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Abstrakt 

Syftet med denna uppsats var att skapa en djupare förståelse för hur unga tänker och 

handlar kring ”likes och om de gör det till en värdering där de kan mäta sig själv och 

andra både när det gäller online som offline. För att ta reda på detta undersökte vi om det 

sociala samspelet både online och offline påverkas av denna eventuella värdering. 

Forskning visar på att sociala medier har en påverkan på unga, dock finns det ingen 

forskning om just ”likesfenomenet” och hur det tar sig uttryck bland unga användare av 

sociala medier. Studien är av kvalitativ art och har genomförts med hjälp av 

fokusgrupper vilka senare har tolkats utifrån ett hermeneutiskt perspektiv samt med stöd 

av teorier så som socialt kapital (Bourdieu), jaget och maskerna (Goffman) och 

panoptikon (Foucault). Huvudresultatet visar att unga tillskriver en värdering av sig själv 

och andra utifrån antalet ”likes”. Denna värdering har visat sig innehålla både positiva 

och negativa effekter. Positiva effekter på så vis att omtyckta och populära personer 

offline får ännu en konfirmation på att de är omtyckta- genom många ”likes” och 

negativa effekter för de personer som är mindre omtyckta offline genom att de får den 

tillskrivningen även online- genom få ”likes”. Vårt resultat visar även att unga använder 

sig av olika tillvägagångsätt och strategier för att uppnå så många ”likes” som möjligt 

och ett av dem är att framställa sig från sin allra bästa sida på bland annat bilder. 
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Abstract 

The purpose of this study was to create a deeper understanding how young people think 

and act about "likes, and if they do it at a valuation which they can measure themselves 

and others in terms of both online and offline. To find this out, we investigated whether 

social interactions both online and offline were affected by this possible score. Research 

shows that social media has an impact on young people, however, there is no research on 

precisely the "like phenomenon" and how it manifests itself in young users of social 

media. The study is qualitative in nature and has been implemented with the help of 

focus groups, which were later interpreted from a hermeneutic perspective, and with the 

support of theories such as Social capital (Bourdieu), The self and the masks (Goffman) 

and Panopticon (Foucault). Main results show that young write an attribution of 

themselves and others by the number of "Likes". This score has been shown to contain 

both positive and negative effects. Positive effects in that way that people who are 

beloved and popular offline, gets another confirmation that they are beloved- by many 

"likes" and negative effects for those who are less popular offline that they are getting the 

attribution even online through few "likes ". Our results also show that young people use 

different approaches and strategies to achieve as many "likes" as possible, and one of 

them is to portray themselves from their best side in images. 

 

Keywords 

"Likes", Popularity, Representation, Valuation, Social media, Facebook, Instagram, 

Youths, Online, Offline. 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Vi skulle vilja sända ett stort tack till deltagarna i denna studie som så ärligt och 

engagerat berättat om sina tankar och erfarenheter, de gjorde denna uppsats möjlig. Vi 

skulle även vilja tacka vår ”gate opener” som varit väldigt tillmötesgående och hjälpsam. 

Till sist skulle vi vilja rikta ett särskilt tack till vår handledare Åke Nilsén som kommit 

med goda och värdefulla råd. 

 

Jennifer Arvidsson & Caroline Borg 
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1. Inledning 

Sociala medier har blivit ett allt större inslag i många människors liv och enligt Wetterborg 

(2013) som skriver i en artikel i DN så tillbringar genomsnittssvensken drygt tre timmar i 

veckan på sociala medier. Den åldersgrupp som spenderar mest tid är ungdomar i åldrarna 

12-25 år, de lägger ungefär 1 timme per dag och flickor är de mest aktiva. Nilsson (2014) 

uppger på internetstatistik.se att Facebook, Instagram och Twitter är de som toppar listan 

över sociala nätverk och andel svenskar som använder respektive nätverk ser ut enligt 

följande: Facebook- 68%, Instagram- 28% och Twitter- 19%. Facebook är i särklass den mest 

besökta platsen, dock har den tappat i popularitet bland åldrarna 12-15 år då nyare alternativ 

har dykt upp på senare år så som Instagram. Där finns främst flickor i åldrarna 12-15 år. 

Att unga är de som använder sociala medier i högst utsträckning är konstaterat men hur 

påverkar sociala medier dem? Lloyd (2014) menar att tonåren är den tid då människan är som 

mest påverkbar för yttre influenser. För dagens ungdomar är det en uppväxttid med inte bara 

det sociala i skolan eller på fritidsaktiviteter utan även med det virtuella, på de sociala 

medierna finns det en rad olika handlingssätt som kan påverka den unges liv. Författaren 

menar på att sociala medier kan medföra psykisk ohälsa bland unga genom bland annat 

nätmobbning och att inte känna sig tillräckligt populär. Dessa negativa effekter är relativt 

outforskade och istället har de positiva effekterna fått den mesta uppmärksamheten bland 

forskarnas arbete, vilket bland annat är att människor som tillhör minoritetsgrupper kan få 

kontakt med andra i samma situation.  

Utifrån bakgrunden av det ovansagda har vi valt att koncentrera oss på åldersgruppen 14-16 

år, fenomenet vi har valt att studera är ”gillaknappen” eller med ett mer universellt uttryck 

”likes”. “Likes” är ett fenomen som existerar på sociala medier och som innebär att om man 

tycker en bild är fin eller man tycker en statusuppdatering är bra så kan man trycka på en 

”gillaknapp” som vidare syns för den som postat bilden eller statusuppdateringen och andra 

medlemmar. På Facebook (2015) står det att fenomenet lanserades av Facebook den 21 april 

2010 och har sedan dess blivit en väldigt populär funktion för att uttrycka medhåll och gehör 

till något. Det finns väldigt lite fakta om ”likesfenomenet” och vad vi vet så har det inte 

gjorts någon vetenskaplig forskning om det, dock fann vi i en artikel i SVT av Ehrlin (2014) 

att barn mår dåligt av jakten på ”likes”. De blir stressade och rädda för att inte tillskrivas en 

popularitet som kan utvisas genom tillexempel ”likes” eller antalet följare.  
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Vi skulle vilja klargöra i detta tidiga skede vår egen förförståelse av ”likesfenomenet” och att 

det är genom den som hela uppsatsidén egentligen tog sin fart. Vår förförståelse är att "likes" 

kan innehålla både positiv och negativ inverkan på den enskilda individen, vilket vi har fått 

bekräftat av det ovan sagda. Dock finner vi ingen forskning som har tittat närmare på ”likes” 

och hur det tar sig uttryck hos unga genom tankar, handlingar och erfarenheter, detta gör vår 

uppsatsidé än mer lockande och vi vill gräva oss djupare i fenomenet för att ta reda på 

orsaker och bakomliggande faktorer till varför det finns en hets på ”likes”. Förförståelsen 

bygger på att vi båda har varit medlemmar på såväl Facebook som Instagram under flera år, 

vilket gjort att vi kunnat skapa oss fördomen om att "likes" kan ha en påverkan, så väl positiv 

som negativ. Genom vår förförståelse bedömer vi att fenomenet utgörs till en problematik 

som är värt att utforska. Problematiken som vi vill studera är i vilken omfattning och hur 

ungdomar påverkas av fenomenet ”likes” och om de gör det till en värdegrund där de kan 

mäta sig själv och andra i förhållande till antalet ”likes”. Vi har valt att hålla oss till två 

sociala medier vilket är Facebook och Instagram, detta för att de är de populäraste och mest 

besökta sociala medierna och även för att det är där de flesta ungdomar är medlemmar.  
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1.1 Syfte & frågeställning 

Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur unga i åldern 14-16 år 

tänker kring ”likes” på sociala medier och på vilka sätt de använder sig av fenomenet. Vi vill 

undersöka detta genom att se om det finns ett samband mellan ”likes” på sociala medier och 

det verkliga livet, mer specifikt om det sociala samspelet påverkas och om unga gör ”likes” 

till en värdering som de kan mäta sig med i relation till andra.  Detta kommer undersökas 

med hjälp av tre frågeställningar och vi vill understryka den första frågeställningens 

betydelse, frågeställningen är en ja och nej- fråga då vill försäkra oss om att våra egen 

förförståelse är riktig, vi anser därmed att den är relevant för studiens trovärdighet. 

1. Styr antalet ”likes” det värde unga tillskriver sig själv och andra på sociala medier och 

påverkar detta på samma sätt även värderingen i verkligheten? 

2. På vilket sätt påverkas ungas sociala samspel både on – och offline av den eventuella 

värderingen som de tillskriver sig själv och andra? 

3. Hur utmärker sig denna möjliga värdering i ungas handlingar och tankesätt både on – 

och offline?   
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras inledningsvis en kort bakgrund om Facebook och Instagram, 

därefter presenterar vi aktuell forskning som vi anser är relevant för vårt 

undersökningsfenomen. De artiklar som presenteras rör framförallt Facebook då det visat sig 

att det inte finns så mycket forskning om Instagram som är relevant för den här uppsatsen. 

Facebook och Instagram är som vi redovisade i inledningen de sociala medier som toppar 

listan bland Sveriges befolkning och då i synnerhet Facebook, dock är Instagram den ledande 

bland ungdomar, mer specifikt 12- 15 åringar. Detta var något som vi märkte av tydligt i 

insamlingen av vår empiri då det till största del diskuterades kring Instagram. För att få en 

överblick och insyn hur de sociala medierna Facebook och Instagram fungerar och innebär så 

har vi nedan gjort en förklaring och en sammanställning om dem.  

2.1 Facebook 

Skolverket (2013) skriver att Facebook grundades 2004 av en kille som heter Mark 

Zuckerberg. Till en början var det endast tänkt som ett nätverk för studenter på Harvard 

University i USA men bara ett år efter så hade det växt sig utanför universitet och 2013 fanns 

det över 600 miljoner medlemmar runt om i hela världen. Lincoln & Robards (2014) 

förklarar att i början av 2014 hade Facebook varit online i 10 år vilket Mark Zuckerberg 

firade med att posta ett meddelande på webbplatsen. Meddelandet innehöll en reflektion av 

vad han kallade "Facebookresan", där han inte bara reflekterade över varför webbplatsen 

kunnat vara så länge som den gjort, utan även hur Facebook har kunnat lyckas bli en 

integrerad del av livet för så många. Hur var det möjligt, frågade han, att en grupp studenter 

kunde skapa ett globalt fenomen? Lincoln & Robards (2014) förklarar vidare att de senaste 

10 åren har Facebook ackumulerat över en miljard användare världen över och uppnått ett 

uppskattat marknadsvärde på över 100 miljarder dollar, idag bedöms Facebook som det mest 

använda sociala nätverket i jämförelse med sina konkurrenter. I samband med att Facebook 

firade 10-år lanserade de en "tillbakablick-video” som alla användare själv kunde skapa 

enkelt, videon blev en sammansättning av bilder och händelser ackompanjerat med musik i 

bakgrunden, syftet var att uppmärksamma på vilka sätt Facebook har blivit inbäddad i det 

dagliga livet för många av sina användare  

Lincoln & Robards (2014) hävdar att det inte finns något tvivel om att Facebook är ett viktigt 

kommunikationsmedel för många och att Facebook i generell mening helt omkullkastat våra 

kommunikationsvanor. Nu mera används Facebook som ett forum för många saker, allt från 
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att kommunicera med vänner till att visa politiska ställningstaganden. Skolverket (2013) 

förklarar också att användaren kan uppdatera sin profil och göra statusuppdateringar (tala om 

vad man gör, tänker på, hur man mår osv. och detta kan sedan vänner och bekanta antingen 

gilla eller kommentera). Användaren kan också söka upp vänner och bekanta, lägga upp 

bilder, länkar, filmer, artiklar osv. Lincoln & Robards (2014) berättar också att, i och med det 

utbredda användandet av den sociala medietjänsten har det framkommit kritik från många 

olika synvinklar, särskilt från slutet av 2000-talet. Forskare från ett brett spektrum av 

discipliner, bland annat kommunikation och mediastudier, sociologi, psykologi och juridik 

har inte bara intresserat sig av Facebook som ett socialt fenomen i sig, utan även som ett sätt 

för att förstå den sociala världen online.  

2.2 Instagram 

Skolverket (2013) beskriver Instagram som en social media som har fått ett stort uppsving de 

senaste åren. Instagram är en bildtjänst som fungerar på så vis att det går att dela med sig av 

sina personliga bilder och ta del av andras bilder genom att följa deras bildflöden. Fotoappen 

fungerar bäst i kamerautrustade mobiltelefoner och surfplattor till skillnad från webben och 

på grund av en funktion som kallas för filter, vilket menas med att man kan skapa olika 

nyanser och färger på fotot, har Instagram kunnat bli en sådan populär tjänst som den är idag. 

Det går att förmedla sina foton till hela världen genom att ”tagga” sina foton. Att ”tagga” är 

som små faktarutor som beskriver din bild och det går att skriva vad för sorts ord som helst, 

men till fördel ord som är relevanta till bilden. När sedan andra användare söker på ett av de 

orden så kommer den bilden med i det flödet vilket ger användare från en annan del av 

världen möjlighet att ”gilla” och det är hela syftet med att ”tagga”, det genererar i ”likes”.   

Gauthier & Spence (2015) skriver att Instagram kom till i oktober 2010 och sedan 2012 har 

den varit en del av Facebook, med andra ord så äger numera Facebook Instagram. Sedan i 

december 2014 rapporterades det att det fanns 300 miljoner användare och varje dag 

registreras det 2,5 biljoner ”gillamarkeringar” och 70 miljoner upplagda foton från användare 

världen över. En bild postas för att visa upp ett synintryck som inte går att förmedla på 

samma sätt som en text. Detta tror författarna är en annan anledning till att Instagram växt sig 

så stark som den faktiskt har gjort. Instagram går att koppla ihop med till exempel Facebook 

för att på så sätt föra över bilder med ett enkelt tryck på en knapp, på det viset kan 

användaren av Instagram visa upp sina bilder för andra också som inte är användare av 

Instagram.  
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2.3 Self-Affirmation Underlies Facebook Use 

Toma & Hancock (2013) ville undersöka hur det kan komma sig att sociala medier, och då 

speciellt Facebook, blivit så populärt bland miljoner människor världen över. Artikeln visar 

på att en av förklaringarna till detta är att människor har ett behov av att tillfredsställa sitt 

bekräftelsebehov. För att komma fram till denna slutsats gjordes det två olika studier.  I 

studie 1 undersöktes det om Facebookprofiler är självbekräftande i den meningen att det 

tillfredsställer människors fundamentala behov av självförtroende och personlig integritet. 

Båda undersökningarna gjordes på 40 studenter på ett universitet i Boston, studie 1 utfördes 

på så vis att de fick frågor utifrån sin egna Facebookprofil och främlingars Facebookprofil. 

Resultatet visade att människors uppvisande av sin Facebookprofil är en självbekräftande 

funktion, att spendera tid på Facebook kan uppfylla viktiga självbekräftelsebehov. Genom att 

visa upp sig själv från den mest attraktiva och framgångsrika sidan som dessutom är 

inbäddad i meningsfulla sociala kontakter ger Facebook användarna en förbättrad uppfattning 

om självkänsla.   

I studie 2 frågar sig Toma & Hancock (2013) om användare på Facebook utnyttjar de 

självbekräftande funktionerna som kan nås via Facebook, till att reparera ett dåligt 

självförtroende. För att få svar på det fick studenterna individuellt utföra ett tal inför publik 

och efter det fick dem kritik, antingen negativ kritik eller neutral kritik. När de fått kritiken 

fick de välja mellan fem olika aktiviteter och en av dem var att logga in på sin 

Facebookprofil. De andra var: titta på youtube-videos, lyssna på musik från nätet, läsa 

nyheterna på nätet och den sista var att spela tv-spel på nätet. Det visade sig att de studenter 

som hade fått neutral kritik för talet valde lika gärna Facebook som de andra aktiviteterna, det 

fanns med andra ord ingen skillnad på val av aktivitet. När det kom till de studenter som 

däremot hade fått negativ kritik så valde nästan två gånger så många studenter att helst logga 

in på sin Facebookprofil. Resultatet visade alltså att Facebook är en plats där människor 

reparerar och lyfter upp sitt självförtroende när det har blivit skadat på ett eller annat vis.  

2.4 The Faces of Facebookers 

Zywica & Danowski (2008) skriver i sin artikel att forskningens huvudsyfte var att undersöka 

i fall det fanns ett samband mellan offline popularitet och popularitet på Facebook. För att ta 

reda på det gjordes det en enkät på internet som studenter på ett stort universitet i 

mellanvästern i USA fick svara på. Undersökningen ställde två konkurrerande hypoteser och 

resultaten visade att de användare som var mer utåtriktade och som hade högre självkänsla, 
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stödde hypotesen ”Social Enhancement”, att vara mer populär offline ökar populariteten på 

Facebook. De som var mindre populära offline, stödde hypotesen ”Social Compensation”, att 

fattigare blir rikare, att användarna försöker öka sin Facebook popularitet för att kompensera 

för sin bristande offline popularitet. Vidare menar författarna att hur man värderar popularitet 

i gymnasieskolor i dag jämfört med förr inte skiljer sig särskilt mycket åt. Fortfarande 

värderas människor utifrån socialt kapital, klädstil, prestationer och liknande, fast i dag 

värderas dessa egenskaper både offline och online. Författarna refererar till en liknande 

tidigare studie som hävdar att människors popularitet online värderas främst av två aspekter, 

den första är utifrån antalet vänner och den andra är hur lång deras Facebook wall är. Zywica 

& Danowski (2008) lyfter också fram att det finns ett värde och intresse i att betrakta 

popularitet som är mer än bara något som existerar i verkligheten. Det finns också på 

Facebook och troligtvis på andra sociala medier. Detta tillför en ny nivå av komplexitet till 

det sociala livet för vissa ungdomar. De vill inte bara vara populära i skolan utan också i 

virtuella rum, och en del med mindre popularitet offline tycks sträva extra hårt för det på 

nätet. 

2.5 Facebook Self-Presentational Motives: Daily Effects on Social Anxiety and 

Interaction Success 

Burke & Ruppel (2015) utforskar i sin artikel hur sociala medier som Facebook både kan 

gynna och missgynna människors verkliga interaktioner. Genom att använda sig av 

självpresentations-teorin, vilket hänvisar till att människor som upplever social ångest, vilket 

egentlig mening är en funktion av deras uppfattning att misslyckas med en positiv och 

attraktiv framställning av sig själva för andra. Skillnaden till detta är människor som upplever 

sig själva som socialt kompetenta, de tror på sig själva och vet att de kan framföra en 

attraktiv och positiv framställning av sig själv för andra. Dessa två olika självpresentations-

teorier menar författarna kan överföras på sociala medier så som Facebook då de flesta unga 

använder det forumet som det mest primära kommunikationsmedlet idag. Genom att 

exempelvis ta bort en taggning på ett foto på sig själv som man inte tycker framhäver den 

fina sidan eller ta bort något som postats på ens egen sida så går det att kontrollera andras 

uppfattningar av en, det finns med andra ord olika verktyg på Facebook som kan styra hur 

andra ska uppfatta en själv.  

Burke & Ruppel (2015) menar vidare att självpresentationen på sociala medier skiljer sig på 

de människor som har bra självförtroende och de som har social ångest. De som har bra 
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självförtroende söker efter faktorer som visar på deras sociala godkännande medan de 

människor som har lägre självförtroende istället har en tendens att gå in i självförsvar genom 

att förhindra och undvika att negativa associationer kopplas till dem. Författarna ville 

undersöka mer hur de med lågt självförtroende och social ångest påverkas av sociala medier 

så som Facebook. De ställde sig frågor så som, om de fick lättare med interaktioner i 

verkligheten om de framställt sig på ett positivt sätt på Facebook och tvärtom, om de fick 

svårare med interaktioner i verkliga livet om de framställt sig på ett negativt sätt. Deltagarna i 

undersökningen (152 stycken) rekryterades från ett universitet i sydvästra USA, deltagarna 

fick svara på frågor och berätta hur deras dag varit på ett formulär online och det fick de göra 

i 10 dagar.  Slutresultatet i artikeln visar att de som har en låg social kompentens men som 

ändå framställer sig själv som åtråvärda (positiv självpresentation) online får lättare med 

interaktioner offline. Artikeln visar också på motsatsen och bekräftar att människor som har 

låg social kompetens men som visar en negativ självpresentation får det svårare med 

interaktioner i verkligheten. Det förstärker med andra ord deras sociala ångest och 

vidmakthåller en skadlig psykosocial cykel. 

2.6 Young people online and the social value of privacy 

Steeves & Regan (2014)  menar i sin artikel att diskursen om ungdomar och deras brist på 

integritet i förhållande till sociala medier inte alltid är i samklang med verkligheten. 

Författarna menar vidare att populära diskussioner hänvisar till att ungdomar inte bryr sig om 

deras privatliv, eftersom de vill offentliggöra "allt" på sociala nätverkssajter, bloggar och 

videodelningssajter. Empiriska studier rapporterar dock motsatsen dvs. att unga människor 

värdesätter sitt privatliv och försöker skydda deras onlineliv från kontroll. Författarna 

använde sig av empiriska resultat från tre liknande projekt som genomförts av forskare 

knutna till ett universitet i USA. Syftet var att utveckla en konceptuell ram som bättre 

förklarar ungdomars erfarenheter av privatlivet och invasion online. Steeves & Regan (2014) 

hävdar att trots att ungdomar lämnar ut personlig information i onlinemiljöer fortsätter 

empiriska studier att rapportera att unga människor värdesätter integritet online och använder 

en mängd olika strategier för att skydda deras onlineliv från andra. Att en ung person beslutar 

sig för att lägga sina samtal eller gilla foton online på offentliga platser betyder inte att det 

inte finns sekretessförväntningar kopplade till hans eller hennes online-aktiviteter. För att 

summera, så bara för att något är publicerat online betyder det inte att alla ska titta på det, 

även om de kan.  
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Steeves & Regan (2014) menar vidare att unga människor använder onlinelivet till ett brett 

spektrum av saker, som exempel självexponering på vissa onlinesajter, anonyma bloggplatser 

med en särskild målgrupp, att fördjupa banden till verkliga vänner genom sociala nätverk och 

att lägga upp videoklipp på YouTube med hopp om att locka ett stort antal tittare. I var och 

en av dessa situationer förlitar de sig på en komplex uppsättning av normer för att styra vem 

som ska och vem som inte ska se samt vem som ska svara på vad de ser. Om dessa normer 

kränks uppkommer en allmän känsla av obehag och oro hos unga. Exempelvis är volymen av 

visning kopplade till graden i förhållandet mellan personen och betraktaren. Nära vänner kan 

granska ens profil på djupet på grund av intimiteten de delar, men om någon utanför den 

kretsen skulle granska på samma sätt anses den som "desperat" eller som en "förlorare". Det 

framkom även att många unga har en hatkärlek till sociala medier, och känner ofta att 

onlineexponering gör dem sårbara i takt med att andra dömer dem eftersom de inte kan 

anpassa de föreställningar som deras olika målgrupper förväntar sig.  

2.7 Visual identity on Facebook 

Uimonen (2013) utforskar visuella identiteter på Facebook, med fokus på profilfotografier i 

utförandet av att digitalt förmedla självet. På Facebook förmedlas relationer alltmer genom 

bilder, vilket gör processen för prestanda mer synlig.  Bilderna gör det tydligare och ”lättare” 

att avgöra vem som presterar bra respektive mindre bra i utförandet av att förmedla 

identiteter. Författaren hävdar att prestationen ofta är en ”villkorad självprestation” och att 

makten ligger i dess interaktivitet, vilket kan likställas som en teaterscen dvs. förhållandet 

mellan artister och publik. Artisterna anpassar sina prestationer för att underhålla publiken 

bättre. Uimonens (2013) artikel bygger på hennes senaste forskning om digitala medier och 

interkulturell samverkan vilket har utförts på ett nationellt konstinstitut i Tanzania. 

Författaren använde då en kombination av digitala, sensoriska och visuella 

forskningsmetoder. I den aktuella artikeln fokuserar författaren på ett fåtal 

forskningssamtalspartner från den tidigare studien, vars profilfotografier erbjuder intressanta 

inblickar i byggandet av visuell identitet på Facebook. 

Uimonens (2013) resultat visar att en profilsida på Facebook är mycket mer en fråga om att 

visuellt presentera sig själv. Profilfotografier i utförandet av att digitalt förmedla självet på 

Facebook har i syfte med att visuellt kommunicera vem du är för andra. De andra kan vara 

dina "vänner", "vänners vänner" eller "alla", beroende på vilken integritetinställningar du har 

valt. Profilfotografier validerar din identitet, det visar "vem du är. Författaren visar på ett 
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exempel och berättar om en tjej som studerade vid konsthögskolan i Tanzania. Under flickans 

första tid på högskolan gjorde hon uttryck för sin nationella identitet, som illustreras av 

Tanzanias flagga som sin Facebook-profilbild, eftersom de flesta av hennes Facebook-vänner 

var internationella, profilbilden avslöjade hennes kulturella identitet. Före utgången av 

hennes första år, ändrade hon sin profilbild till ett fotografi som hade manipulerats med 

grafisk design. Profilbilden visade henne som en modern bildkonstnär. Därefter ändrade hon 

sin profilfotografi till att hon stolt visade upp sin fysiska kondition, hon visade upp sin mage, 

som hennes vänner pekade på med beundran. Bilden berättade för publiken att hon hade 

förvärvat de fysiska attributen, som utförs genom kroppslig träning och disciplin. Genom att 

kommunicera dessa olika identiteter genom hennes profilbilder, kunde hon utföra den sociala 

konstruktionen av sig själv i samspel med en publik bestående av sina online-vänner. 

Fotografierna visar på en ombyggnad av hennes identitet på Facebook som förändrats under 

tiden för att bättre anpassa sig till den övervakande publiken. 

2.8 Sammanfattning  

Bakgrunden visar på att sociala medier är ett betydelsefullt inslag i många människors liv och 

då i synnerhet när det gäller våra kommunikationsvanor. Tidigare forskning visar på att det 

finns en problematik kring användningen av sociala medier och framförallt för unga. Sociala 

medier används för att bygga identitet, för att reparera ett skadat självförtroende, för att öka 

sin populäritet eller för att kompensera sin icke populära status. Vi kan alltså konstatera att 

sociala medier som kommunikationsforum fyller en uppsjö av olika funktioner. Tidigare 

forskning visar även på att populäritet värdesätts på samma sätt idag på sociala medier som 

innan dess uppkomst, dvs. genom bland annat klädstil och utseende. Skillnaden är att idag 

betygsätts populäriteten i två världar, offline och online. Sociala medier har blivit ett 

styrmedel där det går att kontrollera hur man vill bli uppfattad av andra, ett styrmedel kan 

exempelvis vara att ta bort en taggning på ett foto som man anser framhäver en icke önskvärd 

sida av sig själv. Genom att selektivt välja ut vilken sida av sig själv som ska framhävas så 

tycker vi oss kunna se ett samband till varför unga har ett behov av integritet online än då det 

finns fördomar om att så inte skulle vara fallet. Unga vill inte dela alla inlägg och bilder med 

alla, de vill kunna välja vad som ska vara offentligt och vad som ska vara privat. Tidigare 

forskning visar på att det finns en komplexitet när det gäller ungas sociala liv och denna 

insikt låg till grund för vår uppsatsidé. Som vi påvisat tidigare fanns det ingen forskning 

gällande ”likes” vilket gjorde vår idé än mer intressant eftersom vi menade att ”likes” har 

betydelse för ungas sociala interaktioner såväl online som offline. 
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3. Teori 

I detta kapitel kommer vi att presentera tre olika teorier som vi ansåg var relevanta för vår 

studie och som vidare i analysen skulle hjälpa oss att finna förklaringar och samband. Valet 

av teorier växte fram redan i studiens början, dock tillkom den tredje teorin i ett senare skede, 

vilket var under insamlandet av material. För att kunna besvara våra frågeställningar behövde 

vi teorier som kunde skapa förståelse till om och på vilket sätt unga värderar och värderas 

utifrån antalet ”likes” samt hur denna värdering påverkar ungas handlingar, tankesätt och 

deras sociala samspel. Valet föll på Socialt kapital av Pierre Bourdieu, Jaget och maskerna 

av Erving Goffman och slutligen Panoptikon av Michel Foucault. De tre teorierna valdes i 

syfte att skapa större förståelse för ungas handlingar, strategier och tankesätt i relation till 

”likes”. Då alla teorierna har det sociala samspelet gemensamt fann vi en mening att använda 

oss utav dem, vi ville med hjälp av teorierna på olika sätt angripa problematiken – sociala 

samspelet on- och offline kopplat till ”likes”. 

 I arbetet med det empiriska materialet växte det fram teman som vi kopplade samman med 

våra valda teorier.  Socialt kapital kopplade vi samman med temana popularitet, värdering 

och det sociala samspelet. Vi ville genom socialt kapital se i fall ett rikligare kapital offline 

kunde bidra till popularitet i form av många ”likes” online men även tvärtom dvs. popularitet 

(många ”likes”) online kunde bidra till popularitet offline. Vi ville även se i fall unga gjorde 

en värdering av sig själva och andra i relation till ”likes” och om ett mindre eller rikligare 

socialt kapital online kunde påverka antalet ”likes”. Vi ville också se om ett rikligare socialt 

kapital online kunde gynna det sociala samspelet online och offline men även det motsatta 

dvs. om ett mindre rikligt kapital missgynnade det sociala samspelet. Jaget och maskerna 

kopplade vi samman med temana framställning och norm. Med hjälp av denna teori ville vi 

se hur deltagarna ville respektive inte ville framställa sig själva i jakten på ”likes”, med andra 

ord en djupare förståelse till varför deltagarna handlade som de gjorde på sociala medier. Vi 

ville även få en förståelse till varför det skapats olika normer och ”rätta” regler kring 

uppförande på sociala medier. Panoptikon sammankopplades med temana strategi, 

uppmärksamhet och bekräftelsebehov. Panoptikon växte fram under arbetet med det 

empiriska materialet då vi såg att deltagarna övervakade varandra, för att inte bli utdömda 

som misslyckade (lite ”likes”) använde deltagarna olika strategier vilket resulterade till att 

temat bekräftelsebehov tillkom.  
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3.1 Socialt kapital 

Individers ägande och sammansättning av materiella och sociala tillgångar har betydelse för 

deras placering och relationer till andra individer i sociala sammanhang. Det är detta som 

Bourdieu & Passeron (2008) kallar för kapital, till exempel ekonomiskt kapital, socialt 

kapital och kulturellt kapital. Vi kommer endast att ta upp socialt kapital eftersom vi anser att 

det är det mest relevanta för vår uppsats. Socialt kapital definieras som tillgångar av sociala 

kontakter, som ett slags relationskapital vilket kan ses som en tillgång som man kan dra nytta 

av på ett eller annat sätt.  Det kan vara relationer mellan släkt, vänner, skolkamrater som 

utgör ett socialt nätverk, desto större socialt nätverk personen innehar desto rikare är det 

sociala kapitalet. Det sociala kapitalet grundas i uppväxttiden och kan därefter ackumuleras 

vidare genom livets gång.  

När Bourdieu (2008)  talar om det sociala kapitalet så påpekar han allt som oftast kapitalets 

betydelse för vidare framgång i utbildning och arbete. Han menar att utan dessa 

”förbindelser” eller kontaktnät, är det långt ifrån säkert att en hög utbildning leder till en högt 

uppsatt position i arbetslivet, en individs sociala kapital, med andra ord kontakter, avgör 

alltså hans eller hennes möjligheter att komma in och klättra i yrkeskarriären. På så vis kan 

socialt kapital vara en förutsättning för att kunna få utdelning på̊ annat kapital, t.ex. 

ekonomiskt, kulturellt och/eller utbildningskapital men det kan även vara omvänt. Bourdieu 

& Passeron (2008) menar vidare att de sociala tillgångarna i det sociala kapitalet ser ut och 

värderas olika beroende på i vilken kontext de befinner sig. Tillgångarna i ett socialt kapital 

existerar och är till nytta endast om de omsätts till något som tillkännagivs värde.  

Exempelvis kan ett efternamn vara till fördel för att få ett arbete, om personalrekryteraren 

känner till efternamnet och associationen blir positiv, då ökar troligtvis chansen att få arbetet. 

Däremot kan samma efternamn vara meningslöst att framhäva i andra arbetssökande 

sammanhang, för det är om och endast om tillgångarna låter sig omsättas i något som erkänns 

värdefullt.  

3.2 Jaget och maskerna 

Goffman (2010) har format en teori som handlar om jaget och maskerna. Han menar att det 

finns stora likheter mellan teaterföreställningar med skådespelare och de olika typer av roller 

som människor spelar i olika slags interaktioner i verkligheten. På samma sätt som i 

teatervärlden så anses interaktioner människor i mellan som mycket sköra. Fungerar 

interaktioner dåligt så anses det som allvarliga hot mot den sociala interaktionen, precis som i 
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teatervärlden när publiken blir missnöjda och inte känner sig underhållna. Genom 

missförstånd och misstolkningar eller av en dålig självpresentation kan den sociala 

interaktionen gå förlorad och därmed blir den framträdande individens anseende inte så hyllat 

som den hade velat. 

Goffman (2010) menar att man kan urskilja en främre region och en bakre region (front stage 

och back stage) i den sociala interaktionen som går att likna, som vi nämnde ovan, vid en 

teaterscen. Precis som skådespelare gillar att använda sig av kostymer och rekvisita så gillar 

även människor i det vardagliga livet att använda sig av detta i den främre regionen. För att 

åstadkomma ett slags intryck som vidare framkallar en speciell reaktion från ”publiken” så 

handlar individen på ett fullständigt beräknande och bestämt uttrycksfullt sätt. Detta görs 

medvetet och endast för att uppnå positiv reaktion från de omgivande och berörda 

individerna. För att förtydliga så vill människor i det verkliga sociala samspelet framställa sig 

från sin bästa sida och på så sätt upprätthålla en god mask utåt. När en individ framträder 

inför andra människor så kommer den individen att ha många motiv för att försöka 

kontrollera det intryck som de får av situationen. I den bakre regionen tas masken av och 

individen kan vara sig själv utan att spela en roll för andra, genom denna avslappning 

förbereder man och rustar sig för kommande ”framträdanden” i det sociala samspelet front 

stage. Goffman (2010) menar vidare att ett framträdande socialiseras, formas och omformas 

för att passa in i förutsättningar och förväntningar som finns i det samhälle i vilket det 

framförs.  Med det menas att när en individ framträder så gör han eller hon det genom att 

införliva och exemplifiera samhällets officiellt legitimerade värden, och det i överdrift i 

jämförelse med beteendet back stage. Varför är detta ett så viktigt uppträdhållande för 

människan? Förklaringen hävdar Goffman (2010), ligger i att de flesta människor vill klättra 

uppåt på samhällsstegen och undvika att hamna på en lägre pinne. Det är därför viktigt att 

göra olika uppoffringar för att bevara sin fasad.   

3.3 Panoptikon 

Foucault (2004) ville få ett klargörande och ett mer övergripande synsätt på ordet makt och 

övervakning, hur det ter sig och på vilket sätt individer faktiskt kan acceptera olika 

maktstrategier och övervakningssystem. Det övervakande ögat finns i stort sett i alla instanser 

för individuell kontroll som exempelvis i fängelser, på en arbetsplats eller i ett klassrum. Det 

mer övergripande synsättet på makt och övervakning fann Foucault i ordet panoptikon vilket 

är ett arkitektoniskt uttryck som samordnar olika maktmekanismer. Foucault (2004) menar att 



 14 

panoptikon går att använda varje gång man har att göra med en mångfald individer som man 

måste påtvinga en uppgift eller ett beteende. Detta genom att infoga individerna i rummet, 

fördela individerna i förhållande till varandra, upprätta en hierarki och bestämma över 

maktcentra och deras kanaler. Arkitekturen och den ursprungliga idén på panoptikon såg ut 

på följande vis: En rund byggnad som är indelad i tårtbitliknande celler med ett torn i mitten. 

Tornet är det övervakande ögat på de runtomliggande cellerna och i varje cell finns en individ 

som hålls med kontroll genom att den inte vet om, om den är övervakad eller inte. Den 

huvudsakliga verkan för panoptikon är alltså att göra individen medveten om att man kan se 

honom eller henne och tack vare att individen är medveten om det så fungerar makten 

automatiskt. Individerna är således inneslutna i en maktsituation som de själva uppbär. 

Den här illustrationen av byggnaden är givetvis ingen verklighet i någon instans idag utan 

detta var en ritning och en idé på 1700-talet om hur ett fängelse med dess fångar skulle kunna 

kontrolleras på ett nytt sätt. Dock har panoptikon med grundidén om ovissheten om man är 

övervakad eller inte blivit en inspiration ända fram till idag och även fast inte den runda 

byggnaden finns så går det ändå att applicera konceptet på många instanser så som i fängelser 

eller på arbetsplatser, och även enligt oss, på sociala medier. Foucault (2004) menar att det 

finns en tanke om att panoptikon inte enbart behöver innebära ett övervakande öga i det 

centrala utan att det övervakande ögat kan finnas var som helst. Det som gör det än mer 

intressant är att denna centraliserade makt per autonomi kan föras över på varje enskild 

individ vilket innebär att man har ett övervakande öga på varandra, makten blir på så vis 

decentraliserad. För att ta ett exempel inom arbetslivet, arbetsledaren eller chefen kan 

omöjligt ha koll på sina anställda och se vad dem gör hela tiden, men då de flesta arbetstagare 

högaktar sitt jobb och vill att arbetsplatsen ska fungera korrekt så håller arbetstagarna också 

koll på varandra för att vid en avvikelse kunna rapportera detta till arbetsledaren. På så vis 

behöver inte arbetsledaren ha ett ständigt övervakande öga på sina anställda utan ordningen 

kan upprätthållas per autonomi av arbetarna.  

3.4 Teori kopplat till empirin  

Genom Bourdieu & Passeron (2008) kunde vi se att det sociala kapitalet numera också 

beräknas online via sociala medier, att inneha ett rikligt socialt kapital är numera inte bara 

viktigt i verkligheten utan även i virtuella rum. Det sociala kapitalet har på så vis blivit mer 

tydligt och synligt i nutidens användning av sociala medier än före uppkomsten, om vem som 

har ett stort socialt kapital och vem som har ett mindre socialt kapital. Precis som Goffman 
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(2010) talar om dåliga teaterföreställningar som är en liknelse av dåliga föreställningar som 

görs socialt i det verkliga livet, vilket leder till att den sociala interaktionen hotas, på samma 

sätt kunde vi se liknande företeelser i vårt empiriska material och då särskilt i deltagarnas 

framställning av sig själva. Misslyckades framställningen online resulterade det oftast med en 

tystnad av publiken, d.v.s. positiv uppmärksamhet genom exempelvis ”likes” uppnåddes inte, 

vilket upplevdes som ett hot av den sociala interaktionen online. Genom Foucault (2004) 

kunde vi se att precis som fångarna är medvetna om konsekvenserna i fall de avviker från 

institutionens föreskrifter är unga användare på sociala medier medvetna om konsekvenserna 

av dåligt uppförande fast med skillnaden att det är publiken som bestraffar. Dåligt 

uppförande bestraffas genom en tystnad av publiken, där de varken får utdelning av ”likes” 

eller kommentarer, däremot så belönas handlingar och beteenden som anses bra genom 

många ”likes” och kommentarer. 
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4. Metod 

I detta kapitel behandlas följande: kvalitativ metod, hermeneutisk utgångspunkt, 

fokusgrupper som metod för att samla in empiriskt material, urval, intervjusituationen, 

intervjuguide och etiska aspekter samt arbetsfördelningen.  

4.1 Kvalitativ studie 

Vi har genomfört en kvalitativ studie då syftet med uppsatsen var att försöka förstå ”likes” på 

sociala medier bland ungdomar. Alvesson & Sköldberg (2008) förklarar att kvalitativ metod 

gör det möjligt att fånga studiesubjektens perspektiv, vilket med andra ord innebär att 

forskaren försöker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörder. 

Kvalitativ metod har en tolkande, naturalistisk syn på världen vilket den fångar upp genom 

bl.a. intervjuer, konversationer, fältanteckningar, inspelningar och fotografier. Vi ansåg att 

den kvalitativa metoden var den mest passande för den här undersökningen eftersom vi ville 

förstå människors tankar, handlingar och erfarenheter. Watt- Boolsen (2007) understryker att 

det finns nackdelar med att använda sig utav kvalitativ metod, nackdelen är att det inte är 

säkert att resultatet hade blivit detsamma om någon annan gjort samma undersökning i ett 

senare skede. Människor förändras med tiden och därmed också de tankar, känslor och 

uppfattningar som de har. 

4.2 Hermeneutik  

Uppsatsen har en hermeneutisk utgångspunkt då vår strävan i vår uppsats handlade om att 

belysa och skapa förståelse för vårt undersökningsområde. Lundin (2008) intygar att 

hermeneutiken är en passande metodologi när forskaren intresserar sig av mänskliga 

relationer och sociala fenomen som exempelvis handlingar, normer, attityder etc. (i vilken 

kontext de förekommer) med avsikten att skapa förståelse kring dem. Fokus ligger vid hur 

människan tolkar och upplever verkligheten, därför är epistemologiska frågor centrala dvs. 

hur människor vet saker. Fokus ligger även på hur människor vet saker tillsammans, 

samspelet mellan människor är också av särskilt intresse. Vidare har uppsatsen en 

hermeneutisk utgångspunkt då vi ansåg att det är en passande metodologi eftersom vi båda 

hade en relativt stor förförståelse av ”likes”- fenomenet på sociala medier, och i synnerhet 

eftersom vår ambition var att undersökningen skulle bringa förnyad och fördjupad förståelse 

för fenomenet. Lundin (2008) intygar att hermeneutiken är passande när forskaren har en 

förförståelse och vill vidga förförståelsen för det som studeras men även komma till nya 
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insikter eller bekräfta det vi redan tror oss veta, dvs. nya tolkningar blir fruktbara på grundval 

av de gamla. Att arbeta hermeneutiskt handlar inte bara om att ha fokus på den studerande, 

det handlar lika mycket om forskarens forskningsprocess. Forskarens tolkningsprocess är 

som en växelverkan mellan förförståelse och förståelse. Forskarens förförståelse av 

fenomenet som studeras utvecklas under processens gång och lyfts till en ny nivå av 

förståelse.  

Watt-Boolsen (2007) menar att när hermeneutisk metod används inom samhällsvetenskapen 

är syftet oftast att tolka människors agerande, vilket vanligtvis sker genom att forskaren 

förstår situationen utifrån en social aktörs ögon. Forskarens roll blir tvetydlig eftersom 

forskaren måste förhålla sig till informationsgivarens egen tolkning samtidigt som han/hon 

bedriver forskning där informationsgivarens egna begrepp omsätts till vetenskap. Författaren 

poängterar att när forskaren använder sig av hermeneutik som metodologi och undersöker 

samt tolkar något som den själv är en del av som exempelvis en grupp, en arbetsplats osv, 

kan forskarens roll å ena sidan betraktas som en källa till insikt men å andra sidan som en 

källa till feltolkningar.  Denna insikt var viktig att beakta under undersökningsprocessen då vi 

(som vi redogjort tidigare) var användare av sociala medier och därmed hade en förförståelse 

om ”likes-fenomenet”.  

4.3 Fokusgrupper som metod 

Vi valde fokusgrupper som metod för att samla in empiriskt material. Motiveringen för detta 

val var för att vi ansåg att fokusgrupper var en fruktbar metod eftersom vi ville söka 

förståelse genom att fånga erfarenheter, attityder, tankar och åsikter hos unga användare av 

sociala medier i relation till ”likes-fenomenet”. Förhoppningen var att fokusgrupperna skulle 

skapa en flödande diskussion som vidare skulle frambringa en ärlighet som i sin tur skulle 

generera en större förståelse för oss, vi vill inte bara veta vad de tänkte om ”likes” på sociala 

medier utan också varför de hade de eventuella synpunkterna. Önskan var även att 

fokusgrupperna skulle göra det möjligt för deltagarna att stödja sig på varandras åsikter eller 

ifrågasätta de åsikter som gick isär.  

 

Westlund (2009:73) betonar att fokusgrupper som metod för att samla in empirisk data 

lämpar sig bra utifrån ett hermeneutiskt perspektiv då informanterna ges utrymme att 

utveckla egna erfarenheter och upplevelser utan att forskaren styr för hårt. Fokusgrupper är 

också särskilt ansenligt när det gäller barn och unga då det är viktigt att ge informanterna tid 



 18 

och utrymme att utveckla sig. Denscombe (2009) menar att fokusgrupper utgör ett särskilt 

sätt att utnyttja gruppdynamik. Det består av en liten grupp människor som har sammanförts 

av en ”moderator” (forskaren) för att undersöka attityder, uppfattningar, känslor och idéer 

inom ett specifikt ämnesområde. Diskussionen i gruppen är grundläggande som sätts igång av 

stimuli, det kan som exempel vara en film som moderatorn sätter igång för att väcka känslor 

som vidare stimulerar till diskussion. Oftast har alla i gruppen något gemensamt, i vårt fall 

hade fokusgrupperna sociala medier som Facebook och Instagram gemensamt. Denscombe 

(2009) menar vidare att gruppdiskussionerna kan leda till viss samstämmighet där 

gruppmedlemmarna i hög grad är överens och kommer fram till en gemensam synpunkt eller 

så kan gruppdiskussionerna visa viktiga skillnader mellan gruppmedlemmarna beträffande 

åsikter och uppfattningar om det rådande ämnet. Oavsett vilken riktning diskussionen 

frambringar så är fördelen med fokusgrupper att genom diskussionen och interaktionen, 

frågandet och reflektionen ge kunskap om hur deltagarna resonerar som i sin tur ger 

forskaren en inblick i inte bara vad människor tänker, utan också varför de har dessa 

synpunkter.  

 

McKee, Watson & Dore (2014) förklarar att det finns begränsningar med fokusgrupper. 

Fokusgrupper är ett ovärderlig första steg i en process för de tillåter oss att förstå hur en 

målgrupp förstår ett fenomen. Trots denna fördel så finns det begränsningar med det 

insamlade empiriska materialet eftersom fokusgrupper har begränsad generaliserbarhet. 

Författarna menar att det blir svårt att generalisera utifrån materialet då forskare vanligtvis 

inte genomför så många fokusgrupper att det går att generalisera till en hel befolkning. 

Däremot kan fokusgrupper vara till nytta för att ta de insikter som fokusgrupperna medförde 

och utveckla dem vidare. Syftet med denna uppsats var som vi påvisat tidigare inte att 

generalisera, vårt mål var således att belysa och få en djupare förståelse för ungas relation till 

”likes” fenomenet.  

4.4 Urval och tillvägagångsätt 

Då ungdomar syftar till en relativt stor åldersgrupp förstod vi att det var nödvändigt att utse 

en specifik ålderskategori, vårt val föll på ungdomar mellan 14-16 år. Denscombe (2009) 

belyser det arbete det kan vara för att rekrytera villiga deltagare till fokusgrupper som 

stämmer överens med forskarens förväntningar och undersökningsområde. Det blev inte så 

ansträngande för oss då vi hade turen att en av oss kände en rektor på en skola i Helsingborg 

(Maria park skolan) med årskurs 6-9. Rektorn blev på så vis en dörrvakt eller mer universellt 
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uttryckt en ”gate opener”. Vi bokade ett möte med henne och diskuterade vår ambition med 

undersökningen och framförde en önskan om fyra grupper (där en skulle vara en testgrupp) 

med cirka sex till tio deltagare i varje grupp. Detta gick att ordna och vi förde även fram vår 

önskan om att det hade varit en god idé med två grupper av tjejer och två grupper av killar 

och även detta gick att ordna. Denscombe (2009) menar att subjektivt urval är att föredra när 

forskaren ska rekrytera deltagare till fokusgrupper. Subjektivt urval innebär att deltagarna 

väljs ut på grundval av vissa personliga kännetecken som är relevanta för forskningssyftet, de 

väljs ut med utgångspunkt i vilka de är och hur detta stämmer överens med forskningstemat. 

Vi har på så vis gjort ett subjektivt urval då vi sammansatt våra fokusgrupper på följande sätt: 

vi har valt ut en ung åldersgrupp (14-16 år) eftersom de är unga som i störst utsträckning 

använder sig av sociala medier, vi har också valt att rekrytera deltagare som har god 

kännedom om ämnet dvs. alla deltagare har eller är med på sociala medier, vi har även valt 

att separera killar och tjejer med syftet att det ska bringa mer sanningsenlig information.    

 

Meningen med uppdelning mellan tjejer och killar var inte för att vi ville se i fall det fanns 

någon skillnad mellan könen, utan för att vi ville få ut så sanningsenlig information som 

möjligt. Vi hade en förutfattad mening om att framförallt tjejer skulle vara tryggare med att 

uttala sina åsikter med bara tjejer men även att killar, skulle känna sig tryggare med bara 

killar. Vårt resonemang styrks av Ambjörnsson (2003) som under ett år studerade två grupper 

av tonårstjejer med olika klassbakgrunder. Konkret undersökte författaren en grupp från barn 

och fritids - och en samhällsvetenskaplig gymnasieklass. Syftet var att undersöka hur 

feminina genuspositioner skapas inom ramarna för en heteronormativ ordning. En av sakerna 

som författaren upptäckte under sin undersökningsperiod var att framförallt de tjejer som 

gick det samhällsvetenskapliga programmet uppträdde olika när de bara var bland tjejer till 

skillnad från när de även var killar inblandade. Den observationen författaren gjorde var att 

tjejerna var betydligt mer tillbakadragna och försiktiga i det könsblandade klassrummet, de 

tog inte alls lika stor plats som när de bara var i den renodlade tjejgemenskapen.  

4.5 Intervjusituationen 

Vi började med att utföra en pilotundersökning, syftet med testgruppen var att se i fall vår idé 

funkade, vi ville med andra ord konfirmeras om att vårt val av metod och att vårt val av 

frågor skulle bringa oss fruktbart material. Genom att vi genomförde testgruppen kunde vi 

med andra ord validera validiteten. Fejes & Thornberg (2009: 218) förklarar att validitet är ett 

begrepp som används för att beskriva kvaliteten i undersökningen, begreppet refererar till i 
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vilken utsträckning den forskning som genomförs och den eller de metoder som används 

verkligen undersöker det som avses att undersökas. Testgruppen bekräftade att vi var på rätt 

”spår”, deltagarna var delaktiga och diskuterade frågorna med varandra. Det uppkom nyttiga 

ämnen som vi inte hade haft i åtanke från början och som vi tog med till de andra grupperna. 

Sammanlagt med testgruppen var det 25 deltagare som deltog i fokusgrupperna, mellan 5 till 

8 deltagare i varje fokusgrupp. Vi genomförde fokusgrupperna i de salar som vi hade fått 

tillgång till på Maria Park skolan. Alla fokusgrupper tog ungefär en timme att genomföra, vi 

informerade deltagarna att det var frivilligt att delta och frivilligt att svara på frågorna samt 

att vi skulle spela in diskussionerna för att sedan transkribera, vi fick samtligas godkännande. 

4.6 Intervjuguide 

När vi genomförde fokusgrupperna hade vi ganska strama tyglar, dvs. att vi styrde ganska 

mycket vilka ämne som deltagarna skulle diskutera. Detta för att vi inte ville att det skulle 

prata om saker som var utanför vårt undersökningsområde. Trots att vi styrde ämnena så 

lämnade vi stor plats åt deltagarna att diskutera dem med varandra. Samtliga 

fokusgruppssituationer såg ut på följande vis, vi hade förberett en Power Point presentation 

med olika bilder, diskussionsfrågor och påståenden. När vi ställde påståenden så fick 

deltagarna ta ställning till om de höll med påståendet eller inte, de fick ställa sig på ja-sidan 

eller nej-sidan och sedan diskutera med varandra utifrån den sida de valt. Vi började med att 

visa bilder från vår egen Instagramprofil med syftet att lätta på stämningen och för att visa att 

vi själva är användare av sociala medier. Vi visade även andra bilder i uppvärmningssyfte, 

därefter ställde vi lite enkla och snabba frågor som mestadels rörde deltagarnas användande 

av sociala medier, exempelvis hur aktiva de var på sociala medier, vilket forum de oftast 

använde (Facebook eller Instagram) och vad de ansåg var många respektive lite ”likes”. När 

det var gjort kom vi in på det som var huvudsaken dvs. diskussionsfrågorna och påståendena 

som rörde, attityder, tankar, erfarenheter och värderingar kopplat till ”likes”. Vi ställde 

frågorna så att de både fick ta ställning och diskutera utifrån sig själva och utifrån hur de ser 

på ”likes-fenomenet” i relation till andra, detta för att komma åt hur de anser att de värderas 

och hur de värderar andra. Frågorna behandlade olika ämnen så som popularitet online i 

jämförelse med verkligheten, värderingen av sig själva och andra i relation till antal ”likes”, 

följare dvs. om det var av vikt vem som följer och vem som följs, framställningen av sig själv 

på sociala medier, utbytet av ”likes”, dvs. ifall deltagarna ”betalade” tillbaka de ”likes” som 

de fått av andra, bekräftelsebehov relaterat till ”likes”, utökning av det sociala kapitalet såväl 

offline som online och till sist berörde vi ämnet uppmärksamhet, dvs. i fall de kände sig mer 
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uppmärksammade på sociala medier än i verkligheten eller tvärtom. För att se hela Power 

Pointen se bilaga 1. När vi presenterar materialet i resultatdelen har vi använt oss av material 

från alla grupper inklusive testgruppen. Vi såg ingen mening med att åtskilja dem eftersom vi 

ställt samma frågor till alla grupper. De nyttiga ämnen som uppkom under testgruppen följde 

vi upp och diskuterade med såväl testgruppen som de andra grupperna. Vi har heller inte 

skiljt deltagarna åt i resultatdelen. Vi hänvisar med andra ord inte till vilken grupp en 

deltagare tillhört när vi citerar dem. Vi presenterar dem i stället så här ”en deltagare berättar” 

och liknande eftersom grupperna inte åtskilde sig så mycket i sina resonemang och 

diskussioner så fann vi att det var onödigt att presentera vilken grupp de tillhörde.  

4.7 Etiska aspekter 

I vår undersökning har vi förhållit oss till de etiska grundprinciperna: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som Ahrne & Svensson 

(2011:31) hävdar är viktiga att beakta. Informationskravet utgår från att deltagarna i 

undersökningen får information om undersökningens generella syfte, vad som förväntas av 

deras deltagande och vad det insamlade materialet ska användas till. Vi informerade 

deltagarna om vad undersökningen gick ut på, vi berättade även syftet och vad deras 

deltagande bidrog med.  Samtyckeskravet innebär att de som intervjuas godkänner sitt 

deltagande i undersökningen. Eftersom vi intervjuade minderåriga elever så har vi även tagit 

hänsyn till att få ett samtycke och godkännande från föräldrarna/ vårdnadshavarna. 

Konfidentialitetskravet har vi beaktat genom att vi berättade för deltagarna om deras 

anonymitet i undersökningen. Nyttjandekravet har vi tagit hänsyn till genom att informera om 

att det insamlade materialet från deltagarna endast kommer att användas i undersökningens 

ändamål. 

4.8 Uppsatsens arbetsfördelning 

Arbetsuppdelningen för den här uppsatsen har varit väldigt jämn, då vi till mestadels träffats 

och skrivit tillsammans. Vissa delar har vi skrivit var för sig men vi har hela tiden haft en 

öppen dialog genom att vi gett varandra utrymme att komma med inputs och eventuella 

justeringar. Det yttersta ansvaret för de olika kapitlen har sett ut på följande vis: Caroline, 

abstrakt, inledning, teori, bakgrund och tidigare forskning. Jennifer, metod, resultat och 

analys. Vi vill påpeka att vi skrivit alla delarna tillsammans och att vi varit lika delaktiga i 

alla olika kapitel men att det yttersta ansvaret ser ut som vi redogjorde ovan.  



 22 

5. Resultat 

I det här kapitlet kommer resultatet från fokusgrupperna att presenteras. Inledningsvis 

redogör vi resultat från frågor som inte är direkt kopplade till frågeställningarna men som 

ändå berör ämnet och som är viktig kunskap för att förstå vidare redovisning av resultatet. 

Informationen av empirin kommer att presenteras utifrån olika rubriker som trädde fram 

under arbetets gång med empirin, materialet under dessa rubriker kommer vidare användas 

och analyseras i analyskapitlet. Vi kommer i detta kapitel att presentera materialet utifrån de 

fyra fokusgrupperna med samtliga 25 deltagare. Grupperna kommer därmed inte särskiljas i 

presentationen.  

5.1 Inledning av resultat 

Vi inledde våra fokusgrupper med några uppvärmningsfrågor som rörde deltagarnas 

användande av sociala medier. Nästan alla deltagare var användare av både Facebook och 

Instagram, dock fanns det två deltagare som inte längre var medlemmar men som hade varit 

med tidigare. Redan i den första fokusgruppen gjordes det klart att Instagram var det forum 

som användes mest frekvent, vilket även de senare fokusgrupperna vittnade om. Det gjordes 

även klart i samtliga fokusgrupper att bilder var det som deltagarna offentliggjorde mest på 

sociala medier. Även då vi frågade om statusuppdateringar så var det aldrig något som togs 

upp vidare utan deltagarna föll alltid tillbaka till bilder i sina resonemang och diskussioner. 

De bilder som majoriteten av deltagarna postade och som de tyckte förekom i högst 

utsträckning på sociala medier var ”selfies” (bild på sig själv). När vi frågade om hur mycket 

tid deltagarna lade per dag på sociala medier så framkom det allt mellan en timme till tre 

timmar, en del vittnade även om att det var ännu mer tid. Innan vi gav oss vidare i de mer 

djupgående frågorna ville vi även veta mer om vad deltagarna ansåg var många ”likes” då 

antalet kan variera från person till person. Vi ville ställa denna fråga för att urskilja vår egen 

och de olika deltagarnas uppfattning om vad som är många ”likes” eftersom att många 

diskussionsfrågor och påståenden handlade just om antalet likes. Majoriteten ansåg att 50 

”likes” och över var många, mellan 20-30 ”likes” var medelmåttligt och okej.    

5.2 Popularitet i relation till ”likes” 

Flertalet av deltagarna beskrev att en person som är populär i det verkliga livet oftast är 

snygg, social, har fina kläder och har många vänner. En populär person på sociala medier 

ansåg majoriteten av deltagarna är en person som får många ”likes”, är väldigt aktiv genom 
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att lägga upp många ”selfies”, har många följare och får många kommentarer om hur snygg 

personen är. En av deltagarna uttrycker sig på följande vis: likes” på en selfie är ju nutidens 

version av hur snygg du är. Vi tolkar detta uttalande som att i dag lägger unga värderingar 

om utseende och popularitet i relation till antalet ”likes”. Det blir som en mätstock för sig 

själv och andra, antalet ”likes” avgör hur populär och hur snygg personen är. En av 

deltagarna uttrycker sig såhär: Alla vill lägga ut bilder för att få många likes, det kan ju skilja 

sig mellan 15 “likes” på vissa bilder. Om man lägger upp typ citat får man ju inte lika 

många “likes” som på en ”selfie. Genom detta uttalande kan vi förstå att ”selfie” är den 

ultimata bilden för att få många ”likes” och antagligen anledningen till varför ”selfies” är den 

mest förekommande bilden på sociala medier. Val av bild är därmed betydelsefullt och som 

vi tolkar citatet även en strategi för många, just för att fånga fler ”likes”. En annan deltagare 

säger: Jag vet inte, men det är ju så man tänker, vi är ju väldigt fixerade vid “likes” ju, det är 

liksom avgörande typ. Det har blivit så i alla fall att det är så liksom. Denna deltagare 

verifierar att fenomenet har betydelse, det har blivit en viktig faktor i ungas användning av 

sociala medier. Att deltagaren säger att ”likes” är avgörande visar på att fenomenet ännu en 

gång kan ses som en mätstock på om man är omtyckt eller inte. Ju fler ”likes” desto 

populärare är personen.  

Även fast att det framkommer från samtliga deltagare att det är viktigt att få många “likes” 

och att det är något som alla eftersträvar när de postar något på Facebook och Instagram så 

ger samtidigt deltagarna ett uttryck för att personer som postar bilder ofta, är jobbiga, 

desperata och bekräftelsesökande. Detta kan ses en aning paradoxalt då deltagarna beskrev en 

populär person på sociala medier som en som lägger upp många ”selfies”, får många ”likes” 

och är väldigt aktiv på sociala medier. Vi tolkar det som att det är legitimt för vissa personer 

att lägga upp många selfies, personer som är omtyckta genom att få många “likes” har 

omgivningens godkännande eftersom de är populära. Men personer som inte lika tydligt är 

omtyckta och populära anses som bekräftelsesökande ifall de postar bilder ofta.  

5.3 Värderingen av andra och sig själv utifrån antalet ”likes” 

Deltagarna fick även diskutera och ta ställning till hur man ser på en person som får många 

”likes” respektive hur man ser på en person som får lite” likes”. Det framkommer av 

deltagarnas svar att personer som får många ”likes” anses ha många vänner i fall det inte är 

”falska likes”, deltagarna berättar att ”falska” “likes” kan införskaffas enkelt genom att ladda 

ner en app som ger 100 “likes” eller mer. Deltagarna uttrycker att detta förekommer ofta men 
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att det inte är något som de själva gjort. I fall det skulle vara falska så är det väldigt pinsamt. 

En av deltagarna uttrycker sig så här: En gång så var det en tjej som inte alls var populär och 

så var hon riktigt ful och så fick hon 150 “likes” på sina bilder och då fattade man att det var 

falska. Vi förstår detta som att antalet ”likes” har en avsevärd betydelse i hur personer 

framstår på sociala medier. Vanligtvis betyder många ”likes” att personen är populär men det 

finns ändå en diskrepans mellan personer som i normala fall får många ”likes” och de som 

inte får det. I de fall där personen vanligen inte får så många ”likes” och som sedan utökar 

antalet ”likes” så finns det en misstänksamhet om det verkligen är riktiga eller falska ”likes”, 

i synnerhet i fall personen inte anses vara särskilt snygg. Vi kan därmed konstatera att 

utseendet är en viktig variabel för att antalet ”likes” ska vara legitimt eller inte.  

Majoriteten berättar även att om en person får lite ”likes” så tänker de vanligtvis att den 

personen är mindre populär eller mindre omtyckt och kanske lite mindre snygg, samtidigt så 

anser dem att det beror på hur många följare personen har. Har personen bara 10 följare så 

kan 5 “likes” vara mycket för den personen, dock förändras inte bilden av personen som 

mindre populär utan den snarare förstärks då följarna är så få. Vikten av antalet "likes" blir 

desto mer markant när deltagarna får frågan hur de själva känner om de bara får 3 "likes"? 

Många av deltagarna i de olika fokusgrupperna svarar då snabbt: Då tar man bort den ju. Det 

anses därmed som skamset att folk kan se att man fått så lite "likes" som 3. När det kommer 

till att "lika" en persons bilder som får lite "likes" så är det många som tycker att det är lite 

pinsamt att göra det.  En deltagare säger: Nä alltså om någon bara får 3 “likes” och jag sen 

skulle gilla den bilden då kommer folk tro att jag är konstig som gillar den personens bilder. 

Det här anser vi visar på att det finns en norm som de måste leva upp till, att gilla någons bild 

som fått få ”likes” handlar mer om deras eget anseende utåt än att faktiskt bedöma bilden 

utifrån vad den är. De följer hellre strömmen eftersom de är rädda att de själva kommer bli 

dömda på samma sätt som bilden med få ”likes”, med andra ord mindre betydelsefulla eller 

mindre omtyckta. Det finns alltså en rädsla att förknippas med de som är mindre omtyckta 

online. En annan deltagare säger: Jag tror det är för att man blir mindre populär om det är så 

att man är med dem som är mindre populära, alltså om man gillar deras bilder så tror 

kanske andra att man är vänner liksom. Detta citat förstärker våra tolkningar av föregående 

citat. Det finns en rädsla över att bli förknippad med mindre omtyckta person online eftersom 

det kan ”smitta” över till att bli förknippad med de här personerna även offline.  Det finns 

således en koppling mellan livet online och offline, de saker en person gör på sociala medier 

bedöms även i det verkliga livet.    
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5.4 Följare- ett strategiskt tillvägagångsätt för att få fler ”likes”  

Större delen av deltagarna hävdar att de eftersträvar att ha fler följare än de själva följer för 

att på så vis visa att man är eftertraktad och omtyckt. Några av deltagarna säger att om en 

person som är mindre populär och kanske lite utanför skulle vilja följa en så går det bra just 

för att man vill ha så många följare som möjligt eftersom det vanligtvis ger fler "likes", men 

att följa denna person tillbaka anses inte som obligatoriskt. Så här sa en deltagare om en 

mindre omtyckt person skickar en följarförfrågan: Det tror jag att man kan tacka ja till, alltså 

eftersom man vill ha så många följare som möjligt. Alltså du följer ju inte i så fall denna 

person själv men det är okej om hon följer dig.   

Ovanstående uttal visar på att det är av mindre vikt vem personen är som följer dig, så länge 

siffran stiger på antalet följare så spelar inte personen bakom siffran någon roll. Däremot 

spelar personen bakom siffran på antalet de själva följer en stor roll. Vår tolkning är att denna 

meningsåtskillnad vad gäller följare och vem som följs till största del handlar om att deras 

handlingar övervakas av publiken. Det är okej att bli bekräftad av (vad som de själva anser 

som) mindre omtyckta personer men det är således inte okej att bekräfta dem tillbaka just för 

att de är rädda att bli dömda av publiken. Det motsägelsefulla i detta är att många tycker det 

är tråkigt och ledsamt om en person som de väljer att följa inte följer dem tillbaka just på 

grund av att de vet att anledningen till att man inte följer någon tillbaka är på grund av att 

man tycker personen är tråkig eller ointressant. Så fast att de vet att det sårar att inte följa 

tillbaka så kan de göra så mot andra just för att få så många följare som möjligt som vidare 

kan generera i fler ”likes”. En av deltagarna berättar: Det finns ju personer som går in och 

följer dig för att du ska följa tillbaka, sen slutar den personen att följa dig för att den vill ha 

fler följare än den följer, det märker man inte och det är ju lite surt. Det uttalande visar på att 

det helst ska finnas en stor marginal mellan följare och vem som följs eftersom det också 

säger något om hur populär personen är. Många följare visar på en popularitet och 

omtyckthet och följer personen dessutom få visar det på restriktivitet i sitt följande, dvs. att 

personen inte bara följer för att få många följare tillbaka. Ens följare väger tyngre i fall man 

inte följer fler än vad som följs.    

5.5 Framställningen av sig själv- två olika sidor på samma forum 

Det framkommer vidare under diskussionen att många av deltagarna har en privat och en 

”vanlig” (som deltagarna kallar den) Instagram/Facebook-sida. På den privata sidan har de 

bara de absolut närmsta vännerna och på den ”vanliga” sidan har de personer som de känner 
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väl, inte känner så väl och även personer som de inte känner alls. Detta förklarar deltagarna 

är för att på den privata sidan behöver man inte tänka på hur man framställer sig själv, de 

närmsta vännerna gillar en ändå. Det är också okej att lägga upp hur många bilder som helst, 

man blir inte dömd för det. På den ”vanliga” sidan måste man tänka på att se bra ut och att 

inte verka jobbig genom att posta för mycket. En av deltagarna säger: På den privata sidan är 

det ingen som dömer en liksom eftersom det är ens närmsta vänner, om man är bästa vänner 

så dömer man ju inte varandra liksom. Vi tolkar det som att deltagarna gärna vill och tycker 

det är roligt att posta bilder ofta och bilder som kanske är mindre attraktiva men de vill inte 

göra det inför alla eftersom då finns en oro att de kan anses som störiga och 

bekräftelsesökande, precis som de själva anser om andra som postar bilder ofta. Där av har de 

skapat ett privat konto på Instagram och Facebook som på något sätt har blivit en fristad där 

de kan vara sig själv utan att tänka på vad andra tycker.    

Alla deltagare är helt överens om att framställningen av sig själv på sociala medier är oerhört 

viktigt just på grund av att det är där man blir dömd av andra och då i synnerhet av antalet 

"likes". Många av deltagarna säger att det är viktigt att se bra ut på bilder och att visa upp sig 

i de rätta sammanhangen. Att framställa sig som bra är som en deltagare utrycker det: Om 

man lägger upp en bild när man är på fest eller nått då framställs man som populär eller så, 

det ser ju bra ut och då blir den personen intressant. Det här citatet visar på att det finns ännu 

en dimension att tänka på, det handlar inte bara om att se snygg ut utan det handlar även om 

att visa upp sig i de rätta sammanhangen. Det är således av vikt att visa upp sig på sociala 

medier och i synnerhet i sociala sammanhang eftersom det indikerar på att man är utåtriktad 

och har vänner, vilket gör att personen blir mer intressant i det verkliga livet.  En annan 

deltagare exemplifierar en mindre bra framställning så här: Vissa kanske lägger upp såhär 

avklädda bilder eller så och då kanske man kan tycka att den är en slampa eller hora. Det 

här citatet visar på att det finns en norm på sociala medier som de måste leva upp till i fall de 

vill nå ”publikens” godkännande. De som avviker från normen blir dömda, i det här fallet 

som ”hora” eller ”slampa”. Deltagarna vet således vad publiken förväntar sig därför kan de 

också ringa in vad som är en bra respektive en mindre bra framställning av sig själv och 

andra på sociala medier. 

När diskussionen vidare går in på var det är viktigast att få ”likes” så tycker majoriteten att 

det är på den vanliga sidan just på grund av att det är där man blir dömd utifrån antalet 

”likes”. På den privata sidan vet man att ens vänner kommer gilla oavsett. Det är som en 

oskriven regel att ens närmsta vänner ska trycka på likesknappen på alla bilder. Det anses 
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också som mest spännande på den ”vanliga” sidan för där vet man aldrig vem som kommer 

gilla och hur många ”likes” det kan komma upp till.  

5.6 Utbyte av ”likes” – en norm 

Den största delen av alla deltagare är överens om att det egentligen inte spelar så stor roll vad 

det är för sorts bild som de gillar, viktigare är i stället vilken person som ligger bakom bilden, 

dvs. vem som postat bilden. De är även överens om att de är generösa med att trycka på 

”likes-knappen” i förhoppningen att få “likes” tillbaka. Några av deltagarna berättar att de 

gillar allt som kommer i deras flöde och då främst på den privata Facebook och 

instagramsidan för att där följer de endast personer som de tycker om i verkligheten. På den 

vanliga sidan framstår det konstigt att gilla bilder från personer som de inte känner men ändå 

följer och det är inte många av deltagarna som hade kunnat tänka sig göra det, ännu mindre 

om personen har få "likes". Dock är det okej att gilla kändisars bilder.  En deltagare säger: 

Det beror på hur många “likes” de redan har på bilden. Om de har typ 3 “likes” då kommer 

det synas astydligt att jag ”likar” bilden, då kommer jag sticka ut för mycket och det kommer 

verka konstigt, framstår som et creep eller nått. Värst är om de går i 7:an eller 8:an. 

Ovanstående citat bekräftar att de är återhållsamma med att gilla bilder som är postade av 

personer som de knappt känner men som de ändå är vänner med på Facebook och Instagram. 

Citatet bekräftar även att det största utbytet av ”likes” görs vänner emellan, vänner som de 

känner i verkliga livet. Vi tolkar det som att det upplevs som pinsamt att gilla om de inte 

känner personen som står bakom bilden eftersom de tänker ”vad ska den personen då tro om 

mig?” De är rädda för att bli dömda av personen som postat bilden de gillat men även av 

andra som kan se att de gillat bilden för vad ska de då tro? Särskilt sårbart är det om bilden 

fått få ”likes” för då är det inte bara känsligt eftersom de knappt känner personen utan även 

för att bilden bara fått tre ”likes”. En bild som fått få ”likes” är ofta förknippat med personer 

som är mindre populära vilket i det här avseendet gör det extra ömtåligt eftersom de då blir 

ännu mer avvikande- att först gilla en persons bilder som de knappt känner och som sedan 

dessutom är mindre populär. Är personen därtill lägre rankad i bemärkelsen att de går i 

årskurser under dem själva blir det än mer påtagligt. Vi tolkar det som att det finns en osynlig 

hierarki där de vet vilken rang de har och utifrån det vet vilka bilder som är acceptabla enligt 

normen att gilla och att inte gilla.    

Värt att tilläggas är att deltagarna själva inte hade haft något emot om någon som de inte 

känner gillat deras bilder, ingen av dem hade tyckt det var konstigt utan tvärtom roligt för då 
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får de ännu en “like” vilket deltagarna anser är bra. Samtliga av deltagarna är överens om att 

varenda människa blir överväldigat glad när den får många ”likes” och speciellt när det 

kommer till ”selfies”. En deltagare som har varit medlem i både Instagram och Facebook 

men som inte är det längre uttrycker det så här: Jag hade troligen gillat jättemycket om jag 

hade hållit på med detta nu, men mest för att när man får fler “likes” än man brukar så blir 

man så extremt glad i hela kroppen, man får en helt varm känsla och man blir helt glad mer 

än man varit på jättelänge.  

Ovanstående citat gör tydlig att de blir otroligt glada när de får många ”likes”. Fenomenet 

blir en bekräftelse på att man är omtyckt och godkänd av åskådarna och som ovanstående 

citat bekräftar känner de en varm känsla vilket vi tolkar är för att de känner sig delaktiga i ett 

sammanhang. Med andra ord är de med strömmen och följer normen som säger att ”likes” är 

en bekräftelse på att de inte är utanför.  Personen bakom citatet är inte längre medlem på 

sociala medier och vi tycker att deltagaren visar på distans och en insikt i förhållandet till 

fenomenet. Deltagaren vet vilken betydelse ”likes” har för användare av sociala medier och 

berättar att det kan göra en sådan skillnad bara genom att trycka på knappen vilket endast tar 

två sekunder. Med den insikten hade deltagaren ”likat” allt just eftersom det tar så lite tid och 

har så stor betydelse för den enskilda individen.   

5.7 Bekräftelsebehovet   

När deltagarna diskuterar i fall man kan fråga sina närmsta vänner varför om de inte gillat ens 

bild så svarar nästan alla deltagare att man inte kan fråga varför, det skulle framstå som 

pinsamt och desperat. Däremot är det okej att kommendera ens vänner att gilla ens bilder 

utan att fråga varför, vilket många av deltagarna ofta gör. En deltagare uttrycker sig så här: 

Ja, klart då säger man ju till, alltså man frågar inte varför man bara säger gilla min bild. 

Citatet gör det tydligt att deltagarna tycker det är mer okej att beordra ens vänner att gilla de 

bilder som de lagt upp än att ifrågasätta varför de inte gillat dem.  Vår tolkning är att det är av 

särskild vikt för deltagarna att deras vänner gillar de bilder som de postat. Vi tycker även att 

det visar på att deltagarna tycker det är mer smärtfritt att beordra ens vänner att gilla än att 

ifrågasätta varför de inte gillat. Vi tycker oss kunna se att det återigen handlar om ett 

anseende att leva upp till, att fråga varför (vilket framstår av citatet) visar på desperation, 

vilket blir pinsamt. Deltagarna vill få många ”likes” men samtidigt vill de inte att de ska 

framstå som att det är av jättestorvikt för dem, de vill framstå som att de är avslappnade i sin 

relation till ”likes” på vilket sätt att det är kul att få många men att det inte är avgörande.  
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Vidare i diskussionen framkommer det att deltagarna skulle känna en viss besvikelse och en 

osäkerhet i fall ens närmsta vänner inte gillar deras bilder. Många av deltagarna säger att det 

skulle kännas konstigt om ens närmsta vänner inte gillar ens bilder men samtidigt så uttrycker 

några att om man är vänner på riktigt så spelar "likes" inte någon större betydelse. Dock 

menar de på att om ens närmsta vänner skulle missa eller struntar i att gilla ens bilder någon 

gång skulle det inte vara så katastrofalt men om de skulle sluta att gilla helt och hållet så är 

det en annan sak. En av deltagarna uttrycker sig såhär: Ja men om man får konstant "likes" av 

sina vänner och får det hela tiden och så helt plötsligt slutar de, då frågar man ju sig själv 

om det är något konstigt, ser jag sämre ut på de här bilderna än de andra.  

Ovanstående citat bekräftar precis som det förra citatet att det är av stor vikt för deltagarna att 

deras vänner gillar de bilder som de postat och att det är en norm att vänner gillar vänners 

bilder oavsett. Citatet medverkar till att vi gör tolkningen att det inte enbart är i det verkliga 

livet som relationen mellan vänner räknas och bekräftas utan det konfirmeras även via ”likes” 

online. Vänskapen måste således underhållas både i det verkliga livet och online på sociala 

medier.  

När diskussionen kommer till om man känner sig mer bekräftad och omtyckt på sociala 

medier än i verkligheten ger majoriteten av deltagarna tveksamma och trevande svar, att de 

kan känna så ibland och att de inte har tänkt så mycket på det. Det intressanta är att när 

deltagarna diskuterar det omvända, dvs. om de känner sig mer populära i verkligheten än på 

sociala medier så blir svaren av majoriteten utan paus och tveksamhet, nej! I diskussionen 

framkommer det efter ett tag att majoriteten känner sig mer bekräftade online än i 

verkligheten. De kommer fram till att de vanligtvis får mycket mer kommentarer i form av 

"vad snygg du är" eller i form av "likes" på sociala medier än i det verkliga livet. När 

diskussionen övergår till om de tror att många “likes” kan stärka deltagarnas självförtroende 

är alla överens om att det förmodligen är så. Majoriteten säger att det kanske kan vara så just 

i stunden när man får bekräftelse via "likes" men att det i längden kanske inte gör så stor 

skillnad. En av deltagarna uttrycker sig följande: Man ser ju att en massa människor har 

gillat ens bild och det glädjer en ju, är det då även en selfie så tycker ju folk att man ser bra 

ut och det kan ju faktiskt höja ens självförtroende rejält. Ovanstående uttalande visar på att 

”likes” har en bekräftande effekt på människor vilket vi tolkar inte är så konstigt då vi 

konstaterat att vi värderar och värderas utifrån antalet ”likes”. Vi har även konstaterat att det 

finns en medvetenhet hos deltagarna om när man är omtyckt och godkänd av publiken eller 

inte. Deltagarna har bekräftat att få “likes” värderas som konstigt och att personen ofta anses 
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som mindre omtyckt och att många ”likes” visar på motsatsen dvs. popularitet och 

omtyckthet.  

5.8 Utökning av det sociala samspelet 

I en av fokusgrupperna diskuterade deltagarna en tjej som gått på deras skola tidigare, de 

beskriver henne som en Helsingborgskändis och de uppger att hon har så mycket som 3000 

följare på sitt Insagramkonto. Tjejen beskrivs som en utåtriktad och populär person av 

deltagarna, de säger att hon är en person som man vill vara och som man ser upp till. Enligt 

deltagarna spelar det ingen roll vilken typ av bilder hon postar, hon får “likes” på vad hon än 

lägger upp vilket de anser beror på hennes popularitet och kändisskap. De berättar vidare att 

hon till och med kan bli stoppad i staden av följare som vill ta ett kort på sig själva 

tillsammans med henne. Det intressanta med den här tjejen är att hon enligt deltagarna inte 

var så populär när hon gick på deltagarnas skola, de beskriver henne som blyg och tyst och 

lite i utkanten. Nu däremot berättar de att hon säger allt. Det berättades också om en annan 

tjej som precis som den förra var populär på sociala medier men som hade varit tystlåten och 

lite osynlig när hon gick i deras skola. I både tjejernas fall hade de blivit populära och lite av 

kändisar tack vare olika sociala medier så som instagram, Facebook och bloggar. Fast att de 

berättade om dessa tjejer och att det var tack vare sociala medier som de blivit populära så 

ansåg deltagarna ändå att popularitet i verkligheten genererade popularitet på sociala medier i 

större utsträckning än tvärtom, dvs. popularitet på sociala medier genererar popularitet i 

verkligheten.  

När diskussionen gick djupare om det här med om popularitet på sociala medier kan generera 

popularitet i verkligheten var ändå många överens om att det faktiskt kunde vara så, speciellt 

när det handlade om personer som man inte kände. Det blev då en slags värdering av den nye 

människan utifrån antalet följare och "likes". Dessa funderingar blir tydligare när vi frågar 

om popularitet på sociala medier kan hjälpa en att få vänner om man börjar i ny skola, 

majoriteten är då övertygade om att det kan vara en hjälpande hand. En av deltagarna säger: 

Alltså jag tror att om du börjar på ett gymnasium och du känner ingen och du har många 

följare och “likes” så tror jag de ser upp till dig lite som en ledare eller så, det är exakt så 

det är, jag lovar. Med ovanstående resonemang kan vi bekräfta att sociala medier och mer 

specifikt ”likes” har en betydelse för det sociala samspelet offline.  Antalet ”likes” påverkar 

vanligtvis hur deltagarna värderar en populär eller icke populär person som vi tidigare 

påvisat. Detta bekräftas även genom ovanstående citat där deltagaren berättar att det troligtvis 
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är så att det är lättare att få nya vänner i verkligheten om man är populär online. Vår tolkning 

är vidare att det första intrycket inte enbart avgörs av det fysiska intrycket i verkligheten utan 

även i den virtuella världen där personer numera även kanaliseras genom ”likes”. En annan 

säger: Jo men det finns ju ändå ett samband. för om man har fler följare så får man ju fler 

“likes” och då kanske man blir populär eftersom folk känner till en och så. Personen bakom 

citatet bekräftar att det är fullt möjligt att utöka sitt sociala samspel genom att få många 

”likes”.  Vi tolkar även detta citat som att deltagarna anser att det är lättare att få vänner om 

man är populär online. Vi kan även med ovanstående citat se att sociala medier och ”likes” 

kan vara en hjälpande hand för att uppnå popularitet. Vår tolkning är dock att ”likes” inte 

väger tyngst, personens framställning av sig själv i verkligheten väger ändå tyngst.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

6. Analys   

Det här kapitlet i uppsatsen kommer att presenteras utifrån de teman och de rubriker som 

uppvisades i resultatdelen, dock kommer de inte att presenteras i samma följd. Vi har utefter 

dessa teman analyserat resultatet med de teorier som vi presenterade i teoridelen, vilka är 

socialt kapital, jaget och maskerna och panoptikon. De teman som vi analyserat utefter socialt 

kapital är: popularitet, värdering och socialt kapital. Jaget och maskerna har analyserats 

utefter framställningen och norm och utefter panoptikon har strategi och bekräftelsebehov 

analyserats. Understrykas ska att när vi hänvisar till unga i det här kapitlet så refererar vi till 

våra deltagare och inte unga i allmänhet.  

6.1 Popularitet 

Precis som Bourdieu & Passeron (2008) hävdar att det sociala kapitalet kan utöka det 

ekonomiska- och kulturella kapitalet kan vi se att det även kan utöka det virtuella kapitalet. 

Virtuella kapitalet innebär mängden av ”likes”. Ett fåtal “likes” är tecken för ett mindre 

rikligt virtuellt kapital medan många ”likes” visar på ett rikligt virtuellt kapital.  Materialet i 

resultatdelen visade på att unga människor värderar och värderas i relation till antalet ”likes”. 

Den mest signifikanta värderingen av antalet ”likes” berörde graderingen - populär eller 

mindre populär, eller med andra ord -omtyckt eller mindre omtyckt.  Denna gradering 

uppskattas genom att många ”likes” oftast indikerar på många vänner i verkligheten medan få 

”likes” oftast indikerar på få vänner i verkliga livet. Vi kan därför se att ett stort socialt 

kapital offline främjar det virtuella kapitalet online, vilket i sin tur bidrar till en positiv 

värdering – populär så väl online som offline. På samma sätt som Bourdieu & Passeron 

(2008) menar att ett rikligt socialt kontaktnät kan bidra till framgångar vad gäller 

yrkeskarriären och andra sociala framgångar så ser vi att det kan bidra till framgångar till det 

sociala livet online. Framgång online mäts genom antalet vänner, antalet ”likes” och positiv 

uppmärksamhet. Vi anser att det är lika önskvärt att nå många ”likes” av unga användare på 

sociala medier som det är för en karriärsinriktad person att nå sin karriär.  

6.2 Värdering 

När Bourdieu & Passeron (2008) talar om en persons tillgångar i det sociala kapitalet härleds 

det ofta till kunskaper eller kontakter som personen på ett eller annat sätt kan dra nytta av. 

För att ta ett exempel så värderas det högt inom utbildningsväsendet att tala och skriva med 

ett akademiskt språk, därför är det oftast mer värdefullt att tillhöra en familj som innehar 
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dessa kunskaper, det gynnar således att känna personer med akademisk bakgrund då dessa 

kunskaper oftast underlättar studietiden. Vi kan se en liknande företeelse på sociala medier 

fast med skillnaden att de istället högaktat värderar personer som är, snygga, får många 

”likes” och är utåtriktade, personer med dessa ”egenskaper” blir respektabla på sociala 

medier, det är dem som får publikens godkännande och det är dem som blir tilldelade det 

positivt laddade ordet- populär. Det är sådana personer som är önskvärt att inneha i sitt 

sociala kontaktnät, det är dessa personer som anses som mer värdefulla tillgångar. Personer 

som är mindre snygga, får mindre ”likes” värderas som mindre populära och dessa 

”egenskaper” är inte högt värderade bland unga på sociala medier, de vill helst inte bli 

förknippade med dessa personer. Snygg och utåtriktad generar oftast många vänner både i 

verkligheten och i virtuella rum vilket i sin tur ger utdelning i många ”likes” och antalet 

”likes” blir som en måttstock på hur populär och accepterad personen är av publiken, det blir 

som ett slags betyg på hur bra kraven av de åtråvärda ”egenskaperna” uppfylls. På samma 

sätt som det blir lättare för personer som har rikligt med akademiker i sitt sociala kontaktnät 

att göra bra ifrån sig i skolan som mäts av bra betyg, på samma sätt blir det också lättare för 

unga på sociala medier att nå ett bra betyg i form av många ”likes” i fall de har många 

vänner.  

6.3 Sociala samspelet 

Bourdieu & Passeron (2008) betonar det arbete som krävs för att ta tillvara på eller utöka det 

sociala kontaktnätet. De menar att societetslivet är en tids- och kostnadskrävande 

investeringsarbete. Vårt resultat bekräftar detsamma, deltagarna berättade att vara populär på 

sociala medier innebär en ansträngning på så vis att de måste vara aktiva och posta bilder 

ofta. I resultatet redovisades deltagarnas berättelse om två tjejer som båda hade lyckats skapa 

ett lokalt kändisskap, de hade lyckats få över 3000 följare på sociala medier. För att nå denna 

höga summa av följare krävdes det en ansträngning, de beskrevs som aktiva på olika forum, 

de var inte bara medlemmar på Facebook och Instagramutan även på twitter och bloggar. Vi 

kan konstatera att det arbete som Bourdieu & Passeron (2008) betonar är något som även 

existerar på sociala medier, det är tidskrävande att upprätthålla och producera ett stort socialt 

kapital i virtuella rum, men deltagarnas berättelser vittnar även om något annat nämligen att 

det sociala kapitalet online kan utöka det verkliga sociala kapitalet offline. Bourdieu & 

Passeron (2008) intresserade sig framförallt för hur det sociala kapitalet konverteras till 

ekonomiskt kapital eller till kulturellt kapital (utbildningskapital) och omvänt, dvs. hur de 

ekonomiska-och kulturella kapitalet kan utöka det sociala kapitalet. För att förtydliga och 
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illustrera ovanstående så använder vi samma exempel som tidigare. Inom den akademiska 

världen värderas det högt att tala och skriva med ett akademiskt språk därför är det en 

tillgång att härstamma från en familj som har dessa kunskaper då de ofta förs över på 

personen i fråga, och/eller så kan det vara en tillgång för att be om råd och hjälp under 

studietiden. Om inte denna tillgång finns tillgängligt i det sociala kontaktnätet (kapitalet), kan 

det för vissa personer innebära att det aldrig kommer på tal att läsa på högskola/universitet 

eller så kan det innebära att det blir för svårt och därför avslutar aldrig personen utbildningen. 

Denna tillgång i form av sociala kontakter kan således utveckla det kulturella kapitalet men 

det kan också vara tvärtom.   

 

Vi tycker oss kunna se att det sociala kontaktnätet online och då i synnerhet det virtuella 

kapitalet (likes-kapitalet) kan vara en hjälpande hand för att utveckla relationer även offline. 

Det synliggjordes när deltagarna berättade om de två tjejerna som blivit populära på bland 

annat Facebook och instagram. Deltagarna uppgav också att popularitet på sociala medier kan 

underlätta möjligheten att få vänner om man börjar i ny skola. Det blev då en slags värdering 

av den nye människan utifrån antalet följare och "likes".  Berättelserna visar på motsatsen 

från det vi redovisade under popularitetsrubriken i det här kapitlet, vilket var att desto rikare 

socialt kapital offline, desto rikare socialt kapital online. Vi kan nu tydligt se det som 

Bourdieu & Passeron (2008) hävdar, att ett kapital kan överföras och berika ett annat kapital 

och vice versa. Innan tjejerna blev populära på sociala medier var de väldigt tystlåtna och 

tillbakadragna, de hade inget större socialt kapital i verkligheten men efter dem lyckats bli 

kända på sociala medier beskrevs de som utåtriktade med mycket vänner och väldigt 

omtyckta. Deltagarna vittnade om att det var för att tjejerna hade många följare och för att de 

alltid fick många ”likes” på de bilder och inlägg som de postade, (vilket syns i fältet på 

sociala medier och drar på så vis till sig ännu mer följare och ”likes”) vilket var den största 

anledningen till att de utökat sitt sociala kapital offline. Deltagarnas egna uppfattningar 

bekräftar detta, att det virtuella kapitalet kan gynna det sociala kapitalet offline, då de 

berättade att om de skulle börja på en ny skola så trodde de att fler följare och ett rikligt 

virtuellt kapital i form av ”likes” skulle underlätta deras möjligheter att få vänner.   

6.5 Framställningen 

Genom Goffmans (2010) teori om jaget och maskerna kan vi se en koppling till varför 

deltagarna oftast lägger upp den goda sidan av sig själva på sociala medier. Goffman (2010) 

talar om dåliga teaterföreställningar som en liknelse av dåliga föreställningar som görs socialt 
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i det verkliga livet och som utgör ett hot mot den sociala interaktionen. På samma sätt kan vi 

se att dåliga föreställningar online också kan utgöra ett hot mot den sociala interaktionen 

online. Dessa liknande företeelser på sociala medier ser vi i användarnas framställning av sig 

själva, ”misslyckas” framställningen online resulterar det i en tystnad av publiken, dvs. 

positiv uppmärksamhet genom exempelvis ”likes” nås inte och enligt vår mening kan detta 

upplevas som ett hot av den sociala interaktionen online. För att förtydliga, om inte individen 

framhäver den bästa sidan av sig själv genom att till exempel lägga upp snygga bilder så ges 

inte heller positiv reaktion från ”publiken” vilket sker genom en utdelning av ”likes”. Att få 

lite ”likes” associeras enligt deltagarna med att vara mindre omtyckt och för många av dem är 

det en tillskrivelse som man gör allt för att inte förknippas med.  

Deltagarna visar på det ovanstående genom att de skulle ta bort en bild som de lagt upp om 

den inte får så många ”likes”. De skulle heller inte kunna gilla en bild som fått få ”likes” för 

då skulle de vara rädda för att förknippas som konstiga och precis som personen som postat 

bilden, mindre omtyckt. ”Likes” viktiga betydelser i framställningen av en själv får extra 

belysning när det vidare kommer till falska ”likes”. Det finns med andra ord de som laddar 

hem en app på mobilen som sedan ger 100 ”likes” och enligt deltagarna är detta tydligen 

ganska vanligt. Det intressanta med detta är att denna falska mask som vissa sätter på sig i 

sina framträdanden kan avslöjas och det genom deras utseende. Har man inte det rätta 

utseendet och får över 100 ”likes” så blir det en misstänksamhet bland ”publiken” på de 

sociala medierna och framträdandet av personen i fråga blir misslyckat vilket resulterar i att 

den sociala interaktionen online kan bli hotad. Precis som Goffman (2010) säger om att en 

individ har en rad olika motiv för att styra publikens intryck av framträdandet så försöker 

även unga användare av sociala medier skapa olika motiv för att visa sig från sin bästa sida, 

ett av dem, falska ”likes”.  

Goffmans (2010) förklaring om front stage och back stage, vilket menades med att man 

lägger på en mask och en roll när man befinner sig front stage, back stage kan man lägga av 

masken och slappna av och vara sig själv. Dessa främre regioner och bakre regioner finner vi 

även hos deltagarna när de är online respektive offline. När deltagarna är online sätter de på 

masken och visar upp de bästa sidorna av sig själv, det är nämligen av stor vikt att se så 

snygg ut som möjligt på en postad bild för att därigenom få många ”likes” som också kan 

visa för andra att man är en omtyckt person. Bakom datorskärmen eller offline kan individen 

vara sig själv och behöver inte lägga på en mask genom att se snygg ut, i alla fall inte hemma 
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i den egna miljön. Tjejer behöver till exempel inte sätta på sig smink och killar behöver inte 

ha en cool frisyr.  

Som vi skrev under underrubriken värdering så krävs det ansträngning och arbete för att hålla 

kvar sin popularitet på sociala medier, genom att vara aktiv och posta bilder ofta, för det var 

så deltagarna beskrev en populär person på sociala medier, en som är aktiv, postar mycket 

bilder på sig själv och får många ”likes”. Den här ansträngningen och arbetet kan vi även se 

när det kommer till framställningen på sociala medier i generell mening. Alla deltagarna 

visade på att det är inte bara att lägga upp vilken bild som helst, den måste vara snygg och 

den måste vara bra. Det krävs att ta några bilder innan man känner sig nöjd och på det sättet 

blir det också tidskrävande och ett sorts arbete. På det sättet får vi en förklaring till 

deltagarnas privata och vanliga Facebook/Instagram-sida. Det är jobbigt för deltagarna och 

kräver för mycket tid att hela tiden behålla masken på, de vill också kunna vara avslappnad 

och sig själva. Vi ser det som att den ”vanliga” sidan hör ihop med front stage och den 

privata sidan hör ihop med back stage precis på samma sätt som att back stage även kan vara 

hemma i det egna rummet bakom skärmen. Genom dessa två olika sidorna, den privata och 

den vanliga, blir det extra tydligt hur pass ansträngande det faktiskt är för deltagarna i 

framställningen av sig själva och därför har många tagit det beslutet att ha två olika sidor på 

samma forum. 

6.6 Norm 

Goffmans (2010) teori om jaget och maskerna menar också på att när en individ framträder så 

exemplifierar och införlivar han eller hon samhällets officiellt legitimerade värden och det i 

en överdrift jämfört med beteendet back stage. För att applicera detta på sociala medier så 

kan vi se att det finns även här. Det finns normer och legitimerade värden i de sociala 

medierna som man ska försöka anpassa sig efter, annars är det lätt att bli rankad konstig eller 

utanför det rättmätiga. Två deltagare menade på, som också har med framställningen att göra, 

att det anses inom normerna att lägga ut en festbild, individen blir då betraktad som en 

utåtriktad och social person vilket anses attraktivt och intressant. Om en person däremot 

lägger ut avklädda bilder så går personen utanför normerna och riskerar att betraktas som en 

hora eller en slampa, en tillskrivelse som är väldigt negativt laddad.  

Som vi förklarade i föregående avsnitt så menade deltagarna på att det var pinsamt och 

konstigt att gilla någons bild som de inte känner, denna känsla blev än mer påträngande om 

det skulle vara så att bilden knappt hade några ”likes”. En annan faktor som skulle spela stor 
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roll för att inte gilla var även om personen gick i en lägre klass än de själva. Då skulle de 

framstå som ”creeps” som en av deltagarna uttryckte det. Med detta sagt går det att förstå vad 

Goffman (2010) menar med att människor vill klättra uppåt i samhällsstegen, inte nedåt. På 

samma sätt som människor framträder genom att införliva och upprätthålla normerna som 

existerar i det samhälle som de befinner sig i så visar deltagarna på att det är inte annorlunda 

på sociala medier. De vill hålla sig till de befintliga normerna och för att inte hamna på en 

lägre pinne så undviker dem att associera sig till andra personer som är i en lägre ålder. De 

undviker även att gilla en bild eller en person som får lite ”likes” då även det som vi nämnt 

innan förknippas med lägre rang.  

6.7 Strategi 

Precis som skådespelare på scenen vet att de bevakas av publiken och därför skräddarsyr sitt 

beteende för att få den bästa effekten av publiken, likadan företeelse kan vi se som vi påvisat 

hos unga på sociala medier. Vi skulle vilja ta det ett steg längre och applicera panoptikon i 

det virtuella rummet, sociala medier. Vi menar att ungdomar som är medlemmar på Facebook 

och Instagram kan känna sig övervakade och kontrollerade, inte av en specifik person utan av 

varandra. Precis som Foucault (2004) menar att panoptikonfunktionen gör att fångar tar 

ansvar för att reglera sitt beteende tror vi på samma sätt att unga kontrollerar och reglerar sitt 

beteende fast på sociala medier. Fångarna i ett fängelse vet konsekvenserna av dåligt 

uppförande och agerar därför på det sätt som föreskrivs av institutionen vid alla tider de vet 

att det finns chans att de bevakas. Vi kan se en liknande företeelse av unga användare på 

sociala medier, resultatet visar på att de vet vad som förväntas av dem, de vet att de 

kontrolleras och de vet att de ständigt är övervakade av publiken. Skillnaden är att denna 

övervakning är frivillig men vi tror precis som Foucault (2004) att de är medvetna om 

konsekvenserna i fall de inte följer de outtalade föreskrifterna. 

Genom att göra våra handlingar synliga för en folkmassa, exponerar sociala medier oss till ett 

slags virtuellt panoptikon. Det är inte bara för att ungas verksamhet övervakas och registreras 

av sociala medietjänster som vi tror påverkar unga och deras beteende. Vi tror att den största 

påverkan är övervakningen som direkt kommer från publiken på sociala medier, dvs. ens 

vänner. Det finns inga riktiga vakter och fångar på sociala medier men vi tror att unga själva 

både är vakter och fångar eftersom unga bevakar och bevakas och dömer varandra efter det 

innehåll som offentliggörs där. Unga blir både hyllade och sågade av varandra, de vet att de 

måste göra medvetna val för att undgå det sistnämnda. Därför tycks vi kunna se att de gör 
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strategiska val och som resultatet visade så tycks det vara okej att godkänna vem som helst 

till att vara följare just för att få så många följare som möjligt tillbaka med syftet att få många 

”likes”. Däremot är de mycket mer restriktiva i valet av vilka de själva ska följa. Att följa de 

personer tillbaka som de själva värderar som lägre ”rang” eller mindre populära anses inte 

obligatoriskt av den anledningen att publiken kan se och döma ens handlingar. Det blir på ett 

vis ett personlig uttalande "Jag bekräftar detta” ”Jag gillar den” ”Jag gillar det” '. De talar till 

en publik och berättar vem de är genom att ”lika” eller inte ”lika” eller genom att följa eller 

inte följa, detta för att stärka och informera sina vänner vad de är och vad de står för.  De 

övervakar således sig själva, dvs. att de kontrollerar sina egna handlingar eftersom att de vet 

att det finns en chans att deras handlingar bevakas och kontrolleras av publiken.  

6.8  Bekräftelsebehov 

Resultatet visar på att ”likes” på sociala medier har en självbekräftandefunktion på så vis att 

”likes” kan till synes för stunden höja självförtroendet eftersom unga känner konfirmation.  

Resultatet visar vidare att måttstocken ”likes” talar om i vilket omfång de själva och andra är 

godkända av åskådarna och att det råder en medvetenhet om denna gradering, vilket tyder på 

att de både övervakar och övervakas. Vi tycks oss också kunna se det Foucault (2004) menar, 

att känslan eller vetskapen om att vara övervakad och dess konsekvenser påverkar både 

beteenden och handlingar hos människor fast med skillnaden att vi tycks oss kunna se detta 

fenomen hos unga användare på sociala medier. Vi kan se att övervakningen påverkar ungas 

handlingar på sociala medier på så vis att de vet att snygga "selfies" oftast genererar många 

"likes", vilket förmodligen är anledningen till att det är det mest förekommande fenomenet.  

Resultatet vittnar också om att uppmärksamheten och bekräftelsen nås vanligtvis mycket 

oftare på sociala medier än i verkligheten. Det är på sociala medier unga framförallt får 

konfirmation i form av ”likes” och kommentarer, vilket är betyget av gott uppförande. 

Konsekvenserna av dåligt uppförande blir ofta en tystnad av publiken, där de varken utdelas 

”likes” eller kommentarer. Precis som Foucault (2004) menar att fångarna får konsekvenser 

av sitt uppförande i fängelset menar vi att unga användare av sociala medier får konsekvenser 

i form av tystnad av vakterna (publiken). Genom appliceringen av Foucault (2004) teori om 

övervakning och bestraffning på sociala medier kan vi förstå att det inte är så konstigt att 

unga känner sig mer bekräftade på sociala medier än i verkligheten. Det är på sociala medier 

som unga framförallt blir övervakade och övervakar, det är här publiken är och det är 

framförallt här publiken betygsätter uppförande.   



 39 

Resultatet visar på att det är av stor vikt att få bekräftelse av sina närmaste vänner i form av 

”likes”. Skulle en vän inte gilla en bild så är det många av deltagarna som skulle ha beordrat 

vännen att gilla den, att fråga vännen varför han eller hon inte gillat bilden anses som 

otänkbart då det visar enligt deltagarna på desperation vilket är pinsamt. Det anses som mer 

legitimt och värdigt att bara säga: ”gilla min bild” och detta visar enligt oss på att det är en 

självklarhet och en oskriven regel bland de unga, att man ska gilla varandras bilder om man 

är nära vänner i det verkliga livet. Bryts denna regel så har man enligt deltagarna all rätt att 

beordra att gilla. Precis som vi beskrev ovan, att vi kan se det som Foucault (2004) menar 

med panoptikon på sociala medier bland unga, så bekräftas detta fenomen ytterligare bland 

ens vänner genom att teorin går att tillämpa på vår studie. Det visar på att unga faktiskt har ett 

övervakande öga på varandra, de har full koll på vem som gillat och vem som inte gillat ens 

bild och skulle man avvika och inte gilla så blir man beordrad att fixa till sitt felaktiga 

beteende. Detta gör dem till som vi nämnde innan, både fångar och vakter på samma gång.  

6.10 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis precis som Bourdieu & Passeron (2008) menar med att socialt kapital 

kan utöka det kulturella och ekonomiska kapitalet så kan även det sociala kapitalet utöka det 

virtuella kapitalet online. Ett större socialt kapital offline bidrar till ett större kapital online 

som i sin tur ofta bidrar till mer positiv uppmärksamhet på sociala medier. Positiv 

uppmärksamhet i form av ”likes” och liknande utökar det virtuella ”likes-kapitalet” och detta 

synliggörs genom att antalet ”likes” visas upp med en siffra, på det sättet så går det tydligt att 

se vem som innehar och vem som inte innehar ett rikligt socialt kapital i det virtuella rummet 

(sociala medier). Vi tycker oss kunna se att det sociala kontaktnätet online, och då i synnerhet 

det virtuella kapitalet (likes-kapitalet), kan vara en hjälpande hand för att utveckla relationer 

även offline. När Bourdieu & Passeron (2008) talar om en persons tillgångar i det sociala 

kapitalet härleds det ofta till kunskaper eller kontakter som personen på ett eller annat sätt 

kan dra nytta av. På sociala medier är det personer som generar ”likes” dvs. utökar det 

virtuella kapitalet som värderas som tillgångar i det sociala kapitalet online. Nyttan blir 

således ett rikligare virtuellt kapital och på köpet tillkommer det positivt laddade ordet- 

populär. Framgång online mäts genom antalet vänner, antalet ”likes” och positiv 

uppmärksamhet. Vi anser att det är lika önskvärt att nå många ”likes” av unga användare på 

sociala medier som det är för en karriärsinriktad person att nå sin karriär. 
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Vi har vidare kunnat konstatera att framställningen av sig själv på sociala medier är oerhört 

viktig och avgörande för att uppnå ett gott anseende bland sina vänner och bekanta. Masken 

som Goffman (2010) talar om när det kommer till den sociala interaktionen i verkliga livet 

finns även på det virtuella planet. Vi kunde se bland deltagarnas resonemang och uttalanden 

att det förekommer spel och föreställningar online, genom att till exempel framhäva sin bästa 

och snyggaste sida på en bild eller ladda hem appen som ger 100 ”likes” på en bild så tar 

deltagarna inte bara på sig en mask utan skapar även olika motiv för att försöka kontrollera 

publikens intryck. Vi tycks oss också se det som Goffman (2010) talar om som front stage 

och back stage, genom att många av deltagarna väljer att ha en privat och en offentlig 

Instagram/Facebook-sida. När det kommer till normer och vad det rätta beteendet är på 

sociala medier så tycker vi oss förstå att deltagarna gärna vill upprätthålla de styrande 

normerna och uppföra sig på ett korrekt vis för att publiken inte ska hänföra dem till ett lägre 

trappsteg på hierarkistegen. Detta är som vi förstår det en skam och en tragedi om det skulle 

hända. De vill behålla sin status och finns det vägar att ta för att klättra högre upp så tar man 

dem.  

Det som vi också har kunnat konstatera vilket vi fick hjälp av Foucaults (2004) teori om 

panoptikon var att deltagarna övervakar och övervakas på sociala medier. Övervakningen 

sker först och främst av varandra på sociala medier, det finns inga riktiga vakter eller fångar 

men vi menar att unga både är fångar och vakter själva.  Precis som fångar i ett fängelse 

reglerar sitt beteende och sina handlingar eftersom de är medvetna om att de kan vara 

övervakade av vakter, på samma sätt tror vi att unga reglerar sina handlingar och beteenden 

fast med skillnaden att det pågår på sociala medier och att de är varandras egna vakter. Vi 

kan också se att precis som fångarna är medvetna om konsekvenserna i fall de avviker från 

institutionens föreskrifter är unga användare på sociala medier medvetna om konsekvenserna 

av dåligt uppförande fast med skillnaden att det är publiken som bestraffar. Dåligt 

uppförande bestraffas genom en tystnad av publiken, där de varken får utdelning av ”likes” 

eller kommentarer, däremot så belönas handlingar och beteenden som anses bra genom 

många ”likes” och kommentarer. Därför kan vi både förstå att unga använder sig av olika 

strategier, exempelvis att de accepterar alla som vill följa dem, men att de selektivt väljer ut 

vem de själva ska följa. Att följa en person som anses som mindre omtyckt kan med andra 

ord enligt deltagarnas upplevelse medföra att publiken värderar dem i en lägre rang. 

Strategierna används därmed för att nå ett bra betyg av publiken. En av orsakerna till att 

deltagarna dessutom känner sig mest uppmärksammade på sociala medier jämfört med 
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verkligheten förklaras av resultatet av vår studie med att det är där de får mest konfirmation 

av sina vänner genom utdelning av ”likes” och kommentarer. Bekräftelsebehovet av ens 

vänner existerar inte bara i verkligheten utan även på sociala medier, de har full koll på vem 

av sina vänner som har gillat och inte gillat vilket vi tycker visar på att unga har ett 

övervakande öga på varandra. 
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7. Konklusion  

Nedan kommer vi först att presentera våra slutsatser med denna studie, det kommer utföras 

genom att frågeställningarna besvaras med hjälp av både vårt egna empiriska material men 

också med några vetenskapliga artiklar. Därefter kommer vi avsluta med några sista ord och 

vad vi anser skulle varit intressant att vidare utforska inom vårt undersökningsområde. 

Styr antalet ”likes” det värde unga tillskriver sig själv och andra på sociala medier och 

påverkar detta på samma sätt även värderingen i verkligheten? 

Vårt resultat har bekräftat att unga värderar och värderas utifrån antalet "likes" både vad 

gäller livet online och offline. Genom att de unga tillskriver en populär person som en som 

får många "likes" och en mindre omtyckt person som får lite "likes" görs det en tydlig 

värdering, en värdering som synliggörs av siffror vilket summerar antalet personer som gillar 

en viss framställning. I tidigare forskning som gjordes av Zywica & Danowski (2008) visades 

det att faktorer så som, att vara snygg, ha rätt klädstil och ha många vänner värderades på 

samma sätt offline som online. Ytterligare faktorer som kunde visas online på att en person 

var omtyckt och populär var det faktum att det fanns en lång Facebookwall. Med vår studie 

och vårt resultat kan vi påvisa ännu en faktor som har stor betydelse i hur unga värderar och 

värderas och som inte har framförts i någon tidigare forskning, (som vi kunnat finna) 

betydelsen av antalet "likes".  

På vilket sätt påverkas ungas sociala samspel både on – och offline av den eventuella 

värderingen som de tillskriver sig själv och andra? 

"Likes" har en stor betydelse och det vi även har kunnat komma fram till är att det finns ett 

samband mellan det sociala samspelet online och offline och där har vi med resultatet kunnat 

fastställa att "likes" är med och bidrar. Vårt resultat har därmed bekräftat det som Zywica & 

Danowski (2008) menar, att unga vill vara populära och omtyckta så väl offline som online 

på sociala medier. Det finns med andra ord en komplexitet i ungas sociala samspel då det 

finns två världar att framställa sig och bli bekräftade på och här ser vi att "likes" är med och 

bidrar. Denna komplexitet genom "likes" tar sig uttryck på en rad olika vis som vårt resultat 

visar, en av dessa är fruktan att tillskrivas mindre omtyckt, vilket synliggörs på ett tydligt sätt 

om så vore fallet- genom få antal "likes". Deltagarna ville som exempelvis inte gilla en 

mindre omtyckt persons bild av rädsla att det skulle synas för andra som vidare kunde 

associera dem som mindre omtyckta. De ville också framställa sig på ett så bra sätt som 



 43 

möjligt för att det vidare skulle generera i "likes" vilket de anser ger en bild av dem som 

omtyckta. En annan faktor som visar på komplexiteten mellan det sociala samspelet offline 

och online med "likefenomenet" är att fastän ingen av deltagarna uttryckte sig med att de 

hade dåligt självförtroende kan vi ändå förstå det som Tricia J. Burke & Erin K. Ruppel 

(2015) menar i sin forskning, att de som har dåligt självförtroende uppvisar en 

självförsvarställning genom att bland annat ta bort de bilder som associerar dem till något 

negativt. Deltagarna visade på att de skulle ta bort en bild som gav få "likes" vilket vi anser 

uppvisar en känslighet på självförtroendet. "Likes" är med och formar det sociala samspelet 

både offline och online, det kan gynna de personer som har ett rikligt socialt kapital offline 

genom att de får många "likes" online vilket i sin tur ger dem en rikedom av popularitet som 

går att mäta. De personer som är mindre omtyckta offline missgynnas av "likesfenomenet" 

genom att de får den mindre populära stämpeln även online, det blir på så vis ännu mer 

synliggjort att de inte är så omtyckta och där ser vi den negativa effekten av "likes".  

Hur utmärker sig denna möjliga värdering i ungas handlingar och tankesätt både on – 

och offline?   

Vi har också kommit fram till att unga agerar strategiskt både offline och online eftersom de 

är medvetna om att de övervakas och värderas utifrån de handlingar och framställningar som 

de producerar på sociala medier. Exempelvis så gör de strategiska handlingar online som att 

följa personer för att få så många följare tillbaka i förhoppningen att få fler ”likes”. Ett 

exempel på handlingar offline är att det anses som legitimt att tvinga eller beordra sina 

vänner att ”lika” ens bilder för att det anses som obligatoriskt plus att de tjänar ännu en 

”like”. Vi tycker att vår undersökning bekräftar att värderingen av sig själv och andra i 

relation till ”likes” påverkar ungas handlingar. Den mest utmärkande strategiska handlingen, 

bedömer vi, är att de hade två konton på samma sida. Vi tycker att den ovan nämnda 

företeelsen går i samklang med Steeves & Regans (2014) forskning som hävdar att unga vill 

behålla sin integritet online. De vill inte offentliggöra allt eftersom de vet att de övervakas 

och döms utifrån handlingar och prestationer online. De vill anpassa framställningen av sig 

själv till en viss publik, därför har de två sidor. Vi tycker även att Uimonen (2013) forskning 

bekräftar det vi tycker oss kunnat se med denna studie, nämligen att unga gör strategiska val i 

framställningen av sig själv. De väljer ofta att posta snygga ”selfies” eftersom de vet att det 

vanligtvis generar många ”likes” och precis som Uimonen (2013) hävdar att prestationen ofta 

är en ”villkorad självprestation”. Författaren menar att makten ligger i dess interaktivitet, 
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vilket kan likställas som en teaterscen dvs. förhållandet mellan artister och publik. Artisterna 

anpassar sina prestationer i syfte att underhålla publiken bättre.  

För att summera vad vi kommit fram till så har vi kunnat fastställa att det finns en 

problematik och komplexitet kring fenomenet ”likes”. Problematiken gällande ”likes” är 

precis som vi hänvisade till inledningsvis, att unga mår dåligt i jakten på ”likes”. Då unga 

mäter sitt egenvärde och andras värde i relation till antalet ”likes” så är det inte en 

främmande tanke till varför unga har strategier och handlingssätt i jakten efter ”likes”. Frågan 

blir således hur detta påverkar ungas hälsa? Framförallt för de unga som inte får så många 

”likes”? Komplexiteten blir att unga har två världar att prestera i, det räcker inte bara att vara 

populär och omtyckt i skolan (även fast att det ökar chanserna till att vara populär online), de 

måste också vara aktiva och framhäva sina bästa sidor online. Forskning visar på att unga 

värderas och värderar varandra utefter hur många vänner användaren har på sociala medier 

och hur lång var och ens Facebooksida är, det som inte lyfts fram är betydelsen av antalet 

”likes”. Vi menar på att ”likes” är ännu en dimension av problematiken kring sociala medier 

och unga och det har vi kunnat visa på i denna uppsats. 

7.1 Avslutande ord 

Vi skulle vilja avsluta med att säga att denna undersökning har varit väldigt rolig och 

intressant att genomföra. Genom vår förförståelse hade vi en förutfattad mening om att unga 

är påverkade av ”likes” men trots detta så blev vi överraskade av vad resultatet visade, att det 

sker under så medvetna former och att det ligger en så stor värdering i fenomenet var ut över 

vår förförståelse. Vidare är vi av uppfattningen att resultatet från den här studien 

representerar en större grupp ungdomar än våra deltagare. Vi skulle därför tycka att det vore 

intressant att göra en större och mer omfattande studie kring ungdomar och ”likes” på sociala 

medier. Vidare hade det varit meningsfullt att göra en åtskillnad på tjejer och killar då vi tror 

att det finns en skillnad bland könen när det gäller tankar och handlingssätt. Detta var något 

som vi funderade på att göra men med tanke på vår strama tidsram fanns det tyvärr inte tid 

och utrymme. Vi hade även tyckt att det varit av vikt att göra undersökningen på vuxna då vi 

tror att det finns liknande tankar, upplevelser och handlingsätt även i den åldersgruppen



 

 

Referenser 

Böcker: 

Alvesson, M & Sköldberg, K (2008). Tolkning och reflektion .2. Uppl. Studentlitteratur AB, 

Lund. 

Ahrne, G & Svensson, P (red.) (2011). ”Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt”. I Handbok 

i kvalitativa metoder. (s. 31) 2. Uppl. Liber AB, Malmö.  

Ambjörnsson, F (2003). I en klass för sig. Ordfront förlag, Stockholm.  

Bourdieu, P & Passeron, J-C (2008). Reproduktionen. Aktiv förlag, Lund 

Denscombe, M (2009). Forskningshandboken. Studentlitteratur AB, Lund. 

Fejes, R & Thornberg, A (red.) (2009). “Kvalitet och generaliserbarhet I kvalitativa studier” I 

Handbok I kvalitativ analys. (s 218). Liber AB, Stockholm. 

Foucault, M (2004). Övervakning & Straff. 4. Uppl. Aktivt Förlag, Lund 

Goffman, E (2010) Jaget och Maskerna. 5. Uppl. Nordstedts Förlagsgrupp AB.  

Lundin, E (2008). ”Konsten att hitta sin teori”. I Sjöberg, K & Wästerfors, D (red.), Uppdrag 

forskning. (s. 85-113) Författarna och Liber AB.  

Watt-Boolsen, M (2007). Kvalitativa analyser. Gleerups utbildning AB. 

Westlund, I (2009). “Hermeneutik”. I Fejes, A & Thornberg, R (red.), Handbok I kvalitativ 

analys. (s. 73). Liber AB, Stockholm.  

 

Internetkällor: 

 

Ehrlin, Maria. 2014. Barn mår dåligt av jakten på “gillningar”. SVT. (Elektronisk) 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbotten/sociala-medier-pressar-barnen (Hämtad 

2015-05-07) 

 

Facebook. 2015. (Elektronisk) 

https://www.Facebook.com/#!/?tab=milestone#!/?tab=page_info#!/Facebook/info. 

(Hämtad 2015-05-06) 

 

Nilsson, Elisabeth. 2014. Så många svenska använder sociala medier. Internetstatistik. 

(Elektronisk) http://www.internetstatistik.se/artiklar/sa-manga-svenskar-anvander-

sociala-medier/ (Hämtad 2015-04-27) 

 

Skolverket. 2014. Fakta om Facebook. (Elektronisk) 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-

larande/kollakallan/kallkritik/sociala-medier/fakta/facebook-1.151969 (Hämtad 2015-05-

14) 



 

 

Skolverket. 2014. Fakta om sociala medier. (Elektronisk) 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-

larande/kollakallan/kallkritik/sociala-medier/fakta (Hämtad 2015-05-14) 

 

Wetterborg, Caroline. 2013. Så använder svenskar sociala medier. DN. (Elektronisk) 

http://www.dn.se/ekonomi/sa-anvander-svenskarna-sociala-medier/ (Hämtad 2015-04-

27) 

 

Vetenskapliga artiklar: 

 

Burke, Tricia J & Ruppel, Erin K. 2015. Facebook Self-Presentational Motives: Daily 

Effects on Social Anxiety and Interaction Success. Communication Studies. Volym 66. 

Nr 2 

 

Gauthier, Timothy P & Spence, Earlene. 2015. Instagram and clinical infectious 

diseases. Clinical infectious diseases. DOI: 10.1093/cid/civ248  

 

Lincoln, Sian & Robards, Brady. 2014. 10 years of Facebook. New Media & Society. 

Volym 16. Nr 7 

 

Lloyd, Alfie. 2014. Social media, help or hindrance: whay role does social media play in 

young people´s mental health? Psychiatria Danubina. Volym 26. Suppl 1.  

 

McKee, A, Watson, A & Dore, J. 2014. It’s all scientific to me: focus group insights into 

why people do not apply safe-sex knowledge. Sex education. Volym 12. Nr 6 

 

Steeves, Valerie & Regan, Priscilla. 2014. Young people online and the social value of 

privacy. Journal of Information, Communication and Ethics in Society. Volym 12. Nr 4 

 

Toma, Catalina L & Hancock, Jeffrey T. 2013. Self-Affirmation underlies facebook use. 

Personality and Social Psychology Bulletin. Volym 39. Nr 3 

 

Uimonen, Paula. 2013. Visual identity in Facebook. Visual Studies. Volym 28. Nr 2 

 

Zywica, Jolene & Danowski, James. 2008. The Faces of Facebookers: Investigating 

Social Enhancement and Social Compensation Hypotheses; Predicting Facebook™ and 

Offline Popularity from Sociability and Self‐Esteem, and Mapping the Meanings of 

Popularity with Semantic Networks. Journal of Computer‐Mediated Communication. 

Volym 14. Nr 1 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 1 

 

 

 

 

 

Sociala	medier	



 

                 

     
 

 

 

100	likes	eller	100	kr	?	



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Tack	för	er	medverkan!		



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Jennifer Arvidsson

Caroline Borg


