitt intryck på. Vi kommer att studera det dolda spelet där 

ungdomarna spelar en annan roll i hopp om att det ger vinster och fördelar, som i detta fall 

kan vara exempelvis mycket gillningar. Begreppet team valde vi speciellt då begreppet 

innebär att en grupp människor eller ett socialt team samspelar för att visa upp ett specifikt 

intryck, i vårt fall kan detta handla om att ungdomarna ingår i grupper på sociala medier, eller 

har vänner som delar, gillar och kommenterar deras bilder för att hjälpa personen att framstå 

som "populär". Vi kommer att använda oss av dessa teorier för att analysera empirin, och 

skapa förståelse för respondenternas berättelser som kommit fram under intervjuerna.  

 

4. Metod:	

I detta kapitel kommer vi att presentera vårt val av metod. Här kommer vi att behandla 

följande: kvalitativ metod, hermeneutiken, metodverktyg, vår förförståelse och dess betydelse, 

metodinstrument, studiens tillvägagångssätt, viktiga etiska aspekter som vi haft i åtanke 

under studiens gång och vår analysmetod.  
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4.1	Hermeneutiken: 

I denna studie använder vi oss av ett hermeneutiskt perspektiv då vi vill undersöka 

ungdomars upplevelser. Hermeneutiken användas som ett redskap för att skapa en förståelse 

för det insamlade materialet och för att på bästa möjliga sätt förstå respondenternas 

upplevelser och perspektiv kring huruvida ungdomar skapar sin självpresentation på sociala 

medier. Det hermeneutiska perspektivet tillför en god förståelse för hur ungdomarna 

presenterar sig själva på sociala medier och huruvida denna bild stämmer överens med den 

verkliga bilden av de när de är offline. Olsson & Sörensen (2011) talar om en s.k. 

hermeneutisk cirkel som innebär att den som undersöker människors handlingar måste förstå 

helheten hos dessa respondenter för att sedan koppla de olika delarna i informationen och 

bilda en helhet som sedan leder till en hypotes och teori. Olsson & Sörensen (2011) förklarar 

att det inom hermeneutiken råder en objektiv balansgång vid analys av den empiriska 

insamlingen. Därför är vi noggranna med att inte välja ut respondenter som vi känner sedan 

tidigare. Intervjuerna baseras på respondenter som ingen av oss har en tidigare koppling till. 

Vi lägger även en stor vikt vid att vara noggranna med att inte tillägga egna värderingar i 

resultat. Lundin (2008) skriver att det är det upplevande, tolkande subjektet som är i fokus för 

att förstå den sociala verkligheten. Hon menar på att det finns olika tekniker som man kan 

använda sig av för att samla in subjektets upplevelser och allt som kan tolkas som intervjuer, 

observationer och texter är relevant. Hon tillägger även att arbeta hermeneutiskt innebär dock 

inte att endast fokusera på subjektet, utan även att lika mycket på forskaren själv och hur 

personen i fråga vet saker. Vi är därför ständigt kritiska mot varandra, när det kommer till 

tolkandet av materialet, för att inte riskera att vi som författare är subjektiva p.g.a. tidigare 

förförståelse.  

 

4.2	Kvalitativ	metod 

Vi använder oss av kvalitativ forskningsmetod, då vårt syfte är att skapa en förståelse för 

ungdomars upplevelser av hur användandet av sociala medier påverkar deras 

självpresentation. Aspers (2011) menar på att kvalitativ forskningsmetod främst syftar till att 

förstå innebörden av en viss företeelse eller upplevelse. Man försöker förstå vad det innebär 

för deltagarna att vara en del av kontexten, hur deras liv ser ut, vad som händer med dem, hur 

de tolkar sin situation och vilken världsbild de har. Eftersom att vi finner ett intresse för 

innebörden av ungdomars upplevelser av sociala medier, vill vi med hjälp av denna valda 
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metod förstå vad som egentligen händer och kommer att ske då ungdomar befinner sig på 

sociala medier. Aspers (2011) förklarar att man inom den kvalitativa metoden försöker tolka 

verkligheten och tar till vara på åsikter och uppfattningar snarare än fakta. Aspers (2011) 

skriver även att fördelarna med att använda sig av kvalitativ forskning är när man som 

forskare är ute efter att få en detaljerad analys av en komplexsituation, exempelvis om 

respondenternas känslor, attityder, värderingar med mera. För att på bästa sätt dra nytta av 

den kvalitativa metoden, bestämde vi oss för att ha enskilda intervjuer med respondenterna 

angående deras upplevelser av sociala mediers innebörd för deras självpresentation. Den 

kvalitativa metoden gav oss också möjlighet att utifrån våra intervjufrågor även få ställa 

följdfrågor under intervjuns gång. Aspers (2011) menar på att forskaren bara behöver 

koncentrera sig på en person i taget vilket gör det enklare att ge respondenten återkoppling på 

svaren. Det finns även möjlighet att samla in empiri så länge det behövs, framtill det inte 

finns något mer material att samla in.  

Då den kvalitativa metoden är flexibel hade vi möjlighet att under studiens gång även 

omformulera frågeställningar som vi ansåg kunde missförstås av respondenterna. Aspers 

(2011) förklarar dock att trots att den kvalitativa metoden är flexibel gällande möjligheten att 

omformulera frågeställningar finns det fortfarande nackdelar med kvalitativa forskningar. 

Han hänvisar till att kvalitativa forskningar kan vara väldigt tidskrävande i förhållande till 

mängden material som framkommer. Aspers (2011) tillägger att även möjligheten att 

generalisera resultatet till en hel population är begränsad, då man endast intervjuar ett fåtal 

personer, som forskare kan man alltså inte ta för givet att det som respondenterna säger under 

en intervju stämmer överens med verkligheten. Vi generaliserar inte resultat, då vi inte anser 

åtta kvalitativa intervjuer vara generaliserbara.  

Om vi istället hade valt att använda oss utav en kvantitativ metodansats och 

enkätundersökningar hade vi inte fått en närmare kontakt med respondenterna, vilket i sin tur 

hade medfört en sämre förståelse för deras upplevelser och tankar. Olsson & Sörensen (2011) 

menar på att det är en bra metod att använda för att få en bredare förståelse av 

problemformuleringen. Olsson & Sörensen (2011) menar även på att den kvalitativa metoden 

också är användbar vid mindre studier, då forskaren får mycket empiri på kortare tid och för 

att varje respondent är en unik individ med sina personliga erfarenheter. 
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4.3	Metodinstrument:  

Vi använder oss av intervjuer som vetenskaplig metod, men det finns olika typer av 

intervjuer: strukturerade intervjuer, som oftast är baserade på frågeformulär med fasta 

svarsalternativ. Öppna intervjuer som innebär att intervjuaren för ett fritt samtal och 

respondenten själv får definiera/avgränsa empirin. Semistrukturerade intervjuer anses vara 

halvstrukturerade, vilket gör att respondenten inte har möjlighet att avgränsa temat, utan det 

är redan förutbestämt av intervjuaren men respondenten avgör fortfarande på egen hand hur 

mycket hen vill dela med sig av svaren.  

Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer för att vi främst söker förståelse för ämnet på 

ett sätt som skulle vara svårt att få genom en kvantitativ metod så som enkätundersökningar. 

Bryman (2011) förklarar att semistrukturerade intervjuer ger respondenterna en ökad 

möjlighet att ge svar på tal utifrån vad de anser vara adekvat. Han skriver även att trots att 

intervjuguiden redan utformats med olika frågor som berör olika teman kan forskaren 

fortfarande välja att utelämna eller ställa frågorna i en annan ordning. Vi valde att använda 

oss utav semistrukturerade intervjuer just för att det möjliggör respondenten att förklara 

utifrån sina egna upplevelse och erfarenheter och inte binds av en ledande fråga. Dock leder 

vi som intervjuare ämnet genom våra förutbestämda frågor. 

Eftersom vårt ämne var bestämt från början och vi inte ville riskera att ställa olika frågor till 

respondenterna fick vi inför intervjuerna göra en intervjuguide på 12 semistrukturerade 

intervjufrågor. Intervjufrågorna används för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställning och därför skapar vi i intervjuguiden ett antal teman och utifrån dessa teman 

formulerar vi intervjufrågor. Frågorna var till för att styra ämnet men respondenterna fick 

möjligheten att uttrycka sig på sina egna sätt. Intervjuguiden formades på ett sätt som kunde 

tillåta oss att få information kring respondenternas egna tankar och upplevelser, men även på 

ett sätt som gjorde att vi inte bara fick ett ja / nej svar. Det som för oss spelade en stor roll i 

utformandet av intervjuguiden var våra frågeställningar och teorier. För att inte riskera att 

samla på oss empiri som vi inte har någon nytta av i vår studie och för att behålla en röd tråd 

genom hela studiens gång. Vi utgår även ifrån områdesprincipen, vilket Dalen (2008) menar 

på innebär att vi inleder med frågor av sådan karaktär som får respondenten att slappna av 

och känna sig bekväm. Dalen (2008) skriver även i boken “Intervju som metod” att 

områdesprincipen hjälper oss att få en bakgrundsinformation om respondenten. Han menar på 

att man efter hand börjar ställa frågor som man egentligen är ute efter att undersöka. Med 
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hjälp av vår intervjuguide utarbetar vi frågorna så att de inte är tvetydiga, inte alltför känsliga 

och att de är väsentliga och ledande.  

Vi använder oss av kommer inspelningar under intervjuerna så att vi som intervjuare till 

högsta grad kunnat koncentrera oss på respondenterna i fråga, men även för att inte riskera att 

glömma bort viktig information. Inspelningen underlättade även för oss då vi transkriberade 

resultatet och analysera det med hjälp av valda teorier. Inför transkriberingen lyssnade vi på 

inspelningen, sedan påbörjade vi transkriberingen. Vi var noggranna med att transkribera 

precis på det sättet som respondenterna svarat, för att inte tolkningen av resultatet skulle 

påverkas felaktigt.  

 

4.4	Förförståelse:	 

Sociala medier är något vi båda använder dagligen för att kommunicera med familj, vänner 

och bekanta och har blivit som ett verktyg för att interagera med omvärlden. Vi upplever en 

stor sociologisk relevans i att studera ungdomars upplevelser av sina självpresentationer på 

sociala medier, då sociala medier idag har blivit en stor del av människors vardag. Eftersom 

vi har egna erfarenheter av sociala medier och en nyfikenhet kring hur andra upplever att de 

presenterar sig själva på sociala medier, valde vi att studera fenomenet självpresentation 

online och hur den stämmer överens med individens upplevelse av sig själv. Innan vi 

påbörjade studien hade vi redan en uppfattning om att en del individer väljer att synas mer på 

sociala medier än andra, genom att ladda upp fler bilder och ha fler följare. Vi valde därför att 

studera hur ungdomar upplever sin självpresentation på sociala medier och om de upplever 

att det finns skillnader mellan självpresentationen online och självpresentationen offline.  

Mats Alvesson & Kaj Sköldberg (2017) skriver i boken "Tolkning och reflektion" att 

förförståelsen är oerhört viktig inom hermeneutiken, då det är förförståelsen som vi har med 

oss under empiriinsamlingen och med vilken vi tolkar och förstår respondenternas berättelser. 

Vår egen förförståelse skapas genom våra känslor, värderingar och erfarenheter. Under 

tolkningsprocessen kommer det spela en roll på hur vi bedömer och tolkar datainsamlingen. 

Då vi är två studenter som skriver uppsatsen, har vi ibland delade uppfattningar om hur 

materialet ska tolkas. Därför är det viktigt att vi är medvetna om det och kan hitta en 

gemensam slutsats utifrån ett professionellt förhållningssätt baserat på empirin vi samlar in. 

Lundin (2008) menar på att tolkningsprocessen skapas genom ett samspel mellan förståelse 
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och förförståelse. Det är därför viktigt att vi redovisar vår förförståelse då den kan påverka 

oss med en subjektiv uppfattning av empirin. 

 

4.5	Tillvägagångssätt:	

Vi tog oss an detta ämnet då vi funderat kring hur ungdomar tänker när de befinner sig på 

sociala medier, hur ungdomarna ser sig själva, hur de tror att andra ser på dem och huruvida 

bilderna stämmer överens med varandra. Efter att ha läst forskningar och artiklar om sociala 

medier växte vårt intresse för ämnet och vi bestämde oss för att formulera en 

problemformulering. Vi läste sedan in oss på en del vetenskapliga avhandlingar och artiklar 

som vi ansåg passade in på vårt ämne, och som stärkte vår förförståelse. Vi valde även ut fyra 

teorier för att tolka, förstå och analysera empirin som respondenterna delat med sig av. 

Utifrån teorier och tidigare forskning samt syfte och frågeställning skapade vi en 

intervjuguide med tolv frågor. Vi prövade frågorna genom att intervjua varandra och se till så 

att frågorna var tillräckliga för den empiri vi var ute efter. Vi tog oss sedan till en 

gymnasieskola i Lund, där vi ställde upp på en föreläsning för elever, som gällde vårt 

program samhällsförändring och social hållbarhet. Vi berättade om hur vårt examensarbete 

skulle se ut. Eleverna fick förfrågan om de ville ställa upp på intervjuer, och de som var 

myndiga fick lov att räcka upp sina händer. Därefter valde vi ut 4 killar och 4 tjejer. 

Intervjuerna utfördes i separata grupprum och inledes med en förklaring för respondenten om 

vad intervjuerna förväntas handla om. De etiska aspekterna lyftes fram, och respondenterna 

fick i förväg veta att de har rätt att avbryta intervjuerna när de vill, och att all känslig 

information, så som namn, klass, ålder m.m. inte kommer att skrivas ut.  

Det finns två olika undersökningsmetoder: den deskriptiva karaktären, där forskaren gör en 

mycket liten egen tolkning i analysen och förhåller sig i princip helt till råmaterialet, och den 

explorativa karaktären där forskaren förklarar och definierar begrepp som uppkommit under 

forskningsprocessen och datainsamlingen för att bilda hypoteser. För att datainsamlingen ska 

vara korrekt i den kvalitativa forskningen, lägger vi stor vikt vid att utvärdera empirin kring 

tre viktiga aspekter som Olsson & Sörensen (2013) nämner: om det empiriska materialet kan 

besvaras gällande syfte och frågeställning, intersubjektiv, om andra kan förstå och använda 

likadan metod i andra undersökningar, samt vilken slags typ av data som insamlats.  
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I denna studien arbetar vi för att studiens reliabilitet och validitet är så hög som möjligt. 

Olsson & Sörensen (2011) menar på att reliabilitet handlar om hur tillförlitliga data man har, 

man talar om olika typer av reliabilitet exempelvis, Test – retest som handlar om huruvida 

respondenterna svarar liknande på samma typ av fråga, trots att det gått en tid, då pratar man 

om att testet har en hög test- retest reliabilitet. För att få en så hög reliabilitet som möjligt har 

vi valt att under intervjuernas gång upprepa oss för respondenterna innan vi påbörjar en ny 

fråga, för att säkerställa att vi har uppfattat respondenten korrekt. Validiteten innebär istället 

hur relevant det jag mäter är.  För att få en ökad validitet är vi noggranna med att beskriva vår 

förförståelse. Alvesson & Sköldberg (2017) menar istället på att när man utför kvalitativa 

studier är det svårt att påstå att man har reliabilitet då det är svårt att upprepa samma 

undersökning och få samma resultat utan att veta vilka respondenterna är, då empirin grundas 

i vår förståelse för respondenterna. I denna studie mäts reliabiliteten genom att vi som 

forskare redogör för studiens gång, objektivitet till ämnet, beskrivning av datainsamlingen, 

urval och analysprocessen. Men den förväntas inte vara hög, då vi utgår utgå ifrån åtta 

anonyma respondenter, och en ny studie hade inte behövt resultera likadant. Vi är även 

noggranna med att beskriva hur vi utför vår datainsamling under studiens gång, samt hur 

urvalet skett. Vi lägger stor vikt vid beskrivning av analysen, och i detalj förklara vad vi sett 

direkt i resultatet, och vad som varit våra egna tolkningar. Genom att använda oss av 

kvalitativa intervjuer fokuserar resultatet på specifika faktorer som vi vill undersöka, därav 

vet vi att validiteten av studien är hög. Olsson och Sörensen (2011) menar på att nackdelen 

med den kvalitativa metoden är att reliabiliteten är svag, eftersom den kvalitativa metoden 

söker upplevelser kan detta ständigt förändras och därav finns risken att liknande svar inte 

anges vid upprepande tillfällen. Olsson & Sörensen (2011) nämner de sex kriterier som måste 

vara uppfyllda för att en generalisering ska uppfyllas, 1. Studiens upplägg med frågor kan 

besvaras på ett metodologiskt sätt. 2. Variablerna måste ha hög grad av validitet och 

reliabilitet. 3. Den inverkan som variablerna har haft går att kontrollera. 4. Det externa 

bortfallets snedvridande effekt har genomgått en analys och det interna bortfallet är litet samt 

har analyserats. 6. Bearbetning samt registrering av data med de olika variablerna till färdiga 

tabeller. Vi kommer inte att generalisera vårt resultat, då vi inte anser att det är möjligt att 

göra genom en kvalitativ studie på åtta intervjuer.  
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4.6	Etiska	reflektioner:  

Vetenskapsrådet skriver i "Forskningsetiska principer: inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning" på sidan 6 att "det grundläggande individsskyddskravet kan 

konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav skall i följande kallas 

informations-kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet". 

Informationskravet går ut på att forskaren har i uppgift att informera respondenterna om 

vilken uppgift de har i projektet samt på vilka villkor de deltager. Informationskravet handlar 

även om att det skall informeras för deltagaren att det är helt frivilligt att deltaga och att de 

har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Vi har informationskravet i åtanke när vi är ute 

på fältet och utför våra intervjuer, genom att vara noggranna med att inför varje intervju 

förklara för respondenten vad intervjuerna kommer att handla om och förklara att det är fritt 

att avbryta intervjun närsomhelst. Samtyckeskravet handlar om att forskaren skall be 

respondenterna om ett samtycke, då respondenterna är under 15 år bör vårdnadshavare 

kontaktas för samtycke. Då vi har samtyckeskravet i åtanke under studiens gång, intervjuar vi 

endast ungdomar som fyllt 18 år. Vetenskapsrådet (2002) menar på att konfidentialitetskravet 

handlar om att alla uppgifter om individerna skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett 

sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. Då vi lägger stod vikt 

vid konfidentialitetskravet, använder vi oss av fiktiva namn, och raderar personliga uppgifter. 

Nyttjandekravet handlar om att den insamlade empirin om enskilda individer inte skall 

lämnas ut eller användas till annat än studieändamål. Vi använder informationen endast i 

studiesyfte och allt som går att koppla till den enskilda personen har tagits bort. 

 

4.7	Analysmetod:	

Det har tidigare nämnts att vi har valt att använda oss av hermeneutisk metodologi för att 

skapa en förståelse för hur ungdomar framför sina självpresentationer på sociala medier 

jämfört med när de är offline. Vi valde att använda oss av denna metodologi då vi ansåg att 

den möjliggjorde oss att förstå ungdomarnas upplevelser genom kvalitativa intervjuer. Efter 

att ha genomfört intervjuer och samlat in material bearbetade vi empirin vi fått fram. För att 

underlätta bearbetningen använder vi oss av något som Olsson & Sörensen (2011) kallar 

meningskoncentrering. Olsson & Sörensen (2011) menar på att meningskoncentrering 

innebär att lyfta fram enheter i meningar genom att korta ned långa meningar och endast ta 

fram de viktigaste detaljerna. Vi transkriberade det empiriska materialet som vi fått fram på 
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fältet. Analysprocessens första steg innebar att läsa igenom samtliga transkriberingar för att 

skapa ett oss ett helhetsperspektiv. Vår tolkning av empirin som vi fått fram under 

intervjuerna bidrog till att skapa mönster och förståelse för hur ungdomarna anser att deras 

självpresentation skapas på sociala medier och huruvida detta stämmer överens med deras 

verklighetsbild. Vi valde sedan att dela in analysen i teman som vi ansåg vara framträdande i 

det empiriska materialet. Det som ansågs vara av relevans utifrån vårt valda syfte i analysen, 

genom kopplingar till den valda sociologiska teorin och till tidigare forskning.  

 

5. Resultat:		
I detta kapitel kommer vi att presentera vår insamlade empiri, och med hjälp av citat 

exemplifiera resultatets slutsatser. Vi inleder med en kort presentation om våra respondenter, 

och för att bevara respondenternas anonymitet kommer vi även att använda oss av fiktiva 

namn. Därefter har vi delat in resultatet i två huvudrubriker med två underrubriker var som 

vi anser vara dominerande utifrån resultatet av empiriinsamlingen. Huvudteman lyder: 1. 

Varför använder ungdomar sociala medier? Med underteman: Att ständigt vara uppdaterad 

& Bekräftelsebehov. 2. Ungas upplevelser av sociala medier. Med underteman: Att justera 

intrycken & Konsekvenser av användandet.  

 

5.1	Bakgrund:	
Karl, 18 år. Brinner för bilar och träning och anser sig själv vara mycket aktiv på sociala 

medier.  

Filip, 18 år. Brinner för träning och datorspel, dagligen aktiv på sociala medier. 

Johanna, 19 år. Spenderar mesta delen av sin tid med vänner. Varit aktiv på sociala medier 

sedan 2010.   

Jonathan, 18 år. Tycker om att umgås med vänner, göra musik och spenderar max 3 timmar 

om dagen på sociala medier 

Anna, 18 år. Gillar att vara social och umgås med olika typer av människor. Dagligen aktiv 

på sociala medier.  

Hamza, 19 år. Brinner för gymmet och att umgås med kompisar, ständigt aktiv på sociala 

medier för att vara lättillgänglig.  
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Filippa 18 år. Spelar fotboll och umgås med kompisar på fritiden. Använder ett flertal olika 

sociala medier för att kunna hålla sig uppdaterad av det senaste.  

Sofie, 18 år. Brinner för dans, anser sig själv spendera för mycket tid på sociala medier.  

 

5.2 Varför använder ungdomar sociala medier? 

Respondenterna uppgav flera olika skäl till att använda sig av sociala medier. Vi har kommit 

fram till i huvudsak två olika sådana: att ständigt vara uppdaterad och ett bekräftelsebehov. 

Vi kommer att gå djupare in på dessa i detta avsnitt.  

 

5.3	Att	ständigt	vara	uppdaterad	

Samtliga respondenter förklarar att de upplever sociala medier som en källa för 

kommunikation. De berättar att de använder sociala medier för att lätt kunna kontakta vänner 

och familj, samt att ständigt vara tillgängliga för kommunikation. De främsta appar som 

ungdomarna använder sig av för att kommunicera genom är Instagram, Snapchat och 

Facebook. Hamza upplever att kommunikation på sociala medier är en stor del av hans 

vardag. Han förklarar att han ständigt håller igång SMS-andet både i grupp och med enskilda 

personer. Filippa och Johanna upplever även de att vara tillgänglig för ständig 

kommunikation är viktig del av deras vardag. Anna upplever istället att det är viktigt att vara 

kontaktbar om dagarna men hon anser även att det är viktigt att skolan tar ifrån telefonerna 

under lektionstid då det kan vara en distraktion.  

En annan anledning till att ungdomarna använder sig utav sociala medier, är för att de gärna 

vill följa andra. Samtliga respondenter menar på att de gärna vill ta del av sina familjers och 

sina vänners vardagar, via bilder och statusar som de delar med sig av på sociala medier. 

Respondenterna upplever även på att de gärna följer influensers och sina idoler just för att 

kunna ta del av deras vardagar. Samtliga respondenter upplever att influensers lever ett 

annorlunda liv. Jonathan och Filip är inte särskilt intresserade av influensers, dock följer de 

gärna sina kompisar för att hänga med i deras vardag. Anna berättar att hon gärna följer 

influensers på sociala medier då hon anser att de lever ett "lyxigt" liv som enligt henne är 

något som hon själv aldrig kommer att kunna uppleva. Johanna och Filippa följer båda 

influensers för att de önskar sig uppnå ett sådant liv, genom att blogga, skapa en 

klädkollektion och sponsras av roliga företag. Hamza menar istället på att han gärna följer 
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influensers just för att han anser att de förmedlar en hälsosammare livsstil och enligt honom 

en finare klädstil. Sofie upplever istället att "följa" funktionen varit till stor fördel för sociala 

medier, och hon menar på at hon anser att det är roligt att följa influensers just för att kunna 

ta del av deras resor, kläder och en vissas podcasts.  

 

Sofie – ”Jag tycker att det är värt att ha sociala medier nu när man kan "följa" olika 

influensers, som typ Bianca Ingrosso. Det är roligt att följa hennes blogg och Instagram, 

kolla på alla resor hon åker på, alla fina kläder hon köper och lyssna på hennes podcast där 

hon berättar om allt möjligt, det är nya teman hela tiden!” 

	

 

Johanna fångas istället upp av diskussioner och debatter, hon menar på att det gäller allt från 

mode till politik och värderingar. Johanna berättar att hon tycker att det komiskt och 

underhållande när andra går överstyr och att se andra gå till angrepp mot varandra. Hon 

förklarar det som drama. 

 

Johanna – ”Drama fångar alltid mitt intresse. När det händer saker och även onödiga inlägg. 

När jag skriver bryr jag mig inte så mycket, jag skriver det jag vill. För det mesta skriver jag 

ingenting för alla är så lättkränkta. Jag brukar bara lägga ut bilder”.  

	

5.4.	Bekräftelsebehov:		

Filippa upplever att företagens avtryck genom reklam och sponsring av influensers som har 

många följare skapar trender i raketfart. Genom influensers får deras produkter status, 

bekräftelse och uppmärksamhet. Samtliga respondenter menar på att trender har en stor 

påverkan på bekräftelsebehovet. Anna är dock noggrann med att förklara att det är viktigt att 

visa upp vad man har och att man är en del av trenden. Hon förklarar att om alla äter på en 

specifik restaurang, och bär specifika skor från Adidas, så vill man också ha det, och visa upp 

på sociala medier att man har det. Anna vill ha en bra kamera som kan visa upp alla resor hon 

gör i bra kvalité så att det ser bra ut på Instagram. Johanna kritiserar trenderna som finns på 

sociala medier och menar istället på att skönhetstrender är något som växer, till exempel 
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solbränna, botox, fillers och andra kroppsideal, medans positiva trender sällan får viral 

uppmärksamhet: 

 

Johanna – ”Feminism är en trend. Att vara solbränd är en trend. Botox, fillers och allt det 

där är trender, att vara smal, tränad osv. Det är aldrig bra trender som kommer. Alla ska 

plugga trend osv”.  

 

 

5.5	Ungas	upplevelser	av	sociala	medier.		
Samtliga respondenter har kommenterat vikten av att visa upp ett specifikt intryck av sig 

själva på sociala medier. Vi kommer i detta avsnitt att djupare gå in på ungdomars upplevelse 

utifrån två framträdande teman: Att justera intrycken, och konsekvenser av användandet av 

sociala medier.   

	

5.6.	Att	justera	intrycken		
Filippa upplever att många försöker framföra speciella intryck av sig själva via sociala 

medier. Hon berättar att skönhetssalonger har Instagram - konton som är offentliga för alla att 

se, där de lägger upp före och efter bilder. Filippa upplever att tjejer är en stark 

konsumentgrupp här. Hamza upplever att folk börjar umgås med personer som har många 

följare och stor exponering på sociala medier, speciellt på Instagram för att de själva vill åt 

samma uppmärksamhet genom att personen i fråga taggar dem i sina bilder/inlägg. Hamza 

upplever att kommentarer däremot ses som viktigare än gillningar då de anses vara av en mer 

personlig karaktär. Karl förklarar att han upplever att om en person som annars inte har gott 

om pengar lägger upp bilder på dyra saker kan den få negativ respons av andra. Hamza 

berättar att han tycker att det finns väldigt många trender idag och att trenderna även fort kan 

gå ur trend vilket han menar på är slöseri med pengar. Samtliga respondenter tycker att det är 

viktigt att framföra ett specifikt intryck av sig själva på sociala medier. Johanna upplever att 

det är viktigt att andra uppfattar henne som den hon är i verkligheten och om bilden av de 

överdrivs och blir ännu mer positiv och framgångsrik är det bara bättre. Anna och Karl 

berättar istället att de förskönar bilden av sitt liv genom att vinkla bilder på materiella saker 

för att öka sin status. Karl berättar om att han lagt upp en bild på sin båt på sociala medier, 

som han tagit ur en vinkel som gör att båten ser större ut än vad den egentligen är.  
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Karl – ”Jag la upp en bild på min båt som är bara 6 meter lång på en annan vinkel och den 

såg ut som 13 meter”.  

 

Johanna – ”Det har stor betydelse. Det jag gör på sociala medier vill ja ska uppfattas av 

andra som jag uppfattar det själv. Och man kanske överdriver lite med bilder och så för att 

andra ska tycka bra om en.” 

 

Samtliga respondenter menar på att de redigerar sina bilder med hjälp av filter och photoshop 

för att se bättre ut. Det menar respondenterna beror på osäkerhet och dålig självkänsla. 

Filippa berättar att hon upplever att det första intrycket av en person på sociala medier 

betyder mycket även om den är osann. Hon berättar att hon ibland kanske kan överdriva 

justering för att skapa ett gott intryck av sig själv. Samtliga respondenter medger att de vill ge 

en positiv och bra bild av sig själva genom bilder och att andra ska tycka bra om dem. Men 

att de inte vill uppfattas som att de skryter när de lägger upp bilder med fina kläder eller 

materiella ting. Anna upplever att en negativ kommentar skulle behövas tas bort snarast, så 

att inte andra hinner se den. Hon anser även att det är pinsamt om andra ser att hon får 

negativa kommentarer på sina bilder/inlägg, i värsta fall får hela bilden/inlägget tas bort. 

Anna berättar att hon även hade blockerat personen för att inte riskera att denne kommenterar 

något negativt igen.  Johanna berättar att hon hade frågat personen varför den valt att lägga 

negativa kommentarer på hennes bilder/inlägg och sedan blockerat denne. Karl berättar att 

han hade blivit irriterad på att folk som inte har något bra att kommentera kommenterar 

överhuvudtaget. Han berättar att han fått kommentarer om värdet av innehållet på hans bilder 

vilket kan få honom att bli arg: 

Karl – ”Jag kan gå igång på någon som går på en. Kommer ihåg när jag en gång la upp en 

bild på en ny Audi mina föräldrar nyss köpt. På bilden stod det Audi för 600 000: - på 

verkstad kraschad. Då kommenterade någon att Audi inte kostar 600 000: -, det gick jag 

igång på. Han gick på mig antagligen för avundsjuka”. 

 

Karl berättar även att han får större respons om han tar en bild med sin flickvän än om han 

lägger upp bilder på exempelvis sin bil. Karl upplever att det enligt honom skiljer stort mellan 
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uppmärksamheten om hans flickvän lägger ut en bild på sitt ansikte eller om hon lägger ut en 

bild på sin kropp:  

	

Karl – ” Det som jag har märkt är att folk hellre gillar bilder som är personliga, som med 

mig och flickvännen eller hunden. När jag lägger upp en bild på stranden kan det gå från 600 

likes till 1200 likes. Samma sak om min flickvän lägger upp en ansiktsbild får hon 200 likes 

men lägger hon upp en bild där man ser hennes bröst får hon plötsligt 380 likes” 

 

5.7.	Konsekvenser	av	användandet	av	sociala	medier	
 

Samtliga respondenter berättar om att de anser att sociala medier är tidskrävande för dem, 

och att en notis lätt kan bidra till att de tappar fokus och lägger planerna åt sidan för att 

istället fokusera på telefonen eller datorn. Några av respondenterna menar på att de är aktiva 

vissa perioder och kan dra ner på sociala medier om de anser att det tar för mycket av deras 

tid. Jonathan är en av dem, han menar på att han förr i tiden kunde vara ute och idrotta med 

sina vänner, vilket han ansåg vara en positiv grej, men idag menar han att han till största del 

befinner sig inomhus och sms-ar med flera personer åt gången. Hamza tycker också att 

ständigt eftersträva kommunikation ibland kan vara för mycket men han berättar ändå att han 

anser att det är en stor del av hans vardag, just att vara lättillgänglig och ständigt hålla igång 

SMS-andet både i grupp och med enskilda personer. Anna upplever det positivt att skolan tar 

ifrån ungdomarna deras telefoner, då hon upplever att telefonen hindrar henne från att studera 

på det sett hon egentligen bör. Sofie tycker att hon spenderar alldeles för mycket tid på 

sociala medier och anser att hon kanske borde sluta med det och istället fokusera på andra 

intressen. Karl förklarar att det finns vissa som har sociala medier som ett heltidsyrke och 

som försörjer sig på sociala medier, vilket han anser ger honom en förståelse för att det kan 

vara tidskrävande, men han berättar även att man lätt blir beroende av sociala medier, vilket 

enligt honom är synd.  

Filip anser att sociala medier är bra just för kommunikationens skull, men att sociala medier 

idag har gjort att folk blivit beroende av att smsa och hålla igång ständig kommunikation som 

ibland är helt oväsentlig. Jonathan nämner även han att han är beroende av sociala medier och 
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att han idag hellre prioriterar att sitta hemma med telefonen och kolla på serier än att umgås 

med kompisar, vilket han menar på inte är särskilt positivt.  

 

Jonathan – ”Jag minns när jag var liten och spelade basket, friidrott och massa positiva 

saker, jag var med vänner och hittade på saker. Nu är det mer hemma, drar till gymmet 

ibland, sitter med mobilen och kollar på tv-serier”.  

	

Samtliga respondenter upplever att sociala medier skapar en viss typ av prestationsångest. 

Anna upplever att hon drabbas av prestationsångest när hon ser andra lägga upp bilder, 

videos och inlägg på resor, evenemang och andra nöjen som hon inte har råd att uppleva. 

Johanna påpekar istället skönhet och kroppsidealet på sociala medier, där smala och 

vältränade kroppar drar till sig flest följare, kommentarer och gillningar, vilket enligt henne 

bidrar med en viss typ av prestationsångest och gör att hon väljer att redigera sina bilder 

aningen extra innan hon lägger upp dom. Karl anser att sociala medier faktiskt ställer krav på 

att man skall vara tränad och äta rätt. Han upplever att tjejer bör lägga upp bilder på att de 

dricker vin och tar bilder på fina ställen annars anses de inte ha ett bra liv. Karl berättar att 

man får mer likes om man har bikinibilder, är brun och smal, han menar på att sociala medier 

bidrar till en typ av prestationsångest som gör att man redigerar sina bilder för att få 

gillningar och kommentarer men att man egentligen inte brukar se ut som på bilderna. Han 

uttrycker sig som att "sociala medier gör en blind".  

	

Hur respondenterna upplever att deras självpresentation i verkligheten stämmer överens med 

deras självpresentation på sociala medier skiljer sig beroende från person till person. Samtliga 

respondenter är enade om att det är lätt att missbedöma en person genom det som personen 

lägger upp på sina sociala medier. Respondenterna var även enade om att de hade tänkt en del 

på hur andra uppfattar dem på sociala medier. Det framkom främst genom deras egna 

erfarenheter av att andra hade missbedömt hur de är enbart genom att kolla in deras bilder på 

sociala medier. Karl upplevde att en kollega som han träffat för första gången frågade om han 

var en snobb, vilket visade sig gälla bilden hon fick av honom via hans instagramkonto. Karl 

menar på att bilden som andra får av honom via sociala medier inte stämmer in på den person 

han ser sig själv vara. Karl anser istället att han är medveten om att han lägger upp bilder som 

kan dra till sig missbedömningar, som exempelvis att han tycker om att visa upp sina dyra 
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saker, men att det kan tolkas som att han är bortskämd trots att han arbetat ihop pengarna på 

egen hand. Filippa upplever istället att andra ser henne som en person med attityd, vilket hon 

förklarar att hon fått höra väldigt mycket på sociala medier. Filippa menar på att det inte gör 

något, då hon vet om att de som känner henne i verkligheten vet om att hon är snäll. Anna 

berättar att hon ofta får överdrivna kommentarer på sociala medier om att hon är en "bomb" 

eller att hon ser ut som en kändis, vilket hon upplever vara oärligt och overkligt, men Anna 

menar på att hon hellre får sådana kommentarer än taskiga. Hamza menar istället på att han 

inte upplever sig tagen av vad andra tycker om honom. Han menar på att de som känner 

honom vet om att han är en bra kille oavsett vad andra tycker och tänker. Samtliga 

respondenter är tydliga med att förmedla att de uppfattar att den bild de ger av sig själva på 

sociala medier ibland kan vara en förskönad sådan, men oftast stämmer den överens med hur 

de är i verkligheten.  

	

6. Analys:		

I detta kapitel kommer vi att presentera vår analys av det empiriska materialet utifrån 

Goffmans dramaturgiska teori samt den valda tidigare forskningen. Begreppen som vi 

kommer att använda oss utav är intrycksstyrning, bakre och främre region, team samt 

mystifikationer. Analysen presenteras utifrån två teman: reella kontra det virtuella och 

rollframträdande.  

 

 6.1 Reella kontra den virtuella verkligheten:   	

Det empiriska materialet visar på att samtliga av respondenterna är överens om att de inte 

alltid visar upp sitt rätta jag på sociala medier. Den främsta anledningen som respondenterna 

upplever, är att det är lättare att vara någon annan genom att styra sitt intryck via sociala 

medier. Detta kan förstås utifrån Abiala & Hernvall (2013) där de menar på att ett kropps-jag 

online är ett medvetet handlande, där man kan mixa olika semiotiska element så som 

exempelvis typografisk text, bilder, ljud och grafisk stil. 

 
I artikeln "Ungas samspel på sociala medier" av Liselotte Eek-Karlsson där studiens resultat 

visar att ungas ansvar minskar när de inte kan se den andres ansikte, tyder även på att samma 

moral och ansvar inte existerar när individen är online. I det empiriska materialet 

framkommer det att det upplevs vara lättare att hantera negativ respons på sociala medier, 
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genom exempelvis blockering. Detta kan förstås utifrån intrycksstyrning som Erving 

Goffman (2014)menar på att man försöker upprätthålla då vi människor gärna vill skapa ett 

avtryck av oss, för att andra ska få sympati, förtroende och tycka om oss. För att upprätthålla 

denna typ av intrycksstyrning på sociala medier, använder ungdomar sig utav en viss typ av 

fasad, kommentarsfältet. Det gäller att ta bort kritiken för att andra skall fortsätta se upp till 

en och man väljer att blockera personer som kritiserat, för att inte riskera att detta sker på 

nytt. Utifrån Goffmans (2014) teori kan man förstå en blockering av individen bakom den 

negativa kommentaren, som ett försök till att låtsas som att personen är oväsentlig. Begreppet 

fasad, använder Goffman (2014) för att förklara den del av individens framträdande, i detta 

fall sociala medier, som används som den expressiva utrustningen som avsiktligt eller 

omedvetet används av individen under hans framträdanden. Detta kan vi även se i Björks 

(2017) studie, där hon menar på att ungdomars mobila enheter tillåter direkt kontakt med 

vänner eller andra personer i sociala nätverk som överlappar varandra. Björk (2017) förklarar 

att det är när ungdomarna interagerar som gränser raderas.  

Det empiriska materialet visar på att respondenterna lätt kan uppleva att andra uppfattar dom 

på fel sätt på sociala medier. Detta kan förstås utifrån Goffman (2014) som menar på att när 

en individ först kommer i kontakt med en annan strävar man främst efter att skapa sig en bild 

om den andra. Han menar vidare på att man då är intresserad av hans allmänna socio-

ekonomiska ställning, uppfattning av sig själv, hans attityd och hans kompetens/pålitlighet.  

 

Karl upplever att han uppfattas som väldigt bortskämd av sina föräldrar, trots att han 

egentligen arbetat ihop pengarna på egen hand för att kunna unna sig en viss livsstil. Detta 

kan förstås utifrån Goffmans (2014) teori om bakre och främre region, att individen beter sig 

på ett speciellt sätt när hen är i bakre region jämfört med i främre, det är där rollerna spelas 

och man kan sätta på sig en "mask". I detta fall kan man se detta som att Karl visar upp en 

specifik sida på sociala medier, han visar upp det han äger, men han visar inte upp bilder på 

att han sliter och jobbar, vilket får hans följare att misstänka att han istället är bortskämd av 

sina föräldrar och vilket påverkar honom på ett negativt sätt, genom negativ respons och 

negativ uppfattning.  

 

I det empiriska materialet framgår det att respondenterna upplever att andra inte har rätt bild 

av dom på sociala medier, och att man alltid på något sätt försöker förfina sig själv inför 

andra. Samtliga respondenter är enade om att de på olika sätt upplever sig vara påverkade av 

att hålla sig uppdaterade i vad andra gör och tiden som läggs ned för att presentera samt styra 
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sitt eget intryck. Det framkommer av vårt empiriska material att sociala medier påverkar 

individer på olika plan. Dels upplever respondenterna att man använder sig utav att följa 

trender för att söka bekräftelse, genom att man exempelvis framför sig själv med en viss 

"status". Goffman (2014) menar på att främre region används för att referera till den plats där 

framträdandet äger rum. Han menar på att en individs framträdande i en främre region kan 

uppfattas som ett försök att ge intryck av att hans aktivitet i regionen upprätthåller och 

förkroppsligar vissa normer. Goffman (2014) menar på att i den främre regionen råder 

moraliska krav från människor som gäller att upprätthålla en god bild av oss själva för att bli 

accepterade och omtyckta.  

 

Samtliga respondenter upplever att trender ständigt ökar. Det framgår i det empiriska 

materialet att respondenterna upplever att det är trender som är dyra och som de oftast inte 

har råd att betala själva men som de ändå tvingas ha för att kunna framföra intrycket av att de 

har råd att köpa de nyaste telefonerna, dyraste kläderna och besöka de dyraste resmålen.  Det 

framgår även att respondenterna upplever att personer med stort inflytande på sociala medier 

har makt att skapa, marknadsföra och få en bred publik att följa specifika trender. Samtliga 

respondenter upplever att i takt med att trenderna ökar och blir allt fler ökar även 

prestationsångest bland deras omgivning. Vi kan förstå detta utifrån det som Abiala och 

Hernvall (2013) benämner som sociokulturella utvecklingsuppgifter, där en av de mer 

framträdande utvecklingsuppgifterna rör förväntan av att bli någon, vilket i samtidens 

digitaliserade samhälle, blir enligt Abiala & Hernvall (2013) möjligt bland annat genom 

konstruktionen av en online – identitet. Abiala & Hernvall (2013) menar på att denna visuella 

representation är den som gör identiteten mer "levande" än en inre mental representation av 

identiteten, vilket förstärks av dess interagerande med andra sådana 

representationer. Respondenterna upplever även att det ställs höga krav på att se ut på ett visst 

sätt och visa det för allmänheten och inte minst sina följare på sociala medier. Samtliga 

respondenter upplever att sociala medier bidrar till att fler som inte upplever sig vara nöjda 

med sitt utseende istället väljer att förfina sina bilder genom filters. Vi kan förstå detta utifrån 

Nyström (2013) där hon förklarar att det är när de nya känslorna av att inte duga uppstår, som 

ny bekräftelse behövs. Hon förklarar även att det vi ser är på ytan en självsäker person som 

tycks gilla bilden av sig själv, är bakom fasaden den osäkra människan som förblir osynlig. 

Goffman (2014) menar på att en bakre region kan definieras som en plats där ceremoniell 

utrustning som kläder kan hållas dolda så att publiken inte kan jämföra det intryck som de 

får, med det intryck de kunde ha fått. Bakre region framträder enligt Goffman (2014) där vi 
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kan koppla av och ta bort fasaden och kliva ut ur vår roll. Det är möjligt då individer inte 

befinner sig fysiskt bland andra människor och kan spela en roll där individen antingen är sig 

själv som i det verkliga livet eller någon annan, en person som den vill framställa sig vara.  

 

Det empiriska materialet visar på att samtliga respondenter upplever att det ligger en 

medvetenhet i hur de vill framställa sig själva på sociala medier och upplever det vara viktigt 

för dem att även andra uppfattar de på samma sätt som de själva vill framstå. I det empiriska 

materialet visar det sig att ungdomarna upplever att de både medvetet och omedvetet vill 

framhäva en specifik bild av sig själva på sociala medier som de vill att andra ska få ett 

specifikt intryck av dem. Filippas resonemang kring företagens sätt att skapa avtryck genom 

reklam och sponsring via influensers med ett x antal följare på sociala medier, tyder på att 

även företag använder sig av intrycksstyrning för att nå ut till sina målgrupper. Samtliga 

respondenter upplever att både tjejer och killar visar sina kroppsformer genom lättklädda 

bilder på Facebook och Instagram för att nå maximal uppmärksamhet och bekräftelse hos 

sina vänner samt det motsatta könet. Karl upplevde dock att det är en stor skillnad i gillningar 

och kommentarer beroende på om en tjej lägger upp en bild på sitt ansikte eller på synliga 

kroppsdelar. Hirdman (2010) konstaterar i sin studie att kvinnor oftare förhåller sig till 

betraktaren och söker uppmärksamhet, bekräftelse och uppskattning för sitt utseende. Det 

empiriska materialet visade dock på att kvinnor främst ville förfina sitt utseende medans män 

gärna ville förstora det materiella, så som deras kläder, båtar, bilar m.m.  

 

Det empiriska materialet tyder på att ungdomar främst upplever sociala medier som ett viktigt 

preparat för att kunna kommunicera med vänner och familj, dock upplever samtliga 

respondenter sociala medier som tidskrävande. Det empiriska materialet visar dessutom på att 

ungdomarna upplever att det är viktigt att få ett stöd av gillningar och kommentarer från 

vänner och familj. I det empiriska materialet framkommer det att 

ungdomar ibland väljer att umgås med personer som har stor uppmärksamhet på sociala 

medier, genom fler gillningar och kommentarer just för att själva kunna få den typen av 

bekräftelse genom att bli taggade av den andra i bilder och inlägg för att öka sin egen 

exponering. Detta stöd kan förstås utifrån begreppet Goffmans (2014) begrepp team, vari han 

menar på att man kan använda sig av för att visa upp en typ av fasad. Goffman (2014) menar 

på att team är ett viktigt verktyg i intrycksstyrningen och som beskriver hur en grupp 

människor samspelar för att upprätthålla ett visst intryck inför andra. Det är viktigt att alla är i 

samklang med varandra och att man bevarar en försiktighet för att rädda gruppens 
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intrycksstyrning menar Goffman (2014).  Han menar även på att mindre lyckade 

teammedlemmar kan tränas upp eller avskiljas från framträdandet. I detta fall tas bort från 

sociala medier.  

 

 

6.2 Rollframträdande:  

Det empiriska materialet visar att ungdomarna på olika sätt använder sig utav mystifikationer 

på sociala medier. Karls resonemang kring en bild som han lagt upp på sin båt i en specifik 

vinkel och där endast en människa suddigt syns i bakgrunden men som inte bekräftar att det 

är just den personen, vinkeln är placerad så att det ser ut som att den är större än vad den 

egentligen är. Detta får följarna att undra om det egentligen är hans båt eller inte, vilket 

skapar en viss typ av mystik, detta kan förstås utifrån det som Goffman (2014) kallar för 

perception och menar på att det intryck man förmedlar även har en betydelse för den kontakt 

man får till den andra. Vid mystifiering är det viktigt att inte bli avslöjad då ett misstag kan 

leda till att man blir kritiserad och blir framställd som lögnare. Detta kallar Goffman (2014) 

med andra ord för rituellt fördömande av den agerande. Utifrån det empiriska materialet ser 

vi att ungdomarna använder sig av mystifiering på sociala medier för att tillfredsställa 

bekräftelsebehovet, genom att skapa en del frågor bland följarna som i sin tur leder till 

kommentarer och gillamarkeringar. Skulle individerna råka avslöja sina roller inför sina 

följare på sociala medier, skulle det kunna resultera i att de inte får sitt behov tillfredsställt, 

d.v.s. att följarna istället väljer att sluta följa.  

 

Avslutande	sammanfattning	och	reflektion:		

Sammanfattning:		

Efter att vi tagit del av forskningar och vetenskapliga artiklar om att användandet av sociala 

medier ständigt ökar bland ungdomar valde vi att skriva vår uppsats kring ämnet. En del av 

sakerna vi kunde läsa var att sociala medier påverkar ungas självkänsla. Vi var därför överens 

om att det är något vi vill studera vidare om och bestämde oss att avgränsa uppsatsens syfte 

till att undersöka hur ungdomar framställer sig själva på sociala medier och om de upplever 

att deras självpresentation online stämmer överens med hur den är utanför sociala medier.  I 

studie Vi valde att genomföra en kvalitativ studie med hermeneutisk metodologi då vi ville få 
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en bredare uppfattning av ungdomarnas egna erfarenheter och upplevelser. Urvalet 

avgränsade vi till åtta ungdomar, fyra tjejer och fyra killar i ålder 18–19 år.  

Vår studie visar att ungdomar främst använder Facebook, Instagram och Snapchat som de 

främsta plattformarna när det kommer till sociala medier. Resultatet visade att ungdomar 

använder sig av sociala medier främst för att kunna vara kontaktbara och kunna kommunicera 

med familj och vänner. Ungdomarna använder sig även av sociala medier för att kunna följa 

andra, ta del av deras resor, livsstil och vardag. Resultatet visade även på att ungdomarna 

eftersträvar en viss typ av bekräftelse genom sociala medier, vilket de får genom gillningar 

och kommentarer. Respondenterna upplever att det är viktigt att justera sina intryck på 

sociala medier för att kunna framföra en viss typ bild av sig själva. Den utförda studien har 

även resulterat i att ungdomar visat sig uppleva konsekvenser av sociala medier i form av att 

det b.la. kan vara väldigt tidskrävande att ständigt känna ett behov av att vara aktiv på sociala 

medier. Ungdomarna upplever även att sociala medier är beroendeframkallande och kan bidra 

till prestationsångest för individen, då man lätt kan uppleva det svårt att uppnå en viss typ av 

standard. Deltagarna upplever även att man lätt kan bli bedömd och missbedömd på sociala 

medier, via sina statusar och inlägg.  

Genom att analysera resultatet har vi kunnat se att ungdomarna till en stor grad är medvetna 

om att de använder sig av intrycksstyrning då de upplever att de vill att andra ska uppfatta de 

på ett specifikt sätt. Man använder sig av b.la. filters för att förfina sina bilder och köper 

kläder som anses vara trendiga. Detta kan förstås utifrån Goffmans (2014) begrepp 

intrycksstyrning, där han menar på att vi gärna vill skapa ett avtryck av oss själva för att få 

sympati, förtroende och att andra ska tycka om oss. Även om detta inte alltid är sanningen 

som vi förmedlar. Av analysen ser vi att ungdomarna använder sig av en viss typ av 

rollframträdande, genom att använda sig utav mystifikationer. För att skapa en viss typ av 

spänning hos andra, väljer en del att ladda upp bilder på sina sociala medier som inte riktigt 

visar vem det är som står bakom kameran. I analysen ser vi även att ungdomarna främst 

upplever att deras självpresentation online inte stämmer överens med den självpresentation de 

har offline. Anledningar till detta har exempelvis varit att man anser det vara lättare att 

framstå på ett visst sätt online, då man befinner sig i en bakre region där man slipper möta 

upp andra och uppleva en nervositet över att behöva ta en diskussion. Ungdomarna upplever 

det även vara lättare att bli av med negativa kommentarer på sociala medier än i det verkliga 

livet utanför sociala medier.  
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Reflektion: 	

Vi har kommit fram till att ungdomar ständigt använder sig av sociala medier, dock var det 

förbjudet att ha telefoner på skolan vi var på vilket gjorde att ungdomarna fick några timmar 

ifrån sina telefoner. Respondenterna berättade att de inte kunde hålla sig borta från sociala 

medier när de väl fick en notis på telefonen, och att det är vanligt att de får ett flertal notiser 

på samma gång, då upplever ungdomarna att det är viktigt att vara lättillgänglig. Överlag 

ansåg vi att intervjuerna gick smidigt till. Vi fick hålla en kort föreläsning för ungdomarna på 

skolan som vi var på, och förklara lite om vårt program som vi läser och vår studie som vi 

håller på med. Detta väckte ett stort intresse bland ungdomarna vilket vi ansåg vara mycket 

trevligt. Vi är glada över vår kommunikation med handledaren och att vi fått det stöd vi 

behövt under tuffa perioder i studiens gång. Vi anser att det hade varit intressant att studera 

detta ämne på nytt i framtiden, med fler intervjuer och teorier. 	
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Bilaga 1:  

Intervjuguide 

1. Kan du berätta lite om dig själv?	

2. Vilka sociala medier har du, och hur länge har du varit aktiv? Varför använder du dig 
av sociala medier?	

3. Vilken uppfattning har du kring sociala mediers påverkan på dig som person? 
Upplever du att du lägger ned för mycket tid på dina sociala medier, som du 
egentligen skulle vilja lägga ned på annat? Upplever du att man lätt blir beroende av 
sociala medier, och att ständigt kunna kommunicera och hålla sig uppdaterad kring 
vad andra har för sig?	

4. Hur upplever du att andra uppfattar dig på sociala medier? Stämmer det överens med 
din uppfattning om dig själv? Hur viktigt upplever du att det är för dig, att andra har 
en specifik uppfattning om dig?	

5. Vilka uppfattningar har du kring personer som uppmärksammas på sociala medier? På 
vilka sätt upplever du att det kan vara lätt för andra att försöka ta efter deras livsstil? 
Har detta hänt dig? Berätta!	

6. Vad är det, för dig, som är viktigt och som du fångas av när du läser andras 
presentationer och inlägg i sociala medier? Varför anser du att just detta är viktigt? Är 
detta något du själv tänker på när du skriver inlägg?	

7. Kan du uppleva att sociala medier tvingar en att ändra på sig själv? Uppfattar du det 
som att sociala medier ställer krav på individer? Upplever du att man lätt kan 
kategoriseras via sociala medier?	

8. Vilka uppfattningar har du av ”trender”? Upplever du att det är viktigt att följa dessa 
enligt dig? Finns det några speciella trender just nu? Tänker du på dem när du 
exempelvis shoppar, laddar upp bilder m.m.? 	

9. Hur upplever du vikten av att skapa ett speciellt intryck av sig själv? Exempelvis, 
genom att använda sig av filter, visa upp sina inköp m.m. Upplever du att detta är 
återkommande? Anser du detta vara ett problem? I så fall, varför? Har du någon gång 
lagt ut en bild för att framstå på ett visst sätt? Har du någon gång försökt att styra 
intrycket av dig själv på sociala medier? 	

10. Vilken betydelse har gillningar/kommentarer för dig? Upplever du att den ser 
annorlunda ut för andra? Uppfattas kommentarer och gillningar, enligt dig, vara en 
viss typ av status?  Finns det något speciellt, enligt dig, som lockar fler gillningar och 
kommentarer på sociala medier?	

11. Hur skulle du reagera på en negativ kommentar? Vänder du dig till någon eller håller 
du detta för dig själv?	

12. Är det något annat som du skulle vilja tillägga?	
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Bilaga 2: Begreppsdefinition.  

Självpresentation:	En process som människor använder sig av för att skapa ett specifikt 

intryck av sig själva inför andra. Självpresentation kan leda till att hjälpa människor att skapa 

en önskvärd idealbild av sig själva.  

Virtuell	bild	/	Reell	bild:	Virtuell bild talar om en bild som inte stämmer överens med en 

verklighetsbild, medans en reell bild är verklig. 

Sociala	medier:	Webbplatser och mobila appar som Facebook, Instagram, Twitter, Bloggar etc. 

där människor kommunicerar med varandra och tar del av digitala media. 

Likes	/	Gillningar:	Man kan "gilla-markera" varandras statusar och bilder på sociala medier, 

för att visa att man tycker om inlägget eller att man stöttar det.  

Kommentarer:	Sociala medier tillåter en även att lägga kommentarer, och synpunkter på 

varandras inlägg, via ett kommentarsfält. 	

Flasha:	När någon visar upp något speciellt som man äger. Kan exempelvis vara en dyr 

klocka.  

Hashtag:	Man använder sig av symbolen #, innan man skriver ett ord, vilket underlättar för 

sponsorer och andra människor att hitta en. Brukar kallas för "tagg".  

Influensers:	En person som är aktiv och med många följare på de största sociala medier som 

Facebook, Instagram, Youtube och Twitter. Brukar vara en bloggare som motiverar, 

inspirerar och marknadsför produkter åt företag.	
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