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TACK! 

Till minne av vår saknade vän, lärare och forskare Lena Ewertsson. 

Vi vill tacka alla inblandade i framtagandet av denna uppsats. Vår handledare Lennart Hast 

för stöd, förtroende och hjälpsam återkoppling samt de som har deltagit i våra intervjuer. Det 

har varit en lärorik period där vi har fått möjlighet att arbeta både teoretiskt och praktiskt med 

en uppsats som vi hoppas kommer kunna bidra till den redan existerande forskningen. 
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ABSTRACT   
 

 

Titel:                 Självpresentation online - En kvalitativ studie om 
högskolestudenters självpresentation på Facebook 
och Instagram 

 
Författare:                    Frida Björk & Louise Magnusson 
 
Handledare:                      Lennart Hast 

 
Examinator:  Martin Danielsson 
 
Typ av arbete:                   Kandidatuppsats 
 
Syfte:                  Studiens syfte är att undersöka hur studenter på 

Högskolan i Halmstad väljer att presentera sig via 
inlägg på Facebook och Instagram. Syftet är vidare 
att undersöka hur de påverkas av andra användares 
inlägg i de sociala nätverken. 

 
Frågeställningar: - Hur väljer studenter på Högskolan i Halmstad att 

presentera sig via inlägg på Facebook och 
Instagram? 

 - Hur påverkas studenterna av andra användares 
inlägg på Facebook och Instagram? 

 
Metod och material: Denna studie bygger på en kvalitativ ansats där åtta 

individuella djupintervjuer har genomförts. 
 

Resultat:                   Resultatet visar att beroende på intresse så 
presenterar sig respondenterna på skilda sätt, däremot 
vill alla bli sedda som positiva och intressanta. Det 
finns dock en omedvetenhet om vad 
självpresentationen egentligen förmedlar. Vidare så 
påverkas ett flertal av respondenterna negativt av 
andra användares inlägg medan ett fåtal blir 
motiverade av dem. 
 

Nyckelord:                   Facebook, Instagram, självpresentation, påverkan, 
intrycksstyrning, fasad 
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1. INLEDNING 

____________________________________________________________________ 

I detta första kapitel presenteras bakgrunden till problemet, vidare presenteras 

uppsatsens problemformulering, syfte och frågeställningar. Till sist får läsaren ta del 

av uppsatsens disposition. 

_____________________________________________________________________ 
 

Med varje år som går och ny teknik som utvecklas ökar internetanvändningen bland svenskar 

betydligt. Enligt Svenskarna och Internet 2014 använder 90 % av befolkningen i åldern 6-65 

år internet (Findahl 2014). Sociala medier är idag en stor del av vår vardag och det har på 

senare tid även blivit ett samhälleligt fenomen. Enligt Svenskarna och Internet 2014 besöker 

72 % av svenska folket någon gång sociala medier och 48 % gör det dagligen (Findahl 2014). 

Allt fler människor väljer att skapa profiler i de sociala nätverken Facebook och Instagram för 

att kommunicera, dela med sig av sin vardag samt bevara kontakten med familj och vänner.  

 

Valet att lyfta fram just dessa två sociala nätverk i studien grundar sig i att Facebook är det 

dominerande sociala nätverket i världen, trots att många nya sociala nätverk har lanserats. Ett 

av de nyare nätverken är Instagram där 28 % av Sveriges befolkning idag innehar ett konto 

(Findahl 2014). Svenskarna och internet 2014 visar statistik på att 95 % i åldersgruppen 16-25 

år har ett facebookkonto, även Instagram används flitigt av denna åldersgrupp där 59 % har 

ett konto (Findahl 2014).  

 

Det talas mycket om sociala medier på dagens agenda, där Facebook och Instagram är två av 

de sociala nätverken som lyfts upp. Tidningsartikeln Facebook – många vill ljuga med sin 

status ur Expressen väckte vårt intresse för detta ämne och journalisten Victoria Lagercrantz 

skriver om facebookanvändare och att ljuga med sin status. Malin Engelbrektsson intervjuas i 

artikeln och får frågan om det kan vara bra att försköna sin vardag på Facebook för att peppa  

sig själv. Hon svarar; 

 

Ibland, men risken finns att man lurar sig själv, och omgivningen. Många 

skriver statusuppdateringar för att informera om vad som händer i livet, men 
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jag tror också att man gör det för att söka någon form av bekräftelse 

(Lagercrantz 2013). 

 

Malins svar tyder på att det kanske finns en osäkerhet hos användarna och dess 

självpresentation. Detta går i linje med tidigare forskning av Zhao, Grasmuck och Martin som 

belyser att användare av sociala medier har möjligheten till att kunna förstärka eller överdriva 

sin identitet i en önskad riktning, samtidigt som de kan dölja det de inte vill visa (Zhao, 

Grasmuck & Martin 2008). Vi har valt att studera detta ämne för att få klarhet i om detta 

stämmer, styr man sin identitet i en önskad rikting? Beroende på vem som tar del av 

informationen så kan den även uppfattas på olika sätt, och det verkar vara svårt att inte bli 

påverkad av vad som händer på Facebook och Instagram. Därmed ser vi det som 

vetenskapligt relevant och intressant att undersöka om och hur användare påverkas av 

varandra i de sociala nätverken. En intresseväckande aspekt på Facebook och Instagram är 

normer, tidigare forskning har visat att normer och aktuella trender i sociala medier ger 

upphov till vilket innehåll användare väljer att producera (Labrecque, Markos & Milne 2010). 

Normer styr hur användare väljer att presentera sig i de sociala medierna där träningsnormen 

är en av de mest uppmärksammade. Artikeln Sociala medier kan göra dig uppstressad belyser 

denna norm. Anna Pernestål Breden intervjuas och berättar om hur hon påverkas av 

träningsinlägg på sociala medier; 

 

Så länge jag kan hålla mig till min träningsplan känns allt okej men så fort jag 

inte kan träna  påverkar det genast sinnesstämningen, säger Anna (Arenhäll 

2014). 

 

Med detta kan vi se att det verkar finnas en ”onda cirkel” på sociala nätverk som påverkar 

individer. Är användare medvetna om hur de presenterar sig och påverkar sin publik, kan det 

bero på individens livssituation, intresse eller uppfattning? 

 

Både Facebook och Instagram studeras då de tycks komplettera varandra, det är nämligen få 

som överger Facebook och enbart använder Instagram eller tvärtom. 61 % av användare i 

åldern 12-25 år innehar både ett facebook- och instagramkonto (Findahl 2014). Vidare är 

studiens målgrupp studenter från Högskolan i Halmstad, dessa studenter valdes med hjälp av 

ett bekvämlighetsurval, vilket är ett urval som är lättillgängligt för forskaren (Bryman & Bell 

2013:496). Svenskarna och internet 2014 visar som tidigare nämnt statistik på att 95 % i 
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åldersgruppen 16-25 år har ett facebookkonto och som tidigare nämnt används Instagram 

även flitigt av individer i denna ålder (Findahl 2014). Denna åldersgrupp återfinns på bland 

annat högskolor. Högskolan i Halmstad valdes därför på grund av lättillgänglighet och 

tidsbrist och högskolestudenter valdes då de är äldre och därmed mognare än exempelvis 

gymnasieelever. Av denna anledning tror vi att de svarar med en större ärlighet och 

eftertänksamhet, vilket vi värdesätter i vår studie. Statistik från Statistiska Centralbyrån visar 

att 70 % av människor med eftergymnasial utbildning deltar på sociala nätverkssajter, medan 

63 % med endast gymnasial utbildning använder det (SCB 2014).  

 

1.1 Problemformulering 
Det specifika problemet i denna studie grundar sig i den tidigare nämnda ”onda cirkeln” på 

Facebook och Instagram, kan användare tro att andra har det bättre än vad de själva har det? 

Målet med studien är därför att undersöka hur användare presenterar sig själva och om de 

påverkas av andra användares inlägg (texter, bilder och videoklipp). Är individer medvetna 

om hur de presenterar sig själva på Facebook och Instagram?  
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Studiens syfte är att studera hur studenter på Högskolan i Halmstad väljer att presentera sig 

via inlägg på Facebook och Instagram. Syftet är vidare att undersöka hur de påverkas av andra 

användares inlägg i de sociala nätverken. Därav bygger studien på följande frågeställningar: 

 

1. Hur väljer studenter på Högskolan i Halmstad att presentera sig via inlägg på 

Facebook och Instagram? 

2. Hur påverkas studenterna av andra användares inlägg på Facebook och Instagram?  
 

1.3 Disposition av uppsats 
I det första kapitlet Inledning presenteras bakgrunden till problemet, vidare presenteras 

uppsatsens problemformulering, syfte och frågeställningar. Till sist får läsaren ta del av 

uppsatsens disposition. I det andra kapitlet Teoretisk referensram introduceras den teoretiska 

utgångspunkten för uppsatsen vilken ska hjälpa till att svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Här lyfts även relevanta teoretiska begrepp upp och vidare presenteras 

tidigare forskning med följd av en sammanfattning. Uppsatsens tredje kapitel Metod 

presenterar och motiverar den metodologiska ansatsen. Vidare förklaras hur urvalet av 
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respondenter har gått till. Efter det presenteras hur analysen och reflektionen kring det 

empiriska materialet gick till och slutligen följer en sammanfattning av denna del. I kapitel 

fyra Analys och resultat presenteras och analyseras materialet från de intervjuer som 

genomförts. Intervjuerna jämförs med varandra och kopplas även ihop med tidigare forskning 

och teori, detta för att till sist kunna presentera ett slutgiltigt resultat. I det sista kapitlet 

Diskussion diskuterar och reflekterar vi kring studiens resultat. Slutligen ges förslag till 

framtida forskning. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
_____________________________________________________________________ 

För att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar introduceras den teoretiska 

utgångspunkten för uppsatsen i denna del. Här lyfts även relevanta begrepp upp och 

kopplas till tidigare forskning med följd av en sammanfattning. 

_____________________________________________________________________ 
 

2.1 Goffmans dramaturgiska perspektiv 
Den teoretiska referensramen används som ett verktyg för att svara på uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Vid litteraturgenomgången konstaterade vi att Erving Goffmans teorier är 

mest centrala när det kommer till ämnen likt vårt, som rör en individs sätt att presentera sig 

inför en publik. I denna uppsats bygger därför den teoretiska referensramen på Erving 

Goffman. Han skriver i sin bok Jaget och maskerna (Goffman 2004) om en rad olika 

företeelser och nyckelbegrepp som tillsammans bildar en ram för hans sociologiska 

perspektiv. Vi har valt att belysa och använda oss av det antal av Goffmans begrepp som är 

relevanta för studien, dessa begrepp är; framträdande, fasad, intrycksstyrning, give 

expression/give off expression och backstage/frontstage. Begreppen är relevanta med tanke på 

att vår studie handlar om självpresentation och påverkan, en förklaring på dem följer; 

 

Framträdande 

Erving Goffman har ett dramaturgiskt perspektiv på samhället där han ser vardagslivet som en 

teaterföreställning. Framträdande är enligt Goffman all den aktivitet som en individ visar upp 

under en period av närvaro inför en speciell grupp av observatörer (Goffman 2004:28). Ett 

framträdande kan vidare definieras som den samlade aktiviteten hos en deltagare vid ett 

specifikt tillfälle, där deltagaren har till syfte att påverka någon av de andra deltagarna 

(Goffman 2004:23). På Facebook och Instagram sker framträdandet när en användare 

publicerar ett inlägg och visar upp en aktivitet för sin publik. 

 

Give expression & give off expression 

Goffman talar om give expression och give off expression, där give expression är det uttryck 

en individ sänder ut, medan give off expression innebär det en individ överför. Alltså om en 
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användare skriver ett facebook- eller instagraminlägg använder hen sig utav give expression, 

vilket innebär texten, bilden eller videoklippet som förmedlas. Medan give off expression 

innefattar aktiviteter som publiken kan betrakta som typiska för individen som sänder ut 

intrycket (Goffman 2004:12). Detta appliceras på ett exempel; en individ som är känd för att 

skryta publicerar ett inlägg som lyder ”Alla rätt på tentan”. Orden är det individen sänder ut 

som give expression, däremot kan publiken till exempel få intrycket (give off expression) av 

att personen i fråga skryter och därmed uppfattar inlägget på ett helt annat sätt än vad det 

säger. 

 

Frontstage/backstage & intrycksstyrning 

Goffman har även en teori om jaget och hur vi uppträder frontstage och backstage. Där 

frontstage är den plats där framträdandet äger rum, medan backstage syftar till det som händer 

bakom kulisserna, alltså i det dolda (Goffman 2004:101-102). Med denna möjlighet kan 

individer både medvetet och omedvetet förvränga verkligheten. Ett exempel på detta kan vara 

att en individ publicerar en bild på sig själv som inte föreställer individen i fråga, detta för att 

dölja vad som finns backstage och visa upp något helt annat frontstage. Goffman menar till 

sist att många individer har mer än nog av kapacitet och motiv för att förvränga fakta; bara 

skamkänslor, skuldkänslor eller rädsla hindrar dem från att göra det (Goffman 2004:57). 

    Vidare liknar Goffmans’s begrepp intrycksstyrning tanken om frontstage och backstage. 

Begreppet intrycksstyrning innebär att individer försöker att presentera en bestämd bild av sig 

själva, det vill säga styra det intryck andra får av en (Goffman 2004:182). Han menar att 

beroende på vilken publik en person har i olika situationer så kan hen styra intrycket av sig 

själv på olika sätt. Intrycken ser exempelvis olika ut beroende på om man ska träffa en 

arbetsgivare eller en nära vän. Som medlemmar av en publik är det naturligt för oss att tycka 

att det intryck som den agerande förmedlar kan vara sant, falskt, genuint eller oäkta (Goffman 

2004:57). 
 

Fasad 

Fasad är något som enligt Goffman upprätthålls med hjälp av dramatiskt förverkligande, ett 

tydligt rollinträde, som är ett måste för att uppfylla och bekräfta rollen inför andra (Goffman 

2004:35). När denna fasad och roll är trovärdig fordras det att de ideal och förväntningar som 

finns på rollen uppfylls (Goffman 2004:39). Fasaden hos en individ kan vidare vara medveten 

eller omedveten vid en presentation av sig själv (Goffman 2004:28). Goffman undersöker hur 
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individen presenterar sig själv inför andra och hur hen styr och kontrollerar den uppfattning 

som de andra bildar sig av hen (Goffman 2004:9). Fasaden är betydligt enklare att bevara i en 

onlinemiljö än i en offlinemiljö. Den tidigare nämnda individen som publicerade en bild som 

inte föreställer sig själv måste upprätthålla sin fasad för att inte bli genomskådad av sin 

publik. 
 

2.2 Tidigare forskning 
Research av tidigare forskning görs för att få en inblick i vad ämnet står idag och vad som har 

forskats kring det tidigare. Vissa av dessa vetenskapliga artiklar bygger även på Goffmans 

teorier, dock fann vi en lucka i den redan existerande forskningen, där självpresentationens 

påverkan på Facebook och Instagram inte verkar har studerats på djupet. Med tanke på att 

Instagram är ett relativt nytt fenomen så fann vi även begränsat med tidigare forskning kring 

det. Därför ser vi att denna studie är ett bidrag till den redan existerande forskningen. 

 

Självpresentation och normer 

Labrecque, Markos och Milne (2010) använder sig av Goffman i sin artikel Online Personal 

Branding. De stöder i sin studie tanken om att människor profilerar sig med hjälp av det 

innehåll dem delar med sig av på sociala nätverk. Författarna menar att normen för en 

profilsida är att dela med sig av professionell information såsom utbildning och 

arbetslivserfarenhet, men de påpekar även att det är viktigt att redovisa sitt liv via sitt sociala 

nätverksflöde för att ses som en intressant person. Detta kom de fram till med hjälp av 

djupintervjuer där 12 studenter delade med sig av personliga åsikter och tankar. Labrecques, 

Markos och Milnes analys visar till sist att det är normer och aktuella trender som ger upphov 

till vilket innehåll som användare producerar. Författarna visar även att många deltagare 

använder sociala nätverksajter som ett verktyg för att bygga den personliga 

varumärkesidentiteten. De påpekar även att onlineidentiteten inte alltid stämmer överrens med 

verkligheten (Labreque, Markos & Milne 2010). 

 

Innehållsanalys av facebookkonton 

Zhao, Grasmuck och Martin (2008) skriver i artikeln Identity construction on Facebook om 

självpresentation på internet. Forskarna använder Goffmans begrepp framträdande, fasad och 

intrycksstyrning då de utför en innehållsanalys på ett antal facebookkonton, där de bland 

annat analyserar självbeskrivning och anonymitet. De pekar på att användare kan förstärka 
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eller överdriva sin identitet i en önskad riktning, samtidigt som de kan dölja det de inte vill 

visa. Vidare analyserar de även om användare presenterar sig olika beroende på publik och 

sammanhang. Analysens resultat visar att Facebook översvämmas av inlägg från användare 

och forskarna menar att användarna brukar sig av begreppet Show don’t tell, vilket innebär att 

man försöker skapa ett önskat intryck hos sin publik och dölja det man inte vill visa. Studien 

visar på att Facebook erbjuder användare att presentera sig på ett sätt som kan kringgå fysiska 

hinder och skapa det efterlängtade jaget, som de inte kan offline. Sådana ”digitala jag” är 

enligt författarna verkliga och kan tjäna till att förbättra användarnas totala självbild och 

identitetskrav, vilket kan öka chanserna till att ansluta i en offlinevärld (Zhao, Grasmuck & 

Martin 2008). 

 

Publikforskning om normer och intrycksstyrning 

Artikeln Following you (Crawford 2009) belyser att normer kan vara en orsak till att 

användare förvränger sanningen och ljuger om sig själva i sociala nätverk. Författaren 

undersöker Twitter som är ett socialt nätverk där man skriver korta meddelanden till sin 

publik. Hon undersöker Twitters publik och deras uppfattning av andras statusuppdateringar. 

Alla sociala mediekanaler har en publik och därför går denna artikel även att koppla till 

Instagram och Facebook. Utvecklingen av nya tekniska former för att titta, lyssna och 

interagera studeras. Författaren argumenterar för att den nya tekniken ger snabbare utveckling 

av normer, vanor och konventioner som ger publiken möjlighet att enkelt kunna följa och 

uppdatera sig om vad som händer på de sociala nätverken (Crawford 2009). 

 

Personlighet och användning av sociala medier 

Artikeln Who interacts on the web? (Corea, Willard Hinsley, & Gil de Zuniga 2009) 

undersöker sambandet mellan personlighet och användandet av Facebook. Utifrån olika 

kategorier drar författarna slutsatser om målgruppens agerande vid nätaktiviteter. Studien är 

kvantitativ med en enkätundersökning som studerar statistiska förhållanden och samband 

mellan olika variabler, såsom ålder, kön, ras och utbildning. Studiens resultat visar bland 

annat att det finns stora skillnader i agerande på sociala medier beroende på vem man är som 

person, vad man har för bakgrund, ålder, kön, ras och utbildning. Detta visar att beroende på 

vem man är så agerar man olika i de sociala nätverken (Corea, Willard Hinsley, & Gil de 

Zuniga 2009). Vidare belyser artikeln Too many facebook ”friends” (Brandtæg, Lüders, & 

Skjetne 2010) den personliga identiteten och social övervakning på Facebook. Forskarna 
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använde ett explorativt användbarhetstest där resultatet visade att användare blev obekväma 

av tanken på social övervakning och ställde sig frågorna, vad kan man avslöja om sig själv 

när publiken är så bred och varierad? Till sist påpekade respondenterna att de av tristess 

avvisar vänner när de blir för privata och delar personliga tragedier. Med tanke på detta är det 

svårt för användare att hitta en balans för vad som är okej att publicera på Facebook, vad vill 

användarens publik ta del av för information? (Brandtæg, Lüders, & Skjetne 2010) 

 

2.3 Sammanfattning av teoretisk referensram 
I detta kapitel har studiens teoretiska referensram och relevant tidigare forskning presenterats. 

Den tidigare forskning som vi har valt att lyfta fram bygger till stor del på Erving Goffmans 

teorier. I likhet med tidigare forskning används hans teorier på ett snarlikt sätt i denna studie. 

Goffmans perspektiv har visat sig vara framgångsrikt när det kommer till studier som 

behandlar människors framträdande i olika situationer. Därför tror vi att denna tidigare 

forskning kan hjälpa oss att föra studien framåt och att Goffmans teorier ska hjälpa oss att 

svara på vårt syfte och våra frågeställningar. 
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3. METOD 
______________________________________________________________________________ 

I denna del presenteras och motiveras uppsatsens metodologiska ansats, vidare 

förklaras hur urvalet av respondenter har gått till. Efter det presenteras hur analysen 

och tolkningen av det empiriska materialet utförs och slutligen följer en 

sammanfattning av denna del. 

_____________________________________________________________________ 
 

Undersökningens metodologiska ansats är kvalitativ då syftet är att få en djup syn på 

problemet. För att förstå den situation som individer och grupper befinner sig i måste vi 

försöka komma dem inpå livet (Holme & Solvang 1997:92). Trost menar att en kvalitativ 

metod används för att försöka förstå människors sätt att resonera och reagera, eller för att 

skilja på varierande handlingsmönster (Trost 2010:32). 

 

3.1 Djupintervjuer 
En djupintervju innebär att två personer möts, samtalar och försöker möjliggöra en personlig 

relation där båda kan vara öppna om sig själva (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:40). 

Målet är att försöka sätta sig in i respondentens situation och se på världen genom hans eller 

hennes ögon och se på fenomenet inifrån (Holme & Solvang 1997:92). Intervjuaren skall 

försöka förstå respondentens skäl, känslor och sätt att tänka och handla (Trost 2010:53). Att 

tillägga är att intervjuer är den vanligaste forskningsmetoden hos både forskare och studenter 

som arbetar inom en kvalitativ inriktning (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:36). Fördelen 

med djupintervjuer är den djupa synen på problemet där det även finns möjlighet för både 

intervjuaren och respondenten att ställa följdfrågor, vilket kan ge ytterligare information i 

frågan. Vidare är en positiv aspekt att intervjupersonen inte blir påverkad av andra deltagare, 

vilket till exempel hade kunnat ske i en fokusgrupp. Däremot kan nackdelar uppkomma om 

intervjuaren inte är objektiv och det kan då finnas en risk att hen styr frågorna åt ett visst håll 

för att få ett önskat svar (Trost 2010:95). Motiveringen till varför djupintervjuer används i 

denna studie är att individens tankar och känslor står i fokus. Därigenom tillhandahålls en 

djupare syn på problemet, där personliga åsikter på individnivå kommer fram och ett öppet 

samtal är möjligt. 
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Åtta djupintervjuer utförs i denna undersökning, detta för att tillhandahålla en djup inblick i 

ämnet och ta del av personliga åsikter, värderingar och känslor kring uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Djupintervjuerna var semistrukturerade, vilket betyder att man utgår från ett 

frågeschema där frågornas ordningsföljd kan variera, detta ger respondenten möjlighet att 

utveckla sina svar och till viss del styra i vilken ordning olika saker kommer upp (Bryman 

2011:206). Då en avslappnad miljö är viktig för en givande intervju utfördes dem i 

respondenternas hem (Wibeck 2010:33). Vidare utfördes alla intervjuerna under 30 minuter 

och i slutet av dem visades videoklippet What´s on your mind? för att väcka åsikt kring 

Facebook och dess påverkan. Videoklippet handlar om Scott Thompson som blir negativt 

påverkad av vänners statusuppdateringar på Facebook. Scott strävar efter att visa upp en fasad 

av sig själv för att få bekräftelse i form av likes. Han börjar må psykiskt dåligt över att behöva 

fortsätta leva upp till den onlineidentitet han egentligen inte är. Klippet slutar med att Scott på 

Facebook visar vem han egentligen är, vilket är en man som mår mycket dåligt. När han 

slutligen visar sin ärlighet slutar en facebookvän följa honom. Detta klipp visades för att 

belysa självpresentation och påverkan på Facebook och Instagram och för att höra vad 

deltagarna hade för personliga åsikter kring klippet. Anledningen till varför vi visade 

videoklippet i slutet är för att respondenternas svar inte skulle påverkas, vi är nämligen 

medvetna om att klippet visar ett starkt vinklat perspektiv av hur Facebook kan påverka en 

person. Vi har även vetskap om att denna video endast belyser Facebook, men den är ändå 

relevant då samma sak skulle kunna hända på Instagram. Vidare så utfördes transkriberingen 

utfördes direkt efter intervjuerna, detta för att informationen fortfarande skulle vara färsk. För 

att underlätta transkriberingen användes ljudupptagning under intervjuerna. Fördelen med 

ljudinspelning till skillnad från videoinspelning är att en naturlig miljö bibehålls, deltagarna 

tänker ofta inte på att högtalaren är närvarande och talar därför fritt och utan påverkan 

(Wibeck 2010:91). 

 

3.2 Urval av respondenter 
Vid urvalet av respondenter tillämpades ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket är ett urval 

som är lättillgängligt för forskaren (Bryman & Bell 2013:496). Detta gjordes med tanke på 

den begränsade tiden och möjligheten att kunna använda studenter från Högskolan i Halmstad 

i vår undersökning. I undersökningen har sammanlagt åtta personer deltagit i djupintervjuer. 

För att vara säkra på att deltagarna innehar ett facebook- och instagramkonto så valdes 

bekanta till oss som vi vet är aktiva i de båda nätverken. Med tanke på denna bekantskap är de 
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troligtvis mer öppna och ärliga i sina svar. Respondenterna var fyra kvinnliga respektive fyra 

manliga studenter. Alla har det gemensamma intresset sociala medier och är aktiva där, med 

aktiva menas några uppdateringar i veckan samt en daglig koll på nyhetsflödet. 

 

3.3 Analysteknik 
För att kunna analysera det empiriska material som samlats in så användes Kvales fem 

huvudmetoder för kvalitativ analys (Fejes & Thornberg 2012:33). Den första metoden 

koncentrering innebär att man genererar poängen ur datamaterialet, detta gjordes genom att 

spara de svar som ansågs relevanta för studien. Vidare skedde en kategorisering där 

datamaterialet kodades i kategorier för att kunna analysera likheter och skillnader. Materialet 

kategoriserades med hjälp av överstrykningspennor, där olika färger representerade olika 

teman. Den tredje metoden, berättelse användes på så sätt att vi vidareutvecklade materialet 

från intervjuerna för att skapa en sammanhängande berättelse. I nästkommande del tolkning 

analyserade vi materialet djupare och lade upp berättelsen i kategorisk ordning. Detta för att i 

sista metoddelen ad hoc lättare kunna hitta mönster där vi jämförde intervjuerna och drog 

paralleller till tidigare forskning. 
 

3.4 Sammanfattning av metod 
Denna del av uppsatsen presenterar den valda metoden djupintervjuer och hur den har använts 

för att samla in data. Vidare beskrivs urvalet av de respondenter som deltagit i 

undersökningen och till sist förklaras analystekniken, det vill säga hur vi i kommande del 

presenterar och analyserar det empiriska materialet. Valet av metod har gett ett rikt material 

och de mest relevanta svaren analyseras. Att tillägga är att en del av analysen behandlar 

intrycksstyrning och vi är medvetna om att intrycksstyrning inte endast sker på sociala 

medier, utan även i alla sorts sociala situationer, till exempel under våra intervjuer. Därför 

kommer vi i vissa fall även att analysera i vilken talform respondenterna uttrycker sig, till 

exempel om de talar i ”jag”-form eller i tredjeperson.  
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4. ANALYS OCH RESULTAT 
_____________________________________________________________________ 

I denna del av uppsatsen presenteras och analyseras materialet från de intervjuer som 

genomförts. Intervjuerna jämförs med varandra och kopplas även ihop med tidigare 

forskning, detta för att till sist kunna presentera ett slutgiltigt resultat. 

_____________________________________________________________________ 
 

För att underlätta för läsaren är analysdelen uppdelad i fem olika teman, där den första 

Studenternas användningsmönster på sociala nätverk tar upp deltagarnas allmänna aktivitet 

på Facebook och Instagram. I den andra delen Definition av självpresentationen analyseras 

hur deltagarna väljer att presentera sig själva via inlägg. Tredje delen Förväntningar och 

medvetenhet bakom självpresentation behandlar deltagarnas medvetenhet eller omedvetenhet 

bakom självpresentationen och vad de har för förväntningar av den. Den fjärde delen 

Självpresentationens påverkan tar upp hur deltagarna påverkas av andra användares inlägg på 

Facebook och Instagram. Till sist behandlar den femte delen Har andra det bättre än mig? 

deltagarnas inställning till huruvida de känner att andra har det bättre än dem själva på 

Facebook och Instagram. 

 

Som tidigare nämnt lyfts intrycksstyrning upp och vi är medvetna om att intrycksstyrning 

även kan ske under intervjuer. Förutom att vi analyserar vad deltagarna säger så kommer vi 

till viss del att analysera hur de säger det, alltså i vilken talform de uttalar sig. Phillips W 

Davison talar om The Third-Person Effect vilket innebär att deltagaren inte uttrycker sig i 

”jag”-form utan snarare i former som ”dem” (Davison 1983:3). I intervjuerna talades det både 

i ”jag”-form och ”man”-form, där vi ser det som att respondenternas ”man” liknar Davisons 

”dem”. 

 

The phenomenon under consideration has been called the "thirdperson effect" 

because third persons are involved from two different observational standpoints. 

In the view of those trying to evaluate the effects of a communication, its 

greatest impact will not be on "me" or "you", but on "'them"-the third persons. 

(Davison 1983:3) 
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Då några av våra intervjudeltagare vill vara anonyma i uppsatsen har de istället fått fiktiva 

namn, vilka är; Helen, Johanna, Matilda, Molly, Fredrik, Magnus, Jacob och Alex. 

 

4.1 Användningsmönster på sociala nätverk 
För att introducera intervjudeltagarna i ämnet ställdes till en början en allmän fråga om 

användningen av Facebook och Instagram. Det visar sig att samtliga deltagare besöker 

Instagram flera gånger dagligen och uppdaterar mer eller mindre varje dag. När det sedan 

kommer till Facebook har aktiviteten avtagit den senaste tiden, däremot säger sig 

respondenterna besöka sidan men är själva inte speciellt aktiva när det kommer till 

publicering av inlägg. Intervjudeltagarna ser det alltså som att Facebook har försvunnit mer 

och mer och att Instagram har tagit över dagens nätverkande. De väljer dock att har kvar sin 

Facebook för möjligheten till att hålla kontakt med gamla vänner. Aktiviteten på Facebook 

har enligt respondenterna svävat iväg från renodlade statusuppdateringar till reklam, 

videoklipp och tävlingar, ett citat som sammanfattar deras svar är; 

 

Jag är mest aktiv på Instagram, Facebook har börjat sväva iväg på massa 

onödig skit som videos och någon väns väns väns senaste like. (Fredrik) 

 

Det är alltså tydligt att Instagram har tagit över mer och mer. Deltagarna menar att de har att 

göra med att Facebook har gått från ett socialt nätverk till en marknadsföringssajt med 

opersonlig reklam och möjligheten till att inte kunna välja vad man vill ta del av. 

Respondenterna menar även att individer idag prioriterar att vara mer privata, de vill kunna 

välja sina följare och vad man vill följa, vilket Instagram kan bidra med utan oönskad reklam.  

 

Jag har så många vänner på Facebook, vissa är sånna man knappt hälsar på… 

Då vill ja ju inte att de ska se vad jag gör… Instagram är ju mer privat så jag 

publicerar där istället. (Magnus) 

 

Artikeln Too many facebook ”friends” lyfter detta, den sociala övervakningen, vad kan man 

avslöja om sig själv när publiken är så bred och varierad? (Brandtæg, Lüders och Skjetne 

2010).  Våra deltagare visar sig ha en stor medvetenhet när det kommer till vilka som följer 

dem i de båda kanalerna. Därav säger sig vissa av dem att de går ifrån Facebook av denna 

anledning också. Med dessa svar kan vi konstatera att Facebook tappar aktivitet från sina 
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användare, både med anledning av all marknadsföring som tar över samt användarnas stora 

vänskapskrets i det sociala nätverket. 

 

4.2 Definition av självpresentationen 
Erving Goffman talar som tidigare nämnt om framträdande, vilket kan liknas med ett av hans 

andra begrepp give expression, då båda begreppen innebär hur individer visar upp en samlad 

aktivitet inför olika observatörer (Goffman 2004:12,28). I detta fall visar användarna upp sig 

själva online via inlägg på antingen Facebook eller Instagram inför vänner och följare som 

observatörer.  Intervjuerna visar att självpresentationen skiljer sig åt beroende på personlighet 

och prioriteringar, majoriteten av respondenterna lägger upp bilder från sin vardag och skriver 

egentligen inga textinlägg alls. De flesta bilderna läggs upp på Instagram och vissa kopplas 

även till Facebook, bildpresentationen skiljer sig dock åt beroende på vem vi talar med; 

 

Jag brukar inte lägga upp bilder på mig själv, däremot lägger jag upp en 

vinkväll med tjejerna, en trevlig kväll med familjen eller något annat speciellt 

jag vill visa. (Matilda) 

 

Jag lägger mest upp bilder från min vardag typ när jag hänger med vänner, 

festar och sånt där. (Jacob) 

 

Jag publicerar mycket bilder på mig själv, vänner, fritid, handboll, humorbilder 

och otippade saker som händer i vardagen. (Johanna) 

 

Jag lägger upp lite olika, från vardagen, på vänner, från träning och selfies 

såklart. (Molly) 

 

Över lag märker vi att respondenterna enbart vill presentera positiva saker som händer i deras 

vardag. Det finns dock en skillnad mellan hur de väljer att presentera sig. Två av tjejerna 

säger sig lägga upp bilder på sig själva och alltså följa trenden med selfies medan några andra 

deltagare är tydliga med att de inte lägger upp bilder på sig själva.  Däremot säger sig 

majoriteten av deltagarna att de gärna är med på bilder tillsammans med vänner men inte 

ensamma. Att tjejerna visar sig ta mer selfies i denna studie kanske kan bero på 

bekräftelsebehov, detta kan tänkas bero på att kvinnor kräver mer bekräftelse än män. Vidare 



	   19	  

säger sig respondenterna endast publicera inlägg som visar en positiv del av sig själva. Men 

varför väljer de att enbart visa det som är positivt? Finns det en rädsla för att inte bli 

accepterad om man lägger upp något mindre positivt? Deltagarna fick ta del av videoklippet 

What´s on your mind där en av dem reagerade på att huvudpersonen i klippet blev borttagen 

som vän på Facebook med anledning av en tråkig statusuppdatering; 

 

Det där med att han blev borttagen av sin vän när han skrev att hans liv är skit, 

det är ju typ så, vem vill höra hur dåligt andra mår… det gör ju inte min vardag 

roligare direkt. (Magnus) 

 

Även artikeln Too many Facebook ”friends” belyser detta, att användare av tristess avvisar 

vänner på Facebook när de blir för privata och delar med sig utav personliga tragedier 

(Brandtæg, Lüders och Skjetne 2010). Kan detta vara en anledning till att användare väljer att 

endast publicera positiva inlägg eller avstå helt från att publicera något? Statistik från 

Svenskarna och Internet 2014 visar att det idag är tre gånger fler som besöker Facebook och 

tar del av vad andra publicerar än som gör dagliga inlägg själva (Findahl 2014). Kan bristen 

på publiceringar på Facebook och anledningen till att Instagram börjar ta över vara en 

kombination av rädsla för att publicera ”fel” inlägg för en mindre privat publik?  

 

Nu har det diskuterats kring vad deltagarna publicerar på Facebook och Instagram, alltså give 

expression enligt Goffman, inlägget som publiceras inför publiken på de sociala nätverken. 

Men hur uppfattas egentligen inlägget av publiken? I nästa del går vi in på detta där vi talar 

om give off expression. 

 

4.3 Förväntningar och medvetenhet bakom självpresentationen 
Goffman talar som tidigare nämnt om give expression och give off expression (Goffman 

2004:12). Give expression är det uttryck individen sänder ut med hjälp av inlägget i det 

sociala nätverket, medan give off expression innebär det budskap som följer med det 

publicerade inlägget. Vad är tanken bakom självpresentationen och hur vill deltagarna bli 

uppfattade av sin publik på Facebook och Instagram?  

 

Som en rolig, seriös person med koll på läget. Men med mycket humor och som 

ofta har saker på gång i livet. (Magnus) 
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Jag vill bli uppfattad på ett sätt där jag är mig själv, där jag inte är tillgjord 

eller överdriven eller som skryter om något. (Matilda) 

Jag vill bli sedd som den jag är, att jag är positiv, glad och rolig, jag vill få folk 

att skratta. (Jacob) 

 

Varje person får bilda sin egen uppfattning, men såklart vill jag att deras 

uppfattning ska vara positiv. (Molly) 

 

Vad är egentligen tanken bakom respondenternas självpresenterande inlägg? Detta är något 

som de har svårt att svara på, de verkar inte ha någon specifik tanke bakom inläggen. Däremot 

kan vi indirekt se att respondenternas tanke faktiskt är att förmedla en underhållande och 

positiv känsla. Ser vi till Goffmans begrepp give off expression är detta alltså budskapet som 

deltagarna vill ska förmedlas med deras inlägg. Deltagarna fick frågan om hur de tror att de 

blir uppfattade av sin publik i de sociala nätverken. 

 

Jag är ”privat” så vem som helst kan inte följa mig på Instagram, där jag 

publicerar mest, där har jag oftast vänner som jag känner som följare och jag 

hoppas och tror att de ser mig som den jag är och en bra person. (Matilda) 

 

På sistone förväntar de sig nog min traditionella fredagsbild där jag visar min 

glädje över att det är helg, kanske någon TBT på torsdagar, det börjar bli 

standard nu. (Johanna) 

 

Dessa citat utgår alltså från hur deltagarna tror att de blir uppfattade. En del av dem bryr sig 

inte om hur de blir uppfattade medan andra prioriterar att deras budskap når ut på rätt sätt. Vi 

kan konstatera att man medvetet eller omedvetet sänder ut budskap för att få vissa 

uppfattningar. Detta beror på hur individen använder Facebook och Instagram, vissa bygger 

ett varumärke medan andra inte bryr sig och har det mer som en hobby eller dagbok. Artikeln 

Online Personal Branding visar att många individer använder sociala nätverksajter som ett 

verktyg för att bygga den personliga varumärkesidentiteten (Labreque, Markos & Milne 

2010). Över lag verkar våra respondenter vara omedvetna om hur deras självpresentation 

uppfattas av andra, de hoppas snarare att de uppfattas på ett positivt sätt. Johanna sa att 

hennes publik förväntar sig hennes traditionella fredagsbild, därmed har hon byggt upp en 

fasad. Goffman menar att när en fasad och roll är trovärdig fordras det att de ideal och 
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förväntningar som finns på rollen uppfylls (Goffman 2004:39). Därmed känner Johanna att 

hon måste fortsätta att leverera en fredagsbild varje vecka. Vidare vet vi inte hur 

respondenternas inlägg egentligen påverkar publiken då publiken i fråga inte har studerats. I 

nästa del kommer vi istället att analysera hur våra respondenter påverkas av andra användares 

inlägg på Facebook och Instagram. 

 

4.4. Självpresentationens påverkan 
Som vi tidigare kommit fram till kan självpresentationens budskap skapas med medvetenhet 

eller omedvetenhet. Här talar Goffman om begreppen frontstage och backstage (Goffman 

2004:101-102)  och menar att det med hjälp av intrycksstyrning (Goffman 2004:182) finns 

möjlighet till att kunna bygga upp en fasad (Goffman 2004:35) där man kan dölja det man 

inte vill visa, och därmed styra hur man vill bli uppfattad. Artikeln Online Personal Branding 

påpekar även detta, att onlineidentiteten inte alltid stämmer överrens med verkligheten 

(Labreque, Markos & Milne 2010). Sociala nätverk och internet har tagit Goffmans tankar till 

en modern nivå och bidrar till möjligheten att lätt kunna dölja oönskad information online, 

vilket inte är lika lätt offline. Crawford belyser i sin artikel det man behöver ha i åtanke, att 

det krävs att det inte bara finns användare som publicerar händelser utan att det även finns en 

publik som kan uppfatta vad användarna publicerar (Crawford 2009). Beroende på vem som 

tar del av inlägget så reagerar man olika, respondenterna fick frågan om de påverkas av andra 

användares inlägg och isåfall hur.  

 

Påverkas det vet jag inte om jag gör, däremot kan jag bli provocerad och 

irriterad på folk som publicerar ointressanta saker som mat eller typ att de ska 

ut och promenera. (Magnus) 

 

Folk blir nog påverkade av olika prestationer och vad folk har åstadkommit, till 

exempel när någon har sprungit milen på en viss tid. (Helen) 

 

Ja garanterat, det är nog många som blir påverkade negativt om man har dåligt 

självförtroende typ. (Jacob) 
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Absolut, just nu är den största påverkan allt med träning och mat, vältränade 

kroppar och bilder som visar sin största motivation till att träna och bli fit, jag 

antar att alla blir påverkade på något sätt. (Johanna)  

 

Jag påverkas inte av andra användares inlägg, varken på Facebook eller 

Instagram. Jag tror däremot att många användare blir påverkade utav andras 

inlägg väldigt mycket, det beror på hur stark man själv är som person. Är man 

en känslig person med dålig självkänsla så är det enkelt att falla ner i gropen 

och tycka syndare om sig själv, och jag tror även många jämför sig med hur 

andra ser ut och är. Det tror jag man gör som 12-åring och som 35-åring men 

det finns givetvis dem som inte gör det med. (Matilda) 

 

Här fick vi både utvecklade och intressanta svar av våra respondenter. Till att börja med går 

det att se tendenser till den tidigare nämnda tredjepersonseffekten. Helen, Jacob och Matilda 

svarar inte på frågan om de själva blir påverkade utan uttrycker istället sitt svar med ”folk 

blir”, ”användare blir” och ”många blir”. Helens svar analyseras djupare, hon svarar i en slags 

”man”-form istället för jag-form. Frågan ställs till henne och om hon själv blir påverkad, 

istället svarar hon att folk blir påverkade. Detta kan tänkas bero på att hon själv blir påverkad 

men istället svarar i tredjeperson för att det känns tryggare. 

 

Matilda visar sig inte bli påverkad av några inlägg alls, här spelar kanske hennes bakgrund en 

roll, detta skulle kunna bero på att hon är starkare som person. Artikeln Who interacts on the 

web belyser att nätagerande kan skilja sig åt beroende på individens bakgrund. Magnus 

däremot talar om att han kan bli provocerad och irriterad när folk publicerar mat och 

motionsrelaterade bilder. Eftersom att träning, mat och hälsa har blivit en trend publiceras det 

troligtvis mängder av inlägg kring det på Facebook och Instagram. Även Johanna påverkas av 

tränings- och matrelaterade inlägg, dock säger hon sig bli mer motiverad istället för irriterad. 

Artikeln Online Personal Branding belyser att det är normer och aktuella trender som ger 

upphov till vilket innehåll som användare producerar (Labreque, Markos & Milne 2010). Kan 

detta vara en anledning till Magnus irritation, får han ta del av för mycket liknande inlägg 

eller handlar det om avundsjuka? Johanna kan tänkas påverkas på ett annat sätt på grund av 

att hennes intresse skiljer sig från Magnus när det kommer till träning och mat. Ännu en trend 

som är på agendan idag är selfies, våra respondenter har visat att antingen gillar man eller så 

ogillar man selfies, både att ta dem och att ta del av dem.  
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När jag lägger upp en selfie så vill jag såklart att den ska vara bra, man skulle 

ju aldrig lägga upp en ful selfie liksom. (Molly) 

 

Jag stör mig på folk som lägger upp bilder på sig själva hela tiden, vad är 

grejen med det? (Alex) 

 

Molly har en intressant tanke om selfies där hon alltid vill visa en attraktiv sida av sig själv. 

Här kommer vi in på Goffmans begrepp frontstage/backstage som liknar begreppet Show 

don’t tell från artikeln Identity construction on Facebook. Artikelns författare menar att 

användare kan förstärka eller överdriva sin identitet med hjälp av Show don’t tell för att skapa 

ett önskat intryck från sin publik och därmed även dölja det de inte vill visa (Zhao, Grasmuck 

& Martin 2008). Molly döljer det hon inte vill visa backstage och framhäver det hon vill att 

publiken ska se frontstage, antingen gör hon detta medvetet eller omedvetet. Hon har härmed 

styrt intrycket andra användare får av henne till något hon tycker är positivt. Dock märker vi 

att denna intrycksstyrning även kan misslyckas beroende på vem som tar emot inlägget. För 

Alex är selfies irriterande, då spelar det ingen roll hur fin Mollys selfie är, snarare tvärtom. 

Även intrycksstyrning behandlas i videoklippet What’s on your mind och en av 

respondenterna reagerar på att huvudpersonen i klippet styr intrycket för att försöka få andra 

att tycka om honom. 

 

Killen förlorar typ på att inte vara sig själv ju, han verkar ju inte må bra när 

han måste ljuga hela tiden. (Fredrik) 

 

I klippet uppfattar huvudpersonen att andra har det mycket bättre än honom. Det får oss att i 

nästa del komma in på hur våra respondenter ser på denna fråga, har andra det bättre än mig?   

 

4.5 Har andra det bättre än mig?  
Nu har självpresentationen och tanken bakom den analyserats, vi har även fått ta del av hur 

deltagarna påverkas av andra användares självpresentation. Hur kan självpresentationen 

påverka användare, jämför man sig med varandra? Respondenterna fick frågan om de anser 

att andra har de bättre än dem själva på Facebook och Instagram. 
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Ibland ja, man blir avundsjuk och mer påverkad än vad man egentligen vill, jag 

kan ibland börja ifrågasätta mig själv varför jag gör som jag gör och varför jag 

ser ut som jag gör, hit och dit… Sen kommer man på sig själv att det är sjukt att 

tänka så. (Molly) 

 

Molly säger sig bli mer påverkad än vad hon önskar, därmed börjar hon tvivla på sig själv för 

att sedan komma på att det är dumt att tänka i dessa banor. Här märker vi att självkänslan kan 

påverkas negativt av inlägg på sociala nätverk, kan detta bero på vem/vilka man följer? Kan 

vissa användares inlägg ge oss sämre självkänsla än andras? Magnus har en annan åsikt i 

frågan; 

 

Jag följer troligtvis människor som lever ett intressantare liv än vad jag gör och 

på så vis uppfattar jag att de har det bättre än mig. Ren avundsjuka. (Magnus) 

 

Magnus visar sig anse att andra har ett intressantare liv än honom, men hur påverkar detta 

egentligen hans självkänsla? Magnus verkar bli negativt påverkad av dem han följer, men 

samtidigt vill han fortfarande ta del av deras inlägg. Frågan är om han tar illa vid sig av detta 

eller om han bortser från det. Han kan ju välja att sluta följa de med intressantare liv? Eller är 

det så att han kanske på samma gång blir inspirerad? Nästa respondent visar en annan sorts 

medvetenhet om andras inlägg; 

 

Ja ibland känns det som att andra har det bättre, det ser ju så ut i alla fall. 

(Alex) 

 

Alex får känslan av att andra har det bättre, men visar sig samtidigt vara tveksam på om det är 

så. Även om han kan känna att andra har det bättre verkar han kunna se igenom det till viss 

del och visar en medvetenhet om att användaren visar upp en fasad. Användaren som 

publicerar inlägget visar endast en liten del av sig själv frontstage men döljer det som finns 

backstage. Vi ställer oss frågan om man någonsin kan veta vad som händer backstage hos 

andra användare på sociala nätverk? Vidare finns det även respondenter som inte säger sig bli 

påverkade av andra användares inlägg. 

 

Nej jag gör faktiskt inte det, jag försöker att alltid finna positiva saker med mitt 

eget liv och vad jag har som inte alla andra har. Alla har inte råd att åka 
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utomlands eller att köpa den fetaste volvon men man är ju inte dummare för det. 

Men jag tror att många, stora som små tänker att man måste vara som alla 

andra. (Matilda) 

 

I denna studie är Matildas svar unikt då hon är den enda som säger sig inte bli påverkad av 

andra användare i hennes nätverk. Matilda uppskattar det hon själv har och använder det för 

att inte jämföra sig med andra. Kan detta tänkas skilja sig när det kommer till individers 

livssituation. Är det kanske en fråga om mognad. Till sist lyfts Fredriks svar på frågan om 

andra har det bättre; 

 

Anser att folk som lägger ut för mycket på Facebook och Instagram har för 

tråkigt allmänt och gör saker för att få en anledning för att visa upp det. 

(Fredrik) 

 

Fredrik har en helt annan åsikt i frågan än de tidigare nämnda, han verkar över lag störa sig på 

andra användares inlägg och bli irriterad. Trots detta fortsätter han använda de sociala 

nätverken. Finns det en norm som säger att alla ska ha Facebook eller Instagram, är man 

”utanför” om man väljer att inte använda det? 

 

4.6 Sammanfattning av analys och resultat 
Med hjälp av Goffman, tidigare forskning, ett rikt material och en lyckad analysteknik ser vi 

att analysen har gett bra svar på våra två frågeställningar; 
 

1. Hur väljer studenter på Högskolan i Halmstad att presentera sig via inlägg på Facebook 

och Instagram? 

Våra respondenter visar sig publicera något skilda inlägg, men däremot genomsyras inläggen 

av en positiv anda. Vissa lägger upp selfies, som de vill ska uppfattas som attraktiva i 

följarnas ögon. Andra är tydliga med att de inte lägger upp bilder på sig själva utan hellre vid 

speciella tillfällen med familj och vänner. Vi kan se att deltagarna över lag vill uppfattas som 

spännande, intressanta och roliga att följa men samtidigt att de är sig själva och inte skryter. 

Trots detta visar de sig vara omedvetna om vilket budskap som faktiskt går fram till 

mottagaren, de vet vad de sänder ut, men hur uppfattas det i andras ögon? Det verkar även 

vara svårt att som användare veta hur mycket inlägg som är okej att lägga upp utan att skapa 
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irritation och provocera andra användare. Vidare är det svårt för användarna att veta vad som 

är okej och passar alla att publicera, det blir därför svårt att tillfredställa den breda publik som 

många användare har på Facebook och/eller Instagram. Vissa kan se det som att man skryter 

om man publicerar ”fel” sorts inlägg för ”fel” publik och det kan även vara svårt att hålla upp 

en fasad som man byggt upp, där följarna förväntar sig något utav individen. 

 

2. Hur påverkas studenterna av andra användares inlägg på Facebook och Instagram?  

När det kommer till inläggens påverkan på användarna visar alla respondenter en vetskap om 

att man medvetet eller omedvetet påverkas av andra användares inlägg på Facebook och 

Instragram. Denna påverkan verkar till största del vara negativ, men ibland är den 

motiverande och positiv, till exempel blir några av kvinnorna motiverade av 

träningsrelaterade inlägg. De manliga deltagarna visar sig däremot vara dem som blir 

irriterade när de tar del av vissa användares inlägg. Dessa inlägg är troligtvis inte intressanta 

för dem att ta del av och skulle det publiceras mycket av samma sak menar de att även detta 

kan skapa irritation. Den provokation som uppstår hos följarna kan eventuellt bero på 

avundsjuka, det kanske kan handla om en prestation? En av respondenterna nämnde en 

intressant metafor, nämligen att ”falla ner i gropen”. Hon menar att om en användare med låg 

självkänsla får ta del av för mycket ”positiva” inlägg från andra användare faller hen längre 

och längre ner i gropen och tycker synd om sig själv. Denna individ jämför sig då med andra 

användare och ser sig som tråkig och ointressant i jämförelse. En annan deltagare menar på att 

hon blir mer påverkad än vad hon egentligen vill och börjar tveka på sig själv och blir 

avundsjuk, samtidigt som hon kommer på sig själv att det är sjukt att tänka som hon gör. 

Sammanfattningsvis visar sig ett flertal av våra respondenter i denna fråga medvetet eller 

omedvetet bli påverkade på ett negativt sätt, medan några enstaka uppskattar sitt eget liv och 

jämför sig inte med andra.  

Slutligen kan vi konstatera att det är svårt för användare att veta hur de ska bete sig på de 

sociala nätverken. Vad är okej att publicera och inte? Hur gör man för att tillfredsställa sin 

publik utan att provocera dem? Det uppstår lätt en ond cirkel när användare jämför sig med 

varandra och tror att andra har det bättre än dem själva. Kan denna ständiga strävan efter att 

uppfylla normer leda till ohälsa? 
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5. DISKUSSION 
__________________________________________________________________________________________ 

I denna del av uppsatsen diskuterar och reflekterar vi kring studiens resultat. Slutligen 

ges förslag till framtida forskning. 

 

Problemformulering och syfte 

I sammanfattningen av analysen och resultatet svarade vi på uppsatsens två frågeställningar 

som även hänger samman med dess syfte. Vi anser att syftet var forskningsbart och frågorna 

gick att besvara. Syftet med uppsatsen var att studera studenter på Högskolan i Halmstad och 

hur de väljer att presentera sig via inlägg på Facebook och Instagram. Syftet var vidare att 

undersöka hur de påverkas av andra användares inlägg i de sociala nätverken. Ämnet var 

intressant för oss då vi själva är användare av Facebook och Instagram och frågan väcktes hos 

oss när vi tog del av artikeln Facebook – många vill ljuga med sin status ur Expressen 

(Lagercrantz 2013). Författaren talar om att det är ett problem att användare förvränger sin 

status på Facebook för att inte uppfattas som tråkiga. Vi ville ta reda på om detta problem 

faktiskt existerar på Facebook och valde även att undersöka det nyare fenomenet Instagram 

som numera används flitigt av många. När det kommer till vår problemformulering står detta 

problem i fokus och vi kallar det även för den ”onda cirkeln” med tanke på strävan efter att 

alltid vara perfekt och attraktiv på Facebook och Instagram. Resultatet av analysen har gett 

oss bra svar på våra frågeställningar och vi märker av att det är ett ämne som går att fördjupa 

sig ännu mer i.  

 

Teoretisk referensram 

Vår teoretiska referensram bygger på Erving Goffman och några av hans begrepp som ingår i 

hans sociologiska perspektiv. Vi är nöjda med valet av teori då vår studie gick att koppla bra 

till Goffmans teorier. Med tanke på att många utav Goffmans begrepp hänger samman med 

varandra så var det svårt för oss att välja vilka begrepp vi skulle använda. Vi valde till sist de 

som vi ansåg passade bäst ihop med studiens huvudämnen, självpresentation och påverkan. 
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Tidigare forskning 

Med tanke på studiens begränsade tidsram fick vi anpassa oss vid sökandet efter tidigare 

forskning. Vi är nöjda med vad vi hittade och har lyckats dra bra paralleller till det, däremot 

är vi medvetna om att det kan finnas annat material som hade kunnat ge oss en annan syn och 

utgångspunkt i ämnet. Vi såg många likheter mellan den tidigare forskningen och vår studie 

och mycket av det vi fick fram kunde även komplettera det som sagts i de vetenskapliga 

artiklarna. Däremot ser vi att vi har kunnat fylla en lucka då vi går in på självpresentation och 

påverkan på en djup nivå och undersöker både Facebook och Instagram.  

 

Metod och urval av respondenter 

Intervjumetoden djupintervju har fungerat bra i denna studie då vi fick individuella svar utan 

påverkan från andra deltagare och det fanns även möjlighet att ställa följdfrågor från båda 

parter. När deltagarna ville vara anonyma såg vi även möjligheten till en större ärlighet, 

därmed tror vi att de vågade svara mer utförligt. Dock uttryckte sig många av respondenterna 

i en slags tredjeperson, de sa ofta ”man” eller ”folk” istället för ”jag”. Detta såg vi som 

intressant att undersöka och därför blev det även en del av vår analys. 
 

Att ha i åtanke är att denna studie enbart fokuserar på ett fåtal studenter från Högskolan i 

Halmstad. Resultatet hade troligtvis varit annorlunda om studien utförts på en annan 

målgrupp, till exempel hade man kunnat undersöka tonåringars användning av sociala medier 

och hur det påverkar dem. Vidare tror vi att en innehållsanalys hade kunnat vara en intressant 

metod att komplettera med. På så sätt hade vi kunnat ta del av användarnas facebook- och 

instagramkonto och fått en tydligare bild av vad de tar del av och påverkas av. 
 

 

Analys och resultat 

Med hjälp av våra fem teman ser vi att vår analys blev tydlig och strukturerad. Tidigare 

forskning, teoretisk referensram, det empiriska materialet och vår analysteknik har 

tillsammans bidragit till ett intressant resultat. 

Uppsatsens ämne står på dagens agenda och i princip alla har idag antingen Facebook eller 

Instagram. Vi frågar oss om det har blivit en norm att behöva ha ett socialt nätverk idag? 

Mycket av det som händer läggs upp där och det bjuds in till evenemang och grupper. Missar 

man för mycket av att inte ta del av detta? Troligtvis, det finns dem som inte har blivit bjudna 



	   29	  

till en fest på grund av att de inte går att bjuda in dem på Facebook. Därmed verkar det vara 

svårt att inte känna sig utanför om man inte har Facebook och det blir därför en norm att 

skaffa det.  

Vidare är de sociala nätverken idag överfyllda av positiva och attraktiva inlägg, trots detta 

verkar det finnas något annat bakom denna positiva fasad. Är användare rädda för att inte bli 

accepterade om de publicerar något som är mindre positivt? Det blir även här en slags norm 

att sprida positiva inlägg. Skulle användaren förmedla en positiv känsla är det dock inte alltid 

att publiken uppfattar budskapet på det sättet. Goffman talar som tidigare nämnt om give 

expression och give off expression (Goffman 2004:12). Vi har i denna uppsats förstått att vill 

man som användare ge vidare ett budskap via inlägg är det inte alls säkert att samma budskap 

kommer fram på det tänkta sättet till mottaggaren. Beroende på vad mottagaren har för 

självkänsla, intressen, bakgrund och livssituation så varierar uppfattningen. Vi ser även att 

beroende på vem/vilka användaren i fråga följer så skiljer det sig i fråga om vad man blir 

påverkad av, till exempel tycker man om matlagning blir man troligtvis påverkad av inlägg 

inom denna kategori och jämför sig med dem. Att tillägga är att vi reagerade på att männen i 

vår undersökning är dem som blir irriterade på vissa av andra användares inlägg. Vi tror att 

detta kan ha att göra med att män är ärligare i frågan, kvinnor irriterar sig troligtvis också men 

kanske inte nämner det på samma vis? Kan det vara en tillfällighet? 

Våra respondenter talar en hel del i tredjeperson, speciellt när det kommer till hur de blir 

påverkade av andra användares inlägg. Vi tror att det beror på att det är lättare att uttrycka sig 

i ”man” istället för ”jag” då det är mer bekvämt att ställa sig i en grupp istället för ensam. Till 

sist kan vi konstatera att många användare är medvetna om baksidan av sociala nätverk, de 

vet om att saker och ting inte är så positivt som det ser ut, de har dock svårt att se det och 

många tror sig ha det sämre än andra trots att det inte är så. 

 

5.1 Förslag till framtida forskning 
Något som vi hade sett som intressant att studera i framtida forskning är hur användare blir 

påverkade på en ännu djupare nivå och vad konsekvenserna av detta kan bli, till exempel vad 

finns det för konsekvenser med normen av att alltid vara positiv och attraktiv på sociala 

nätverk? Vidare kan det vara intressant att undersöka om övervakning påverkar användaren 

och vad hen väljer att publicera. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor – Djupintervju 

• Vilket socialt nätverk är du mest aktiv på? Facebook eller Instagram? Varför? Hur ofta 

är du aktiv? 

 

• Hur väljer du att visa upp dig (presentera) dig på Facebook? Finns det något syfte 

bakom din presentation? 

 

• Vad publicerar du för sorts inlägg på Facebook? (ex. vilken typ av bilder eller text) 

 

• Hur vill du bli uppfattad av dina facebookvänner? 

 

• Hur tror du andra uppfattar din presentation på Facebook? Vad förväntar det sig av 

dig? 

 

• Påverkas du av andra användares inlägg på Facebook? Hur och av vad? 

 

• Tror du att användare i allmänhet blir påverkade av inlägg på Facebook? Isåfall hur 

och av vad? 

 

• Hur väljer du att visa upp dig (presentera) dig på Instagram? Finns det något syfte 

bakom din presentation? 

 

• Vad publicerar du för sorts bilder på Instagram?  

 

• Hur vill du bli uppfattad av dina instagramföljare? 

 

• Hur tror du andra uppfattar din presentation på Instagram? Vad förväntar de sig av 

dig? 

 

• Påverkas du av andra användares inlägg på Instagram? Hur och av vad?  
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• Tror du att användare i allmänhet blir påverkade av bilder på Instagram? Isåfall hur 

och av vad? 

 

• Uppfattar du det som att andra användare på Facebook och Instagram har det bättre än 

dig? Varför? 

 

What’s on your mind? 

 

• Har du några kommentarer efter att ha sett filmen? 

 

• Finns det något du vill tillägga? 
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