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Abstract 

 

Title | To like, or not to like: A study of meaning making in social media interaction 

 

Number of pages | 47 (including enclosures) 

 

Authors | Gustav Bergvall & Eric Gulve 

 

Course | Sociology studies C 

 

Period | Spring 2013 

 

Universitet | Department of Sociology, Uppsala University 

 

Aim | To study users’ subjective thoughs surrounding different communication tools and their area 

of use in order to gain a deeper understanding of how these tools are given different functional 

purposes and alternative meanings in users’ interaction and self presentation. With this information 

we aim to explain how the phenomenon social media impacts every day life and the interaction 

between people in our society. Examples of this can be imaged by how the planning and documen-

tation of real life events are tailored to present users in a desirable way on their online profiles. 

 

Material/Method | The material generated in this study consists of six interviews with people of 

different ages. We used the approach semi-structured open observational interviews with the 

justification that this grant us the opportunity to study thoughts and actions simultaniously. 

  

Main results | The conclusion of this study is that the user interaction within social media in many 

ways represent the every day face-to-face interaction between individuals, since the norms of 

society as a whole are constantly manifested in the never ending integration of new users. The 

institutionalized purposes of different communication tools are used as the logical point of reference 

in regards to their intended area of use and interpretation. Main examples are how users through 

these tools can subscribe to and show appreciation for content and activities presented by others. 

Alternative meanings and purposes were percieved as deviant in more public contexts, when 

different interaction rituals and selfish purposes became apparent through failed attempts of hiding-

behaviour. The paradox we found consisted of how the transferred meaning could be interpreted 

through the content these actions were used around, but also through their own value as quantified 

popularity indicators. The popularity of the users’ self presentation was in this way put against the 

institutionalized functionality that originally defined the purpose of the tools in question.  

The transferred meaning was finally percieved and defined by the eye of the audience and their 

understanding of other users and their intentions. 

 

Keywords | Facebook, Twitter, Instagram, social media, platform, like, follow, share, tool, function, 

interaction ritual, meaning, interaction, institution, support, self presentation, update, purpose, use 
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Sammanfattning 

 

Titel | Att gilla, eller inte gilla: En studie av meningsskapandet i interaktionen på sociala medier 

 

Antal sidor | 47 (inklusive försättsblad och bilagor) 

 

Författare | Gustav Bergvall & Eric Gulve 

 

Kurs | Sociologi C 

 

Termin | VT 2013 

 

Universitet | Sociologiska institutionen, Uppsala universitet 

 

Syfte | Att undersöka användares subjektiva reflektioner kring olika interaktionsverktyg och deras 

användningsområden för att få en djupare förståelse för hur verktygen tillskrivs olika funktionella 

betydelser och alternativ mening i interaktionen och självpresentationen. Genom detta vill vi 

förklara hur fenomenet sociala medier påverkar människors vardag och interaktionen i samhället. 

Detta kan exempelifieras genom hur individer planerar och dokumenterar sin vardag för att kunna 

framställa sig på ett önskvärt sätt på sina online-profiler. 

 

Material & metod | Materialet i denna intervjustudie består av totalt sex intervjuer med personer i 

olika åldrar. Vi har använt oss av ansatsen semistrukturerad öppen observationsintervju, med 

motiveringen att detta ger oss möjlighet att studera reflektioner och handlingssekvenser samtidigt. 

  

Huvudsakliga resultat | Studiens slutsats är att användares interaktion på sociala medier i många 

avseenden liknar face-to-face-interaktionen mellan individer i deras vardag, då normer från det 

övriga samhället ständigt relevantgörs genom tillströmmandet och socialisationen av nya 

användare. Institutionaliserade användningsområden för olika interaktionsverktyg används som 

logisk utgångspunkt i hur verktygen används och tolkas, exempelvis hur användare genom dessa 

kan prenumerera på och visa uppskattning för andras uppdateringar och aktiviteter. Alternativa 

meningstillskrivningar uppfattades som avvikande i denna publika kontext, när olika 

interaktionsritualer och själviska syften uppenbarades genom misslyckade hiding-beteenden. Den 

paradox vi fann utgjordes av hur den överförda meningen både kunde tolkas enligt det innehåll som 

verktygen användes kring, men även genom verktygens egenvärde som kvantifierade popularitets-

indikatorer. Självpresentationens popularitet ställdes på så sätt mot de institutionaliserade funktioner 

som ursprungligen definierat verktygens användning. Den överförda meningen varseblevs och 

definierades slutligen genom betraktarens öga och deras förförståelse av andra aktörers intentioner. 

 

Nyckelord | Facebook, Twitter, Instagram, sociala medier, plattform, gilla, like, följa, dela, verktyg, 

funktion, ritual, mening, interaktion, institution, stöd, självpresentation, uppdatera, handling, syfte 
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1. Inledning 

Sociala medier på Internet har de senaste åren haft en explosionsartad ökning av antalet användare. 

År 2013 beräknas drygt en miljard människor ha ett Facebook-konto.
1
 Nästan 80 miljoner 

människor världen över använde Instagram i augusti föregående år,
2
 samtidigt som det år 2012 

registrerades drygt 190 000 nya Twitteranvändare enbart i Sverige.
3
 Interaktionen mellan 

användarna på sociala medier kan vara allt ifrån känslosam, ingående och privat, till ytlig, publik 

och formell. Det all interaktion på dessa sociala medier dock har gemensamt är att användarna ofta 

utnyttjar likartade verktyg när de kommunicerar med varandra, oberoende av vilken nivå 

interaktionen ligger på och vilket syfte den har. Med hjälp av verktyg som gilla, dela och följa kan 

användare uttrycka sig med ett gemensamt språk av symboler, vars sociala funktion kan anpassas 

och tillskrivas nya meningar inom olika användarkretsar och situationer.  

1.1 Bakgrund 

De sociala medierna har fått en allt större inverkan på människors vardagliga liv. Människor är 

ständigt uppkopplade och allt oftare föregår den digitala interaktionen den verkliga.
4
 Istället för att 

människor byter telefonnummer har det blivit vanligare att de istället knyter kontakt och planerar 

aktiviteter på Facebook, genom att lägga till varandra som vänner och skapa evenemang och 

fansidor som de kan följa och interagera kring.
5
 Även i näringslivet har framförallt Facebook blivit 

ett verktyg för företag att nå ut till fler kunder och besökare, exempelvis genom att butiker och 

restauranger uppmanar sina kunder att gilla deras sidor och sprida företagets erbjudanden, nyheter 

och evenemang genom gillande och delande. Detta beteende motiveras ofta genom att det ger 

kunden tillträde till tävlingar och vinster som anordnas av företaget.
6
   

 

Twitter har på senare tid blivit en alltmer populär plattform bland celebriteter, politiker och deras 

publik då de snabbt och effektivt kan interagera och förhålla sig till sina följare och andra centrala 

profiler, samt diskussioner kring aktuella fenomen, trender och händelser.
7
 Korta uttalanden, tweets, 

används som skriftlig kommunikation och kan innehålla länkar och upp till 140 tecken. Dessa 

kategoriseras med hashtags för att markera deltagande i olika teman och diskussioner, exempelvis 

#beach2012, där specifika mottagare kan adresseras med @användarnamn. Genom att användare 

följer en viss person skickas dennes tweets och retweets till följarens nyhetsflöde. För att kunna se 

fler röster i diskussionen måste användarna besöka andra profiler och utforska hashtags och trender.  

 

Via Instagram kan användare med några få knapptryckningar förmedla bilder av sin vardag till 

familj och bekanta. Detta görs genom att användare följer varandras profiler och på så sätt 

prenumererar på varandras bilder, vilka kategoriseras och adresseras på samma sätt som på Twitter. 

På så sätt kan ens profil och det innehåll man laddar upp spridas till följare av dessa kategorier.  

                                                 
1
 Guardian.co.uk, 2012-10-04 

2
 Blog.instagram.com, 2013-08-22  

3
 Twittercensus.com, 2013-03-12  

4
 IDG.se, 2010-10-26 

5
 Helium.com, 2012-04-21 

6
 Svd.se, 2012-12-11  

7
 Expressen.se, 2012-12-18  
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Det har på senare tid bedrivits en del forskning samt en uppsjö av studentuppsatser och 

populärvetenskapliga studier kring sociala medier och dess effekter på människors vardagsliv, 

främst på grund av att sociala medier är ett relativt nytt och snabbt växande fenomen. Större delen 

av forskningen har försökt kartlägga hur användningen av sociala medier har utvecklats över tid och 

hur de successivt utmanat andra kommunikationsformer, samt hur sociala medier används inom 

arbetslivet. Annan forskning har kartlagt strukturer och mönster i interaktionen mellan användare på 

olika sociala medier, samt hur de genom text och bild påkallar uppmärksamhet och genom sitt 

kontaktnät utbyter social support. Andra studier och studentuppsatser har undersökt hur användare 

på sociala medier ser på förhållandet mellan sin online- och offline-identitet samt vilka personliga 

sidor användarna väljer att framhäva i interaktionen med andra. 

 

De studier som nämnts ovan har mestadels fokuserat på att undersöka interaktionsmönster och 

diskursiva mönster hos användarna, samt användarnas reflektioner kring vilka intryck som överförs 

genom att uttrycka sig med olika typer av innehåll i texter och bilder. Det som inte problematiserats 

lika tydligt är implikationerna av att använda enkla verktyg för att förmedla sådan information. 

Detta blir ännu viktigare att undersöka när dessa verktyg görs centrala i och med den sociala 

plattformens uppbyggnad. Subjektiva reflektioner kring vad dessa handlingar kan betyda kan 

innebära allt från att på ett par timmar bli uppmärksammad efter att ha blivit retweetad av en 

superstjärna på Twitter,
8
 till att bli avskedad på grund av att man på Facebook gillat en politisk 

motståndare till chefen på ens arbetsplats.
9
  

 

Mot denna bakgrund vill vi i denna studie använda det sociologiska perspektivet symbolisk 

interaktionism för att lyfta fram vilka meningar och syften dessa interaktionsverktyg tillskrivs, samt 

observera hur användarnas reflektioner och de sociala plattformarnas struktur motiverar 

användandet av dessa verktyg i användarnas dagliga interaktion och deras presentation av jaget.   

 

                                                 
8
 Itv.com, 2013-03-04  

9
 Cnn.com, 2012-08-10 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Vi vill undersöka användares subjektiva reflektioner kring olika interaktionsverktyg och deras 

användningsområden för att få en djupare förståelse för hur verktygen tillskrivs olika funktionella 

betydelser och alternativ mening i interaktionen och självpresentationen. Vi intresserar oss främst 

för vilka institutionella användningsområden som internaliserats samt hur användarna skapar och 

förhåller sig till verktygens alternativa meningstillskrivningar. Detta görs genom att intervjua och 

observera användare på Facebook, Twitter och Instagram. Vi anser att ovanstående är relevant för 

att förstå och förklara hur fenomenet sociala medier påverkar människors vardag och interaktionen i 

samhället, trots att sociala medier i många avseenden utgörs av relativt avgränsade 

interaktionsmiljöer och sociala system. Detta kan exempelifieras genom hur individer planerar och 

dokumenterar sin vardag för att kunna framställa sig på ett önskvärt sätt på sina online-profiler. 

 

Utifrån detta syfte har vi formulerat följande frågeställningar:  

 

Hur används olika verktyg i interaktionen mellan användare?  

 

Hur reflekterar användare kring dessa verktyg och vilka meningar tillskrivs de? 

 

Hur används verktygen i presentationen och avläsandet av användares identiteter? 

 

Hur upplevs sociala plattformers design motivera olika interaktions- och presentationsmönster? 

 

1.3 Disposition 

I denna uppsats närmar vi oss dessa interaktionsverktyg genom sociologiska begrepp. Detta sker 

först genom beskrivningar och jämförelser av resultat och problemformuleringar från tidigare 

forskning. Därefter sammankopplas relevanta begrepp från perspektivet symbolisk interaktionism i 

ett teoriavsnitt, under en kronologisk tematiserad följdordning. Sedan presenteras metodvalet och 

tillvägagångssättet samt hur dessa utformats för att kunna besvara vårt syfte. Därefter presenteras 

resultatet och analysen av det empiriska material som samlats in genom de tematiseringar som 

aktualiserats i tidigare forskning och kodningen av vårt material. Avslutningsvis diskuteras studiens 

slutsatser i relation till syfte och frågeställningar samt i relation till resultat från tidigare forskning, 

där vi även utvärderar vilka kunskaper vår studie tillfört samt vilka områden framtida 

forskningsansatser kan undersöka och på vilka kompletterande sätt detta kan göras. 

 

På grund av grammatiska anledningar samt för att underlätta läsförståelsen benämns 

interaktionsverktyget gilla i vissa fall i denna uppsats som likes eller like.  

Verktyget personligt meddelande förkortas även i vissa fall som PM eller PM-verktyget.  

Sociala medier benämns även som sociala plattformar i situationer där deras funktionalitet betonas. 

Taggande och adresseringar används för att betona olika syften med @-funktionens användning. 
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2. Tidigare forskning 

Forskningen inom fältet sociala medier har främst fokuserat på att kartlägga strukturer och mönster 

i interaktionen mellan användare samt hur de genom text och bild presenterar sig själva och genom 

sitt kontaktnät utbyter socialt stöd.
 
Andra studier har undersökt hur användarna ser på förhållandet 

mellan sina online- och offlineidentiteter. Mot bakgrund av detta presenteras nedan ett antal 

relevanta studier tematiserat under två kategorier. Dessa kategorier och studiernas metodval 

används sedan för att genom kunskapshål motivera vår egen studie. 

2.1 Strukturer och funktionsstyrda mönster i användares interaktion  

I rapporten ”On the Study of Social Interactions in Twitter”, Macskassy 2012, undersöktes 

interaktionsmönster och dialogstrukturer på Twitter. Studien undersökte tre huvudområden där det 

första behandlade hur ofta individer interagerade med andra användare samt hur många användare 

som ingick i dessa. Det andra området behandlade vilka karaktärsdrag som kunde urskiljas i 

interaktionerna. Det tredje området behandlade vilka slags sociala nätverk eller användargrupper 

som kan urskiljas baserat på hur användarna interagerat på mikronivå. Genom att analysera olika 

Twitterströmmar under en månads tid kom studien fram till resultatet att 40 procent av användarna 

knappt interagerade alls, medan ungefär hälften interagerade relativt ofta. En majoritet av dessa 

interaktioner skedde mellan två personer i en dialog, trots att denna skedde helt publikt och fanns 

tillgängliga för andra personer. Studiens slutsats var att de sociala nätverken och användargrupperna 

som kunde urskiljas bestod av många små kluster av användare som löst sammankopplades av 

plattformens synliga trender, vilka ibland fångade andra gruppers intresse.
10

  

 

I Sverige har detta tema undersökts i den publicerade rapporten ”Om nya kontaktmönster i 

arbetslivet“, Selg 2012, genom hur sociala medier såsom Facebook, Linked-in och Twitter används 

inom arbetslivet. De teman som undersöktes var vilka användningsområden som dessa plattformar 

upplevdes ha samt vilka typer av relationer som kännetecknade kontaktnätverken på dessa medier.  

Resultatet av denna visade hur drygt tusen svenskar använde sig av dessa olika plattformar. 

Facebook användes primärt inom den privata sfären vilken främst innehöll användarnas vänskapliga 

kontakter samt ett mindre antal professionella kontakter relaterade till arbetslivet. Twitter upplevdes 

som en plattform med otydligt syfte, där endast ett fåtal energiska twittrare använde sitt konto för 

att aktivt uttrycka sig och öppet interagera med andra. Syftena med aktiviteten på Twitter var dock 

så blandade att inga mönster kunde urskiljas. Rapporten beskrev även i detalj hur dessa nya sociala 

medier övertagit och konkurrerar med traditionella medier och interaktionsformer.
11

  

 

Temat har även undersökts i avhandlingen ”Ungdomars dagliga interaktion: en språkvetenskaplig 

studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och interaktionsmedier”, Bellander 2010. 

Studien undersökte daglig interaktion genom en etnografisk forskningsansats bestående av bland 

annat bild- och ljudupptagningar, observationsanteckningar samt skriftliga kommentarer från 

deltagarna i studien. Temat för forskningen var hur deltagarna valde mellan olika 

kommunikationssätt, vilket bland annat analyserades genom sociolingvistisk teori. Resultatet visade 

                                                 
10

 Macskassy, On the Study of Social Interactions in Twitter, 2012, s. 1 
11

 Selg, Om nya kontaktmönster i arbetslivet, 2011, s. 2, 60ff 
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att dessa ungdomar använde olika interaktionsmedier och lingvistiska repertoarer för att uppnå olika 

mål, där mediet valdes utifrån dess tekniska funktionalitet samt genom vilka roller detta signalerade 

i självpresentationen. De interaktioner som undersöktes i anslutning till sociala medier handlade 

främst om ungdomarnas användning av exempelvis Lunarstorm, där bevakningen av dessa privata 

angelägenheter och även telefon/sms gjordes parallellt och diskret under skolarbeten och lektioner, 

för att inte bli upptäckt.
12

 I hemmet använde de ofta chattverktyg för att ta del av information och 

utbyta tankar om läxor och andra relevanta intressen med sina klasskompisar. De använde även 

varandras gästböcker på de sociala medierna för att hålla kontakten med vänner och interagerade 

med dem via kommentarer och svar för att presentera sig som närvarande och sociala, vilket 

upprätthöll kamratrollen.
13

 Detta leder vidare till området som de tre följande studierna behandlat. 

2.2 Självpresentation och socialt stöd på sociala medier 

En publicerad studie med titeln “FACES on FACEBOOK: A Study of Self-presentation and Social 

Support on Facebook“, Wong 2012, undersökte om presentationen av jaget går att relatera till det 

sociala stöd som användare skickar och tar emot genom gillande och kommenterande på Facebook. 

Studien undersökte hur studenter presenterade sig själva på Facebook för att skapa en önskad bild 

gentemot andra användare samt om man kan förutsäga vilken typ av socialt stöd som användare 

söker beroende på vilka olika presentationstyper de använder.
14

 Detta undersöktes genom att studera 

inlägg och bilder samt hur dessa betonade mer eller mindre önskvärda aspekter av personligheten. 

Resultatet visade att användarna primärt tenderade att interagera med andra användare på Facebook 

snarare än att göra egna uppdateringar. Detta mönster berodde på att de ville visa att de brydde sig 

mer om sina vänner. Användarna presenterade sig konsekvent enligt en önskad självbild, vilken var 

att visa sig som trevlig och lätt att prata med. Användarna framställde sig sällan som svaga eller 

hjälpsökande gentemot andra användare i syfte att söka socialt stöd, på grund av att självömkande 

ansågs bryta mot de normer som existerade i det land studien gjordes.
15

 

 

Avhandlingen ”Intersecting Identities: Young People, Religion, and Interaction on the Internet”, 

Lövheim 2004, undersökte hur ett socialt medium användes för att konstruera religiösa identiteter. 

Detta gjordes genom online-observationer och vanliga intervjuer samt textanalyser. Studien fann att 

möjligheten att konstruera dessa identiteter var beroende av de möjlighetsrepretoarer som 

presenterades för användarna genom olika diskurser, relationstyper, interaktionsformer och normer. 

I resultatet framkom även att dessa möjlighetsrepretoarer ofta begränsade användarnas möjlighet att 

gå utanför ramarna för de identitetskategorier som redan etablerat sig på den sociala plattformen. 

Stereotyper kring olika religiösa identiteter tenderade istället att cementeras och användarna blev då 

mer beroende av dessa etablerade grupper för att uttrycka sin egen identitet. Detta visade på hur 

verktygen som används för att skapa mening i interaktionen kan begränsa identitetsskapandet.
16

 

 

Slutligen vill vi nämna den svenska studentuppsatsen ”Facebook-identiteten: En studie i 

identitetsskapande genom sociala medier”, Linde 2012, som undersökt idealiseringen och 

                                                 
12

 Bellander, Ungdomars dagliga interaktion, 2010, s. 158-159 
13

 Ibid., s. 162 
14

 Wong, Faces on Facebook, 2012, s. 184 
15

 Ibid., s. 190 
16

 Lövheim, Intersecting Identities, 2004, abstract 
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reflektionerna kring vilka personliga egenskaper användare uppvisar online respektive offline. 

Uppsatsen undersökte även om beskrivningen av reflektionerna observerades stämma överens med 

hur deras onlineprofiler faktiskt såg ut, genom att jämföra vilka sidor av personligheten som lyftes 

fram respektive tonades ned.
17

 Studiens resultat visade att Facebook användes på två urskiljbara 

sätt. Det ena var att utvidga sitt kontaktnät genom extrovert beteende och det andra sättet var att 

kunna överblicka vad som sker inom kontaktnätet. Identiteten som användarna uppvisade online 

byggdes då upp av handlingar som ofta bestod av bilder och text som användarna kunde utvärdera 

innan de lade upp dem. Detta genererade en genomtänkt och självuppfattad bild av jaget, även om 

användarna inte alltid var säkra på hur andra tolkade dessa handlingar och uppfattade deras 

identitet. Studiens slutsats var att allt som användarna lägger upp på Facebook måste vara 

representativt för hur de ser på sig själva.
18

 Användarna undvek därför att lägga upp saker som de 

inte var nöjda med, exempelvis fula foton av sig själva och andra. Andra exempel på detta var att de 

tog bort gulliga foton och uttalanden efter att en relation tagit slut. Dessa beteenden utgjorde då 

stödjande handlingar som skyddade andras image från att presenteras missvisande. Studien fann 

även beteenden som informanterna inte redogjort för, exempelvis strategiska utbyten av likes.
19

 

2.3 Gemensamma teman och kunskapsluckor som motiverar vår studie 

För vår egen studie innebär detta att utformningen av den teoretiska och metodologiska ansatsen på 

något sätt bör utveckla och komplettera de ansatser som redan gjorts på detta forskningsområde. 

Den forskning som försökt hålla sig utanför det kvalitativa och istället tittat på själva 

interaktionsmönstren beskrev oftast strukturen utifrån och kom således inte åt varför de olika 

användarna valde att interagera med specifika verktyg. Genom att studera användarnas interaktion 

utifrån så har forskaren inte samma möjlighet att deliberativt utbyta tolkningar med sina 

informanter. Syftet med olika presentations- och interaktionsstrategier behandlades däremot i några 

av studierna, men fokus låg där på det innehåll som användes för att ge olika intryck snarare än 

verktygens roll i förmedlingen av dessa. Det vi saknar i den forskning som gjorts är alltså den 

teoretiska problematiseringen av de roller verktygen ges och vilka verktyg användarna får tillgång 

till på olika sociala plattformar. Tidigare forskning har inte besvarat vilka tolkningar och meningar 

som tillskrivs aktuella interaktionsverktyg som exempelvis gilla, dela och följa. Studierna har inte 

heller undersökt de tolkningsskillnader som kan uppstå när användare väljer att förmedla ett visst 

innehåll med hjälp av verktyg som uppfattas på olika sätt, eller genom verktyg som skapar olika 

barriärer genom inkludering och utanförskap. Mot denna bakgrund så uppfattar vi att mer 

heltäckande teorier om människors beteende och interaktion behövs för att kunna förstå 

interaktionen på sociala medier på ett mer kvalitativt sätt. Vår uppfattning är att dessa teorier 

behöver finnas tillgängliga i tidigare skeden av forskningsprocessen när material samlas in. Med 

denna teoretiska kunskap som bakgrund kan observationer och intervjuer utföras på ett sätt som 

även fångar upp kroppsspråk och reaktioner, vilket inte kan göras i enkätstudier. Därför vill vi i vår 

studie fylla dessa kunskapsluckor genom att använda observationsstödda intervjuer, vilka gör det 

möjligt för oss att förstå individers subjektiva verklighet. Detta kompletteras med förståelse som 

hämtats i beprövad teori om individers interaktiva beteenden, genom symbolisk interaktionism. 

                                                 
17
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3. Teori  

Nedan presenteras de teoretiska begrepp och resonemang vi anser är relevanta för denna 

undersöknings syfte och analysen av studiens empiriska material. Begreppsresonemangen från olika 

teoretiker har delats upp och knutits samman under olika teman som presenteras enligt en 

kronologisk resonemangsordning. Detta är tänkt att underlätta förståelsen av hur de bygger på 

varandras definitioner och resonemang. Inledningsvis presenteras en motivering av vårt teorival 

samt det övergripande teoretiska perspektiv som undersökningen utgår från.  

3.1 Teorimotivering  

De teman som presenteras nedan ingår i det forskningsområde som symbolisk interaktionism 

intresserar sig för. Meningsskapande i interaktioner använder vi för att studera interaktionen själv 

och för att kunna tolka och beskriva verktygens tillskrivna meningar. Socialisationsprocessen 

används här som bakgrund till att förstå hur individer navigerar på sociala medier, genom att se det 

som sekundär socialisation i relation till kringliggande institutioner och generaliserade andra. 

Normer och avvikelser förklarar hur undersökningens informanter värderar och beskriver dessa 

institutioner och normer så som de möter dem i online-interaktionen med andra användare. Temat 

presentationen av jaget motiveras starkt av tidigare forskning, där de begrepp som temat innefattar 

blir relevanta för att undersöka och beskriva online-identiteters beståndsdelar. Regioner och 

varseblivningsbarriärer är ett potent verktyg för att studera användares strukturering och hantering 

av deras kontaktnätverk samt hur informanterna ger sina kontakter olika möjligheter till delaktighet 

och insyn. The medium is the message motiverar vårt fokus på interaktionsformers mening istället 

för att fokusera på meningen av det innehåll verktygen till synes används för att förmedla.  

3.2 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är ett mångsidigt teoretiskt perspektiv inom sociologin som myntades av 

sociologen Herbert Blumer, vilket sedan utvecklats och använts av en rad andra sociologiska 

teoretiker. Perspektivet kan ses som ett allmänt teoretiskt perspektiv med vilket man kan analysera 

samhället och dess grupper och interaktionen mellan dem samt de händelse- och tolkningskedjor 

som uppstår i människors interaktion. Perspektivet används även för att undersöka och förklara 

människans socialisationsprocess, det vill säga den process varigenom individer successivt lär sig 

hur de ska bete sig och uppfatta andra människors beteenden i varierande situationer. Vad det 

innebär för perspektivets studieobjekt är att all interaktion blir intressant då den utövar inflytande på 

individers livsvärld och därigenom även deras beteenden.
20

 Perspektivet inbegriper begrepp som 

interaktion, handling, symboler, gester och mening. Det vill med hjälp av dessa förklara individers 

subjektiva verklighet samt den subjektiva mening som tillskrivs i deras vardagliga interaktion.
21

 

Inom symbolisk interaktionism beskrivs samhället som en produkt, eller en summering av samtliga 

interaktioner som pågår i det, där detta ses som en ständig process utan en given struktur.
22

  

De måste därför använda ledtrådar och sociala regler för att bedöma situationen och på så sätt 

förhindra att det uppstår missförstånd. Detta kan illustreras med Thomas teorem: ”Om människor 

                                                 
20

 Trost & Levin, Att förstå vardagen, 2010, s. 11-12. 
21
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definierar situationer som verkliga blir de verkliga till sina konsekvenser”.
23

  

Symbolisk interaktionism studerar även hur människor genom symboler och gester som de har en 

gemensam eller skild tolkning av, kan uttrycka och förmedla känslor och händelser till varandra. 

Perspektivets grundlades av George H. Mead vars arbete sammanställdes av Herbert Blumer, som 

beskrev perspektivet enligt följande: 

 

1. Human beings act towards things on the basis of the meanings that the things have for them. 

2. These meanings are the product of social interaction in human society. 

3. These meanings are modified and handled through an interpretative process that is used by  

each individual in dealing with the signs each encounters.
24

  

3.3 Meningsskapande i interaktionen 

Sociologen George H. Mead menar att sociala handlingar innebär en växelverkan mellan individer, 

och att dessa handlingar innefattar en anpassning mellan dessa personers beteenden när de befinner 

sig i en social process. Inom denna sociala process finns olika faktorer som andra individer reagerar 

på och anpassar sig till, vilka han kallar för gester. Gesten är ett uttryck för en inledande social 

attityd eller handling och den verkar som stimuli på den personen som den är riktad till. Gesten 

signalerar primärt en förändring som är väsentlig för andra individer att reagera på och gör det 

möjligt att skapa anpassning mellan individer som är involverade i en social handling.
25

 I de fall då 

en gest får båda individerna att uppfatta samma betydelse och mening så får den egenskapen av en 

signifikant symbol som överför samma mening mellan individer. Ett exempel på detta är språket, 

både det muntliga och det skriftliga. Den signifikanta symbolen erbjuder enligt Mead större 

möjligheter till anpassning mellan individer då symbolen ger dem möjlighet att styra sociala 

situationer genom meningsöverföring. Individer som har kapaciteten att ta andras roller kan då 

reagera på sitt eget stimuli på samma sätt som mottagaren, och därigenom dela betydelsen av 

stimuli i situationen. Symbolen tillskrivs alltså samma mening åt bägge håll i interaktionen.
26

  

 

De handlingar som individer utför utgår enligt Mead alltid från deras egen definition av situationen, 

med andra ord är det individens varseblivning av andra personers gester och handlingar som styr 

vad denne gör, tycker och tänker. Jan Trost & Irene Levin beskriver detta resonemang mer konkret 

under Meads begrepp triadiska systemet. Det innebär att allt handlande samt alla varseblivningar i 

interaktionen mellan individer sker inom individen själv och således inte mellan individerna som 

ingår i interaktionen. Mead menade även att mänskligt beteende inom social interaktion innebär att 

svara på andras varseblivna eller tolkade intentioner. All interaktion är därför orienterad mot andras 

avsedda framtida beteenden så som de i förväg varseblivs eller tolkas av den enskilde individen.
27

 

När individer skapar mening av andra människors beteenden använder de sig av vad Peter L. Berger 

& Thomas Luckmann kallar för typifieringar. Detta begrepp används för att förklara hur individer 

tillskriver andra människor och händelser generaliserande etiketter för att förenkla sin egen 

vardagsverklighet. På så sätt förenklar de även valet av egna responser när individen ställs inför en 

                                                 
23

 Becker, Utanför: Avvikandets sociologi, 2006, s. 13  
24

 Craib, Modern social theory: from Parsons to Habermas, s. 87  
25

 Mead, Medvetandet, jaget och samhället, 1976, s. 51-54 
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person eller händelse att förhålla sig till. När en individ möter en man på gatan kan han eller hon 

exempelvis typifiera honom som ”man”, ”säljare”, ”ung”, ”påträngande”, eller ”trevlig”. Detta 

aktiverar responser som individen lärt sig fungerar bäst för att bemöta situationer som uppvisar 

dessa typifieringar.
28

 Ömsesidiga typifieringar av vanemässiga handlingar som görs av en större 

andel individer och grupper tenderar att bilda mönster som cementeras över tid.
29

 Dessa mönster 

kallas inom den symboliska interaktionismen för institutioner, det begrepp som beskrivs härnäst. 

3.4 Socialisationsprocessen  

Institutioner består av typifieringsscheman och byggs upp genom en gemensam historia där dessa 

scheman kontrollerat individers handlande genom att uppställa fördefinierade handlingsmönster att 

handla efter och förhålla sig till. Denna process kallar Berger & Luckmann för institutionalisering. 

Denna anses fullbordad då de vanemässiga handlingar, typifieringar och normer som ingår överförs 

från en generation till en annan. Institutionaliseringen leder till att talesätt som “Nu gör vi det igen“ 

istället blir “Så här gör man“. Den institutionella värld som individen då upplever blir således en 

objektiv verklighet som föregår individens subjektiva verklighet.
 30

 Institutioner kräver i sin tur 

legitimering, vilket innebär att de vanemässiga handlingar, typifieringar och normer som råder inom 

institutionen förklaras, rättfärdigas och försvaras. Legitimeringen producerar nya betydelser som 

bidrar till att integrera redan sammankopplade betydelser med nya institutionella 

processer.
31

 Legitimering sker exempelvis genom ständigt återupphållande av regler och normer. 

 

Berger & Luckmann menar vidare att en individ inte föds direkt som en medlem av samhället och 

den sociala strukturen, utan att individen genom en process blir en samhällsmedlem. Denna process 

inleds med vad de kallar för internalisering, vilket innebär att individen lär sig att tolka och uppleva 

en objektiv händelse som att den uttrycker en mening och därigenom subjektivt blir meningsfull för 

individen själv. Andra personers subjektiva uttryck för känslor blir här åtkomliga och meningsfulla 

för individen. Individen övertar enligt Mead denna kunskap genom rolltagande, vilket utvecklas i 

takt med att individen växer upp och går igenom socialisationsprocessen.
32

 Denna process 

kännetecknas av att individen internaliserar och bygger in samhällets generella normer i sitt 

beteende, där produkten av detta beskrivs som den generaliserade andre. Begreppet innebär att 

individen tar hänsyn till och reglerar sitt beteende genom denna generaliserade attityd.
33

  

”Om en individ ska utveckla ett jag i full utsträckning så måste denne kunna göra mer än att 

bara anta andras roller och attityder gentemot sig själv, han måste även kunna anta deras roller 

som en helhet gentemot andra sidor och aspekter av det sociala samspelet i samhället. Han 

behöver även kunna internalisera dessa attityder så att de definierar och uttrycks i hans egen 

identitet. I abstrakt tänkande intar individen den generaliserade andres attityd i form av en slags 

självkontroll, snarare än att de faktiska utomstående attityderna kontrollerar honom utifrån.”   
– Mead, George H. 1976 s. 120-121 

                                                 
28

 Berger & Luckmann, 2011, s. 43-44 
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30
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31
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33
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3.5 Normer och avvikelser 

Sociologen Erwing Goffman beskriver begreppet idealisering genom hur individer trimmar och 

betonar de egenskaper som de visar upp så att de överensstämmer med det som de vill eller bör 

uttrycka, vilket kan få individen att behöva uttrycka egenskaper som denne egentligen inte 

besitter.
34

 En vanlig form av idealisering är uppvisning av statussymboler för exempelvis materiellt 

välstånd och kulturellt kapital, eller att som minoritet uppvisa empati- och uppmärksamhetssökande 

genom symboler för hjälplöshet och orättvisa. Det bör dock betonas att idealisering inte alltid 

handlar om vad som generellt är eftersträvansvärt, utan är framlyftandet av de typiska förväntningar 

som riktas mot specifika roller.
35 Ett begrepp som går att relatera till idealiseringsbegreppet är 

expressiv kontroll. Detta förklarar hur individer styr eller undertrycker slumpmässiga uttryck i 

självpresentationen så att dessa uttryck inte står i konflikt med den roll de vill presentera.  

En bröllopsgäst kan exempelvis dra åt skärpet lite extra så att skjortan garanterat förblir instoppad 

under ceremonin.
36 När en individ misslyckas med den expressiva kontrollen kan detta osynliggöras 

av individerna i dennes närhet. Detta fenomen förklarar Goffman med begreppet takt, vilket innebär 

att en publik genom ett taktfullt uppträdande anpassar sitt beteende för att hjälpa eller upprätthålla 

andras framträdanden och de förväntningar som riktas mot dessa. Fenomenet karakteriseras av att 

publiken ser en fördel i att de idealiserade framställningarna förblir intakta och att båda parter 

hjälper varandra att fortsätta agera enligt överenskomna roller.
37

  

 

Sociologen Howard S. Becker menar att det finns många framtagna regler för hur individer bör 

handla kring och förhålla sig till varandra, men att de inte alltid övervakas. De viktigaste reglerna 

betonas selektivt vid olika tidpunkter genom att grupper väljer att upprätthålla vissa delar av dessa 

regelsystem. Markeringen av avvikelsen görs i intresset att kunna stämpla och bestraffa en bestämd 

grupp av regelbrytare. Skillnaden mellan regelbrott och avvikelse är då att avvikelsen primärt 

kännetecknas av avståndstagande motreaktioner inför ett beteende. Vissa individer kan betecknas 

som avvikare trots att de inte brutit mot en faktisk regel, då det ibland behövs syndabockar för att 

lösa konflikter. På samma sätt kan individer som begått ett regelbrott inte alltid betraktas som 

avvikande, eftersom det i vissa fall inte finns några som har ett intresse av att markera ett 

avståndstagande mot dem. Becker visar detta genom följande uttalande: ”Sociala grupper skapar 

avvikelse genom att upprätthålla de regler vilkas överträdelse utgör avvikelsen”.
38

 Sociologen 

David A. Karp beskriver i sin studie ”Hiding in pornographic bookstores” hur individer försökte 

undvika att stämplas som avvikare genom att utåt presentera sig som icke-deltagare i en avvikande 

aktivitet, där de skenbart upptäckte och sedan markerade avståndtagande mot aktiviteten. Detta 

benämns som hiding-beteende och skyddade dem från att markeras som avvikare av 

förbipasserande. Karp undersökte detta genom hur återkommande kunder visade intresse för en 

porrboksaffär, där de varje gång nyfiket låtsades se buktiken för första gången. Det fanns då ingen 

anledning för andra att stämpla dem som avvikande, då de inte kunde typifieras som stamkunder.
 39
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3.6 Presentationen av jaget 

Goffman menar att alla situationer som individer befinner sig i måste definieras för att de ska veta 

och förstå hur de ska agera inför andra. Detta sker genom att individerna genom symboler 

presenterar sin definition för varandra för att på så sätt kunna tolka situationer likartat, det vill säga 

att det råder konsensus kring hur definitionen av situationen ser ut. Goffman utvecklade detta 

resonemang med att beskriva sociala situationer som föreställningar, där individer ges roller och där 

de med hjälp av framträdanden och fasader presenterar sig för varandra.  Framträdanden kan 

definieras som den samlade aktiviteten hos en individ som vid ett givet tillfälle tjänar till att påverka 

någon av de andra deltagarna i interaktionen. När en individ går in i ett framträdande så anammar 

denne en passande fasad som oftast är avsedd att instämma med den rådande definitionen av 

situationen. Fasaden är den expressiva utrustning som individen använder sig av under sitt 

framträdande. Denna består av en platsbunden fasad, inramningen, samt en personlig fasad. 

Inramningen består av sceneriet kring ett framträdande och styr vilka former av expressiv utrustning 

individen har tillgång till, exempelvis genom olika slags rekvisita och varseblivningsbarriärer. Den 

roll som en individ spelar i ett specifikt sammanhang kan därför inte alltid användas i ett annat 

sammanhang, då kontexten och rekvisitan har förändrats. Den personliga fasaden innefattar i sin tur 

alla de detaljer som mer intimt kopplas till individen själv.
40 Denna delas upp i underkategorierna 

appearance och manner, där appearance innefattar de stimuli som exempelvis meddelar en persons 

sociala status och därigenom även nivån av formalitet som förväntas i interaktionen. En individs 

manner beskriver i sin tur hur denne väljer att visa sin inställning till sitt appearance i den rådanade 

situationen samt vilken roll som denne tänkt inta. Det är möjligt att uppvisa dessa på sätt som 

stödjer eller motsäger varandra, vilket kan påverka andras tolkningar av vilka interaktionsformer 

och formaliteter som passar den sociala situationen.
41

 

3.7 Regioner och varseblivningsbarriärer 

Enligt Goffman delar individer upp sin interaktion så att deras framträdanden blir knutna till vissa 

situationer. Han beskriver uppdelningens karaktär genom begreppet regioner. Dessa definieras som 

de platser vilka till viss del är avgränsade och skymda från andra platser genom varseblivnings-

barriärer. En varseblivningsbarriär kan exempelvis vara en vägg som skiljer ett rum eller en region 

från andra. Individers och gruppers framträdanden äger rum i den del som Goffman väljer att kalla 

för den främre regionen, medan den bakre regionen i sin tur är den plats där individen eller gruppen 

kopplar av från och kan bestrida de roller som uttrycks i framträdandet. I den bakre regionen kan 

individerna syna de detaljer som bygger upp det framträdanden, samt kliva ur sina roller.
42

 En 

individ kan använda sig av diskrepanta roller för att framställa sig i ett falskt sken och på så sätt ges 

tillgång till roll- och regionsspecifika hemligheter denne annars inte hade haft tillgång till. Individen 

beblandar sig sedan med aktörerna eller publiken utan att egentligen vara en del av någon av dessa 

grupper. Det finns även en diskrepant roll som benämns som icke-personer. Dessa personer agerar 

som om de varken tillhör de som framträder eller de som tillhör publiken, exempelvis städare eller 

familjemedlemmar som ombeds hålla sig diskreta och upptagna, eller utom synhåll för gäster.
43
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3.8 Interaktionsformer som det budskap som överförs 

Kommunikationsteoretikern Marshall McLuhan myntade på 1960-talet tesen the medium is the 

message. Han menade att det är mediet i sig som formar och kontrollerar uppfattningen av 

mänskliga handlingar, och inte själva innehållet som förmedlas genom dessa. Det innebär att 

människor har en tendens att missa det uppenbara, vilket är vad mediet i sig innebär. Detta är något 

som enligt McLuhan kan bestå av strukturella förändringar som sker över tid i individernas vardag.  

Han specificerar detta resonemang genom att belysa rapporteringen i en nyhetssändning, där han 

menade att meddelandet i en nyhetssändning inte nödvändigtvis är händelserna i sig, utan snarare 

att få tittarna att reagera mot exempelvis brott eller den känsla av rädsla som dessa rapporter kan 

skapa. Denna paradox är karakteristisk för alla medium och innebär att innehållet, det skenbara 

meddelandet, alltid är ett annat medium. Detta understryker enligt McLuhan det faktum att det är 

mediet, det vill säga rapporteringsformen i exemplet ovan, som är budskapet. Människor måste därför 

alltid försöka se bortom det innehåll som presenteras och istället försöka se de förändringar och 

effekter som interaktionsformen utövar på mottagarna.
44 

 

Sociologen Randall Collins teori Interaction Ritual Chains bygger på Goffmans resonemang om 

interaktionsritualers funktioner, vilket Collins väver samman med sociologen Émile Durkheims 

resonemang om gruppsammanhållning, vilket innefattar begreppet solidaritet. Sambandet 

åskådliggörs genom att med modellen nedan förklara emotioners roll i formandet av beteenden.  

 
1: Two or more people are physically assembled in the same place, so that they affect each other by their  

bodily prescence, whether it is in the foreground of their conscious attention or not. 
2: There are boundaries to outsiders so that participants have a sense of who is taking part and who is excluded. 
3: People focus their attention upon a common object or activity, and by communicating this focus to each other  

they become mutually aware of each other’s focus of attention. 
4. They share a common mood or emotional experience.                                                           – Collins (2004) s. 48

  

Detta förlopp resulterar i emotionell energi, gruppsolidaritet, moralstandarder samt relations-

symboler som representerar dessa. Collins går vidare genom att pragmatisk skildra hur interaktioner 

kring exempelvis sex eller rökning respektive anti-rökning kan skapa positiva känslor hos grupp-

delatagarna. Detta leder till att beteenden upprepas och med tiden blir kedjor och mönster som kan 

beskrivas som ritualer. Han problematiserar även hur bristen på emotionell feedback gör kroppens 

närvaro viktig i interaktionen mellan individer.
45

 Denna förutsättning komplicerar interaktionen på 

Internet, men ger även vår undersökning möjlighet att studera hur emotionell feedback görs central 

genom användningen av känslouttryck och speciella skrivsätt. Genom att relatera McLuhans och 

Collins begrepp till varandra ges en bild av att det egentligen inte är rökandet eller anti-rökandet i 

sig som är syftet med interaktionen. Det är snarare interaktionsformen som är syftet, vilket gör 

innehållet detta sker kring trivialt i jämförelse. Det kan lika gärna vara att titta på fotboll eller att 

dansa. Meddelandet och syftet är att vilja umgås tillsammans och att dela positiva känslor och 

intryck med andra likasinnade. Detta görs genom ömsesidig medvetenhet om att man delar 

gemensamma uppmärksamhetsfokus och värderar samma relationssymboler och solidaritetskänslor.  
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4. Metod 

Nedan följer en presentation av de metoder som ingår i genomförandet av studien. Inledningsvis 

presenteras det som övergripande kännetecknar den forskningsansats vi valt samt vilken typ av 

empiriskt område denna täcker. Därefter presenteras urvalet och de specifika metoder som valts för 

att svara mot studiens syfte och frågeställningar. Tillvägagångssättet beskrivs sedan med 

utgångspunkt i studiens inbjudningsfas, följt av hur observationsintervjuerna genomfördes. Därefter 

presenteras hur databearbetningen gått till genom den kodningsprocess och de teoretiska begrepp 

som tillsammans utgjort grunden för den resultatanalys som presenteras i nästakommande avsnitt.  

I slutet av metodavsnittet presenteras de etiska aspekter vi förhållit oss till i utförandet av studien.  

4.1 Kvalitativa och netnografiska forskningsansatser 

Sociologen Patrik Aspers definierar den kvalitativa forskningsansatsen genom hur den 

kännetecknas av ett närmande som ifrågasätter förgivettagna antaganden. Detta görs i syftet att 

skapa en bättre förståelse av studieobjektet, genom att göra nya distinktioner. Aspers utvecklar detta 

med uttalandet ”förståelsen av den andre är ett villkor för att en etnografisk förklaring ska vara 

etablerad“.
46

 Den variant av etnografin som är inriktad på att studera grupper och kulturer som 

skapas genom interaktion på internet kallas för netnografi. Detta inbegriper då etnografiska metoder 

där fältstudierna görs i en virtuell miljö, exempelvis på sociala medier.
47

 Det empiriska material 

som genererades av vår studie innehåller element från alla dessa områden, då även grupper och 

beteenden som finns utanför de sociala medierna har en inverkan på aktörernas handlande i dessa 

virtuella miljöer. Därför har vi valt att intervjua individer face-to-face istället för att begränsa oss till 

vad vi kan studera genom att enbart observera online-interaktion genom våra egna användarkonton. 

Denna forskningsansats blir då även subjektivistisk i det avseendet att vi tar hänsyn till handlingars 

mening utifrån informanternas egna perspektiv, istället för att tillskriva dem andra egenskaper.
48

 

4.2 Material och urval 

Materialet i denna intervjustudie består av totalt sex intervjuer med personer i olika åldrar, där varje 

intervju är cirka 60 minuter i omfattning. Studiens deltagare var allt ifrån bekanta till helt okända 

för oss. Motiveringen till urvalet var att kunna fånga flera olika perspektiv inom samma 

undersökning. Vi baserar detta på antagandet att användningen av sociala medier och hur användare 

håller kontakt och interagerar med andra kan variera kompletterande inom olika åldersgrupper. 

4.3 Kvalitativa intervjuformer 

En kvalitativ intervju utmärks av att forskaren ställer enkla och raka frågor som kan generera 

innehållsrika och komplexa svar. I en kvalitativ intervjustudie vill forskaren genom bearbetning och 

analys urskilja mönster i informanternas svar för att på så sätt undersöka hur de tänker och känner.
49

  

Kvalitativa intervjuer kan genomföras på olika sätt och kan särskiljas från varandra genom graden 

av struktur i intervjun. Med struktur menas hur forskaren använder sig av sin roll för att bestämma 

vilka teman och ämnen som ska ingå i intervjun. En av dessa kvalitativa intervjuformer är den 
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semistrukturerade. I detta fall innehåller intervjun ett antal tydligt angivna frågor som forskaren 

läser upp för informanterna, men forskaren kan samtidigt ställa följdfrågor kring de svar som ges 

under intervjun. På detta sätt skapas ett visst utrymme för att få igång en så kallad fråga-svar-

dialog.
50

 En annan intervjuform är den tematiskt öppna. Här tillåts informanten bestämma tema och 

vilka frågor som denne anser vara intressanta, samtidigt som forskaren hjälper till att få struktur på 

intervjun genom att ställa följdfrågor som avgränsar samtalet till att generera direkt användbar 

information. I den tematiskt öppna intervjun öppnar forskaren på så sätt upp ett samtal där 

informanten blir medkonstruktör av frågorna, vilket ger forskaren möjlighet att upptäcka teman och 

perspektiv som är viktiga för aktörerna men inte kändes till av forskaren sedan tidigare.
51

 

4.4 Observationsformer 

I en observationsstudie använder forskaren observationer för att undersöka vad som händer i olika 

situationer. Detta kan exempelvis innebära att forskaren studerar vad som syns och vilka handlingar 

som utförs i en specifik situation. Denna typ av forskningsmetod är en konkretisering av den 

hermeneutiska cirkeln, vilken innebär att forskaren genom att förstå delar av situationer även skapar 

sig en förståelse för helheten.
52

 En observationsstudie kan genomföras på två olika sätt, öppet eller 

dolt. I en öppen observation är informanterna medvetna om att forskaren observerar dem, medan en 

dold observation innebär att forskaren observerar informanternas beteenden utan deras vetskap.
53

  

4.5 Val av metod - Observationsintervjuer 

Mot bakgrund av detta så har vi valt att använda oss av studieformen semistrukturerad öppen 

observationsintervju. Aspers beskriver denna ansats som en kombination av två kvalitativa 

datainsamlingsmetoder. Genom att genomföra observationer av informanterna och fältet de verkar i 

skapar sig forskaren en mer ingående förståelse för det empiriska material som framkommer under 

intervjun. En handlingssekvens som beskrivs av en informant kan i ett sådant fall endast förstås i sin 

helhet av den som observerat sekvensen, vilket genom observationer även inkluderar forskaren 

själv. Aspers menar att detta är ett starkt argument för att kombinera intervjuer med observation.
54

 

 

Under en kvalitativ observationsintervju kan forskaren ställa frågor till informanten samtidigt som 

forskaren öppet observerar hur informanten interagerar med och förhåller sig till ett 

bakgrundmaterial som är relevant för studien.
55

 Detta görs i syfte att få tillgång till den subjektiva 

verklighet som informanten handlar utifrån i den direkta interaktionen med materialet, samt hur 

denne motiverar de val och händelser som forskaren samtidigt observerar. Eftersom dessa sker i 

anslutning till varandra så har forskaren bättre tillgång till den pågående resonemangsprocessen och 

kan observera eventuella känsloyttringar som kan påverka denna. Om man istället hade observerat 

interaktionen och frågat om informantens reflektioner först efteråt så kan detta innebära att 

återgivningen av dessa förlopp blir mer beroende av den mänskliga minnesförmågan samt mer 
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känslig för efterkonstruerad samstämmighet mellan de två tillfällena. De tidigare studier som 

presenterats har behandlat dessa förlopp separat, vilket gör att vår egen ansats kan bidra med ett 

realtidsperspektiv på dessa händelseförlopp genom observationsintervjuns egenskaper. 

4.6 Begränsningar med detta metodval 

De begränsningar som främst relateras till intervjuer och observationer är att det kvalitativa 

materielet ofta blir väldigt omfattande och därmed riskerar att bli svåröverskådligt. Den 

subjektivistiska ansatsen medför även att de egenskaper som undersökts presenteras och värderas på 

ett sätt som styrs av informanternas subjektiva verklighet och de situationer de själva kan relatera 

till. Detta innebär att olika kvalitativa material sällan är jämförbara med varandra eller andra studier. 

Vi har i denna studie förhållit oss till dessa begränsningar genom att undersöka tre avgränsade och 

integrerbara sociala plattformar, samt genom användningen av en semistrukturerad intervjuguide 

som underlättar jämförbarheten i informanternas svar och berättelser. Omfattningen av det material 

som genererades blev därmed även mer koncentrerat kring sådant vi kunde jämföra och analysera.
56

 

 

Validitet och reliabilitet är begrepp som behandlar ifall studien mäter de fenomen som den avser att 

mäta, samt om mätandet av dessa sker på ett konsekvent sätt, där eventuella mätfel undviks.
57

 För 

denna studie har detta inneburit att metodvalet gjordes för att genom intervjuformen tillåta 

informanterna att beskriva sina reflektioner på det sätt som de upplevdes vara relevanta för dem. 

Reliabiliteten säkrades genom att de kunnat beskriva sina reflektioner i anslutning till ett 

bakgrundsmaterial, det vill säga att mätfel genom tids- och minnesfaktorer minskade. 

Informanternas berättelser om sina egna tankar och beteenden behandlas som primärkällor, vilket 

fokus främst lagts på. I de fall där informanterna beskrev hur de upplevde andra användares 

beteenden och deras intentioner behandlar vi det som sekundärkällor, även om vi kunde observera 

dessa beteenden genom tillgången till de sociala medierna. Vi försökte alltså observera så många 

situationer som möjligt för att kunna styrka de utsagor och situationer som informanterna beskrev. 

4.7 Tillvägagångssätt - Genomförande av kvalitativa observationsintervjuer 

I studiens inledande skede skickades ett informationsblad ut via mail till de personer som visat 

intresse för studien. Detta informationsblad återfinns i bilaga 2. Därefter fick deltagarna meddela 

oss vilka dagar de var tillgängliga så att vi kunde schemalägga deras intervjuer. Vi hade även för 

avsikt att skapa ett idealt samtal genom att inte vara två när vi intervjuade en ensam informant, 

eftersom detta enligt Aspers kan rubba maktbalansen under intervjun genom ett numerärt underläge. 

Detta upplevda underläge kan leda till att informanten inte vågar uttrycka sig fritt under intervjun. 

Aspers menar då att ”det ideala samtalet äger rum utan maktutövning och det sker på lika villkor”.
58

   

Intervjuerna genomfördes på avskilda platser eller rum, där en laptop med internettillgång fanns till 

hands. Detta möjliggjorde att informanterna kunde exemplifiera sina resonemang med hjälp av 

tillgången till deras egna konton på de sociala medier som diskuterades. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av ljudinspelingsfuktionen i en iPhone samt genom en bordsmikrofon kopplad till en 

bärbar dator. Det inspelade materialet kompletterades med observationsanteckningar och 

                                                 
56

 Aspers, Etnografiska metoder, 2011, s. 29-34 
57

 Ibid., s. 248-249 
58

 Ibid., s. 141 



 

20 

 

informantens valfria skriftliga kommentarer. Dessa sammanställdes sedan skriftligt genom 

transkribering i ett lokalt Word-dokument. Intervjuerna bestod till en början av lättare konkreta 

frågor för att vänja informanten vid att muntligt beskriva sina reflektioner samtidigt som de 

exemplifierade dessa via datorn. Varje fråga kompletterades sedan enligt den semistrukturerade 

intervjuformen med eventuella följdfrågor där informanten gavs möjlighet att mer utförligt beskriva 

och situera dessa reflektioner inom för dem viktiga kontexter och användningsområden. När vi täckt 

de frågeområden som vi tidigare identifierat som grundläggande för undersökningens syfte så tilläts 

informanterna diskutera ämnet sociala medier på ett mer öppet sätt och associera mer fritt kring 

sociala mediers roll i deras vardag, där denna diskussionsdel bygger på den tematiskt öppna 

intervjuformen. Intervjuguiden som användes som underlag återfinns i bilaga 1.  

4.8 Tillvägagångssätt - Bearbetning av insamlat intervjumaterial 

Det transkriberade intervjumaterialet kodades genom marginalmetoden, vilken är en enkel och 

konkret metod som innebär att kodanteckningar görs i marginalen på ett utskrivet material för att 

sedan kunna identifiera mönster av likheter och skillnader i materialet. Marginalmetoden underlättar 

på detta sätt möjligheten att generalisera empirin inför analysen av det kodade materialet.
59

  

De kodningsscheman som användes under bearbetningen av intervjumaterialet återfinns i bilaga 3. 

Det kodade materialet analyserades sedan med hjälp av de teoretiska begrepp som beskrivits i det 

tidigare teoriavsnittet. Flera av de undersökta element som framkommit i studien kunde analyseras 

både som interaktionsform eller som symbol, samtidigt som de även kunde analyseras utefter de 

region- och filtreringsmöjligheter de användes till. Detta innebar att det var svårt att på förhand säga 

exakt vilka svar som skulle analyseras med vilka teoretiska begrepp. Detta komplicerades 

ytterligare av hur mycket informanterna hade att säga om varje ämne. Interaktionsverktygens 

tillskrivna mening kodades primärt med hjälp av begrepp som gest, signifikant symbol, det triadiska 

systemet och interaktionsritualer. Aspekter som berörde områden som presentationen av jaget och 

regionskapande kodades i sin tur med Goffmans begrepp. Exempel på andra koder som användes i 

kodningsprocessen av det transkriberade intervjumaterialet presenteras i bilden nedan. 
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4.9 Etiska överväganden 

Denna studie följer de forskningsetiska principer som fastställts av Vetenskapsrådet. Dessa principer 

konkretiseras i individskyddskravet, vilket innehåller fyra etiska krav som en forskningsstudie ska 

uppfylla: konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, informationskravet samt samtyckeskravet. Dessa 

har utformats för att säkerställa att individer som ingår i en studie har ett skydd mot bland annat 

otillbörlig insyn, förödmjukelse eller kränkning, men även för att skapa ansvarsfulla normer som 

kännetecknar förhållandet mellan forskare och studiedeltagare. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att ”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem”.
60

 Det transkriberade intervjumaterial som bearbetats i denna 

studie sparades lokalt i ett Word-dokument som inte skickades via Internet eller visades för någon 

annan än vi som genomfört studien. Ljudupptagningen av respektive intervju hördes bara av den 

som utförde intervjun i fråga, vilket intervjudeltagarna informerades om. Studiens deltagare 

informerades även om att endast citat som inte kan knytas till några personuppgifter skulle komma 

att användas i den färdiga uppsatsen. Detta enligt etiken om konfidentialitet, samt i enlighet med de 

spridningsrisker som är associerade med informationsöverföring via Internet.
61

  

 

Informationskravet innebär att ”forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte”. Detta uppfylldes genom att det inledningsvis i studien 

skickades ett informationsbrev med studiens syfte och tillvägagångssätt till de personer som anmält 

intresse att delta. För att besvara eventuella frågeställningar eller oklarheter fick studiens deltagare 

även kontaktuppgifter till både handledare och uppsatsskribenter. Nyttjandekravet formulerar 

Vetenskapsrådet enligt följande: ”uppgifter insamlade om enskilda personer ska endast användas 

för forskningsändamål.” Detta respekterades genom att informanterna i förväg informerades om 

och fick ta ställning till att deras svar skulle användas för en C-uppsats, det vill säga i 

forskningssyfte. På så sätt kunde de utan oklarheter ta ställning till sitt deltagande i studien. 

Avslutningsvis innebär samtyckeskravet att ”deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan”.
62

 Detta uppfylldes genom att deltagarna genom informationsbladet 

ombads meddela om de fortfarande ville delta samt vilka tider de ansåg sig vara tillgängliga. Detta 

informationsblad kan som tidigare nämnt återfinnas i bilaga 2. 

 

Deltagarna fick välja om de ville bli intervjuade på en offentlig plats eller själva välja en plats som 

passade bättre för dem. Detta för att de skulle känna sig trygga under intervjun.  

Vår förhoppning är att deltagarna genom detta har upplevt intervjun som personlig och givande. 
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras och analyseras resultaten av observationsintervjuerna tematiserat under de 

kategorier som framkommit i tidigare forskning och i kodningen av materialet. Dessa teman 

motiveras även av de analyser som visat på liknande institutioner och meningstillskrivningar kring 

interaktionsverktygens användning på sociala medier. Vi har huvudsakligen intresserat oss för när 

riktade förväntningar från olika grupper skapar en konflikt med den generaliserade andres 

institutioner och förväntningar kring hur verktygen bör användas, främst när nya 

meningstillskrivningar uppfinns och reageras på av användarna. De meningskoncept och kategorier 

som vi kunnat urskilja bland citaten har analyserats genom de teoretiska begrepp som anses 

motsvara och kunna förklara dessa typer av situationer. Därefter presenteras en avslutande analys 

där de två tidigare tematiseringarna relateras till varandra för att ge en mer samlad bild av 

materialet. Denna analys lyfter upp verktygens tillskrivna meningar ur tidigare kontexter samt 

undersöker om vi kan urskilja ifall interaktionsformen överskuggar interaktionsverktygens innehåll. 

 

Resultat inleds med vad informanterna uppgett. Analys inleds med hur vi tolkar detta. Dessa skiljs 

åt genom presentation av citat vilka främst beskriver verktygens alternativa meningstillskrivningar. 

5.1 Verktygens roll i behovet av att uppdatera sig 

Detta tema framkom av att informanterna ofta återkom till hur viktig det var för dem att känna sig 

uppdaterade om vad som skedde i deras sociala omgivning samt hur sociala medier och platt-

formarnas verktyg hjälpte dem att uppnå detta. Detta berodde på deras begränsade möjlighet att 

vara fysiskt närvarande och direkt ingå i interaktioner med alla sina vänner och intresseområden. 

 

Grupper och evenemang 

Samtliga informanter svarade att de var medlemmar i en grupp på Facebook. Detta gjordes i 

allmänhet i syfte att hålla kontakt med andra användare, men även för att samla och dela 

information och diskutera ett gemensamt intresseområde eller planeringen av en kommande 

aktivitet. Medlemskapet ansågs praktiskt eftersom många användare passivt kunde vara medlemmar 

i grupperna men ändå delges det som diskuterades och den information som förmedlats, utan att 

själva behöva kommentera eller skriva egna inlägg inom gruppen. Medlemmarna förväntades ta del 

av uppdaterad information genom de notifikationer som skickas ut när aktivitet sker i gruppen, där 

man även kan se vilka som sett ett specifikt inlägg. Detta krävde inte någonting mer från 

användaren än att de accepterat inbjudan till gruppen och sedan loggade in någon gång ibland för att 

ta del av notifikationerna. Ett liknande men mer tidsbundet verktyg som informanterna uppgav att 

de använde för att ta del av information var evenemangsverktyget, som innehåller ett satt datum och 

en tid då en händelse eller aktivitet äger rum. När den tidpunkten närmar sig så syns evenemanget 

uppe till höger på hemsidan för de användare som gått med eller är inbjudna. Dessa 

evenemangssidor är ofta öppna för allmänheten och publiceras i en speciell evenemangsflik där det 

syns vilka vänner som ska gå på olika kommande evenemang. Evenemangssidan innehöll då oftast 

utåtriktad reklam för att locka folk att gå med och att bjuda in sina vänner till att delta. 

Informanterna observerades förhålla sig till och berätta om dessa användningsområden utan att vi 

ställt någon ledande fråga rörande dessa verktyg. De exemplifierade hur de ingick i grupper som 

var relaterade till idrottslaget de tränade tillsammans med eller hur deras skolklass använde en egen 
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grupp för att organisera deras studentskiva. Grupper användes även som en privat sfär för en 

informants band, där bandets medlemmar kunna utbyta halvfärdiga musikstycken, tankar och idéer 

med varandra. Ovanstående exempel beskrevs som slutna grupper, där utomstående varken ingick 

eller bjöds in. Evenemangen beskrevs å andra sidan som det verktyg som användes till mer 

utåtriktade aktiviteter, där färdigplanerade studentskivor, konserter och idrottsevenemang 

kännetecknade informanternas berättelser. En alternativ mening som skiljde sig från ovanstående 

beskrivningar var att tacka ja till evenemang för att stödja sina vänner i populariseringen av de 

aktiviteter som vännerna anordnat eller ska gå på. Att tacka ja till detta behövde inte betyda att 

informanten verkligen tänkte delta i aktiviteten, utan denne kunde tacka ja i syfte att visa stöd och 

samtidigt väcka intresse hos andra användare. Detta beteende följde då inte det syfte som ett ja-svar 

förväntades innebära, det vill säga att användaren faktiskt tänkt delta i evenemangets aktivitet.
C1 

 

C1: Jag tackar ja till event om det är kompisar som har dem, ibland för att andra på Facebook ska få intresse för 

eventet. Så jag gör det oftast i syfte för att sprida det så att andra människor ska se eventet. [...] Om jag säger ”ja” till 

ett event så känner jag inte att jag måste gå på det bara därför. 

 

I analysen av hur informanterna upplevde grupp-verktyget på Facebook så framstod medlemskapet 

som en signifikant symbol vars innebörd var att de genom detta verktyg förväntades hålla sig 

uppdaterade och informerade om gruppens innehåll. Endast medverkande aktörer observerades ingå 

i dessa slutna grupper, vilket innebar att de skyddades från insyn utifrån. Eftersom grupperna ofta 

typifierades som en valfritt passiv resursyta, för en aktivitet vars produkt kan ses som ett 

framträdande, tolkar vi att grupper användes som en bakre region för kommande framträdanden. 

Detta baseras främst på den centrala tillgången till bakgrundsrekvisita, exempelvis halvfärdiga 

musikstycken och planer. Sådana halvfärdiga idéer passade inte ett idealt framträdande i den främre 

regionen, då ett ofärdigt upplägg kan skapa osäkerhet bland aktörer och publik. Vi tolkar 

användningen av evenemangssidor som att dessa presenterade resultatet av ett bakgrundsarbete där 

sidan beskrevs som en virtuell lobby eller reklampelare med syftet att informera en potentiell publik 

om en kommande aktivitet. På detta sätt blir evenemang en främre region, i högre grad än gruppen, 

eftersom deltagare som går med i ett evenemang oftare gjorde det i rollen som publik.  

 

Att tacka ja till ett evenemang beskrevs som en handling som fick ett värde i sig själv, snarare än att 

värdet låg i att fysiskt delta. Denna handling tolkar vi som en gest, eftersom den inte alltid 

efterföljdes av det fysiska deltagande som verktygets institutionaliserade funktion implicerar. Syftet 

med denna stödjande gest uppgavs istället vara att väcka intresse hos andra genom att popularisera 

evenemanget.
C1

 För att tydliggöra och vokalisera gesten kunde användarna komplettera denna med 

att skriva en kommentar på evenemangets vägg, vilket även Facebook påminner användaren om 

ifall de tackar nej till evenemanget. Här observerade vi hur avvikandet markerades från Facebooks 

håll, genom frasen “Berätta varför du inte kan komma”. Normen att tacka ja till ett evenemang 

oavsett egentlig avsikt varseblevs genom en generaliserad andre, där förväntningar från vänner och 

Facebook tillsammans framhöll idealet att popularisera evenemang. Detta bidrog till att 

institutionerna kring verktygets praktiska funktion sattes åt sidan. Att tacka ja betydde i detta fall att 

en ny mening tillskrevs, vilken var att taktfullt stödja sina vänners framträdanden, speciellt om de 

till att börja med inte lyckats få så många personer att tacka ja.
C1

 Enligt Goffman motsvaras detta av 
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den diskrepanta rollen lockfågeln, en roll som spelas av en insider som agerar intresserad publik, 

där exempelvis entusiastiskt köpande av biljetter kan få en tillställning att se mer attraktiv ut.
63

 

 

Följa-verktyget och personliga meddelanden 

Ytterligare ett verktyg som informanterna använde för att hålla sig uppdaterade var följa-verktyget. 

Detta användes främst i syftet att få uppdateringar från andra användare till följarens egna 

nyhetsflöde, vilket medförde att de inte aktivt behövde interagera med eller besöka en användarens 

profil för att ta del av dennes aktivitet på det sociala mediet. Verktyget användes mest på Twitter 

och Instagram men är även under utveckling på Facebook i skrivande stund. Informanterna följde 

fenomen och personer som ingick i deras intresseområden och som de ville få uppdateringar från, 

exempelvis kända artister och idrottsstjärnor, men även sidor som lade upp de senaste 

sportresultaten. Uppfattningen var även att följa-verktyget effektiviserade vardagsinteraktionen med 

vänner genom att följandet på det sociala mediet innebar att man redan tagit del av händelser och 

aktiviteter som skett inom det sociala umgänget den senaste tiden. Att följa andra användare eller 

sidor gjordes dock inte alltid för att man egentligen var intresserad av att få uppdateringar och 

information från dem, vilket innebar en konflikt med följandets förväntade syfte. Den alternativa 

mening som informanterna tillskrev detta var att följa andra i syfte att få dem att följa tillbaka. Detta 

gjordes för att de skulle få ett högt antal följare och på så sätt uppvisa att de var populära och 

intressanta. I vissa fall slutade de även att följa andra personer efter en viss tid, vilket innebar att de 

fick ett mycket högt antal följare i relation till hur många de följde själva.
C3

 Detta gjordes då i syfte 

att gömma att de skaffat sig många följare just genom den här alternativa strategin, men även för att 

visa att de bara följde personer de verkligen var intresserade av. Det fick på så sätt användarens 

höga följarantal att framstå som att det anskaffats enligt följa-verktygets förväntade syfte.
C2

  

 

Följningar kunde även användas enligt en annan alternativ mening, att man visade att man ville bli 

ömsesidiga följare för vänrelationens skull eller för att kunna skicka personliga meddelanden till 

varandra. Detta underlättade för informanterna att hålla kontakt med vänner genom notifikationer. 

Informanterna förväntade sig att genom dessa personliga meddelanden kunna ha privata samtal med 

sina vänner, eller att utbyta telefonnummer och ragga på andra. Det som beskrevs som avvikande 

var om en ömsesidig följare upplevdes följa andra “bara för att” samt visade detta genom att skicka 

massmeddelanden i PM med argument om varför andra skulle fortsätta följa dem. En informant 

gömde uppvisandet av denna intention genom skriva om varje meddelande så att det skulle verka 

mer personligt i mottagarens ögon och få dem att känna sig speciella och fortsätta följa.
C4 

 

C2: Vi skulle göra lite promotion, genom att följa massa människor och locka dem att bli nyfikna. [...] Men det var förr. 

Sen efter att vi la ner det bandet så har jag rensat bort allting, jag följer bara de jag är intresserade av helt enkelt. [...] 

De följde tillbaka bara för att man följde dem, för att man skulle fortsätta följa. För de ville ha många följare. 

 

C3: I början tänkte jag att jag inte ville följa fler än vad jag hade följare, så då sa jag "ja" till alla som ville följa mig. 

 

C4: Det var väl mer bara ett massmeddelande som jag skickade för första gången liksom, [...] om att de skulle fortsätta 

följa mig på grund av vissa anledningar. Fast jag skrev olika i varenda. För att det kändes trevligare, mer speciellt. 
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Vi tolkar följa-verktygets institutionaliserade funktion som att kunna uppdatera sig om någonting 

man är intresserad av, men i och med att de följare en användare hade även visas utåt så gavs detta 

verktyg även en alternativ tillskriven mening, att man var intressant och populär hos andra 

användare. Det avvikande beteendet som följde av denna tillskrivna mening var att användare 

kunde lägga mer vikt vid att själva presentera sig som intressanta, snarare än att vara noga med att 

följande bara skulle göras i det institutionaliserade uppdateringssyftet. Risken med att använda 

följa-verktyget i andra syften, exempelvis att ge ett falskt sken av att vara intresserad för att bli följd 

tillbaka, blir att man ibland inte kan vara säker på att följarna läser ser tweets eller bilder man lagt 

upp. Detta eftersom de lika gärna kan ha följt i andra syften och därefter endast väljer att interagera 

med sina vänner via privata meddelanden istället. Att följarantalet blir till en fasad-detalj som 

signalerar populäritet, vars värde och mening snabbt överstiger den information som utbyts mellan 

användarna, är ett exempel på när mediet blir det meddelande som överförs, snarare än innehållet. 

Vi återkommer till vilka verktyg som tolkas på detta sätt i den avslutande analysen i detta avsnitt.  

 

Vi noterade att informanterna trots den upplevda lockelsen att ha kvar många av sina ytliga följare, 

fortfarande förhöll sig till den institutionaliserade normen att bara följa de man är intresserad av.
C3

 

Därför blev avföljandet av överflödiga personer ett hiding-beteende som skyddade användarna från 

att bli typifierade som avvikare på grund av relationen mellan antalet följningar och följare.
C2

 Detta 

hiding-beteende visade att de inte var ute efter uppmärksamhet, där personer som fortfarande följde 

många i relation till antalet egna följare generellt typifierades som uppmärkssamhetssökande 

attention-whores och markerades som avvikare och regelbrytare. Att informanterna även använde 

följa-verktyget enbart för att få tillgång till PM-funktionen blir ett diskrepant beteende, då PM-

funktionen är den enda typen av bakre region som vi observerat finns att tillgå på Twitter. Det som 

typifierades som avvikande eller tvivelaktigt var att synligt göra reklam för sig själv och sin profil 

på ett sätt som liknade offentliga massmeddelanden. Personliga meddelanden användes då för att 

göra denna reklam i en bakre region, istället för i den främre region som offentliga tweets hade 

utgjort i egenskap av följarpubliken.
C4

 Handlingen att sporadiskt följa någon för att bli följd tillbaka 

och kunna skicka PM tolkar vi i detta fall som en gest, vars mening var att få andra att reagera och 

och bli nyfikna på den nya följarens profil och dess innehåll. 

 

Hashtags 

För att kunna följa uppdateringar inom intresseområden på Twitter och Instagram utan att behöva 

följa specifika konton så beskrev informanterna att de använde hashtags. Detta är ett kategori-

seringsverktyg som gör det möjligt att samla bilder och tweets under ett gemensamt tema. På så sätt 

kan uppdateringar spridas till följare av dessa kategorier utan att de behöver adresseras. På 

Instagram använde informanterna detta verktyg för att skapa fotoalbum eller för att placera bilder i 

en viss kontext, som många vanligtvis söker efter bilder i. På Twitter använde informanterna 

hashtags i syfte att ta del av uppdateringar inom olika kontexter, eller för att bidra med egna tweets i 

diskussioner och populära trender. En informant använde exempelvis hashtags när hon ställde en 

fråga, så att andra aktiva användare som ofta uppdaterade sig inom detta område kunde se hennes 

fråga och besvara den. Andra informanter beskrev att de kunde använda en officiell hashtag för att 

uppdatera sig om en fotbollsmatch efter att de lämnat Tv:n. Informanterna skiljde mellan två olika 

typer av hashtags. Dels de placerbara hashtags som nämnts ovan, vilka hade ett överenskommet 

nyttosyfte i att beskriva var olika typer av bilder och tweets kan hittas, samt de icke placerbara 
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skräp-hashtags som informanternas vänner ibland lade till för att höja humorfaktorn i en bild eller 

ett uttalande, exempelvis #iqbarn.
C5

 Dessa upplevdes referera till ett internt koncept som ens vänner 

var medvetna om och kunde förstå charmen i. Andra användare beskrevs även utnyttja populära och 

mer synliga placerbara hashtags i syfte att sprida material som inte hörde dit och därmed få fler 

följare, exempelvis genom en snygg bild som lagts i kategorin #fun, trots att bilden inte var rolig. 

Informanterna markerade ett positivt ställningstagande inför placerbara hashtags där de beskrevs 

som önskvärda och funktionella. Samtidigt beskrevs skräp-hashtags som onödiga och löjliga då de 

förstörde verktygets förväntade funktion, att kunna se uppdateringar från en väl avgränsad kontext. 

  

Att informanterna fick aktuella trender och viktiga hashtags uppblandade med irrelevanta inlägg 

och uppmärksamhetssökande bilder upplevdes som ett hot mot deras behov att kunna uppdatera sig 

effektivt. Informanterna beskrev att de hade vuxit ifrån sådana typer av beteenden och de 

förväntningar som de upplevde riktades mot dem av andra motiverade inte att man sökte sådan 

uppmärksamhet på andras bekostnad. De hashtags som informanterna fick kvar att ostört använda 

sig av var snävare och mindre populära placerbara hashtags som mer hade med deras närmaste 

vardagsliv att göra. Det fanns även situationer där användare som medvetet sökte uppmärksamhet 

med hashtags var väl medvetna om att de avvek från normen om hur man skulle få fler följare. 

Dessa användare tog därför bort de hashtags som informanterna upplevde populariserade bilder på 

Instagram på ett illegitimt sätt efter att bilden genererat ett önskat antal följningar och likes. Detta 

gjordes för att vännerna inte skulle se att de gjorts i behov av uppmärksamhet och bekräftelse.
C6

 

 

C5: Nu är det ju nån som har lagt upp en bild att han är i LA, då hade han kunnat hashtagga #LA. Det är mer en 

förståendehashtag för mig. [...] #jag #mår #bra #fuckschool #iqbarn #självdå, det är ju inte placerbara hashtags. 

 

C6: Många använder hashtags som #likes4likes, #follow4follow, #nofilter osv för att påstå att deras foton på Instagram 

ska verka legitima. Men nu har alla försökt att ta med sådant i varenda bild istället för att tagga det som finns på 

bilder, just för att få fler följare och likes. Dock har det gett en felaktig bild till ens följare då de flesta anser att såna 

hashtags är attention-whoriga och därför tar man bort de hashtagsen efteråt i hopp om att ingen ska ha sett dem. [...] 

När tillräckligt med människor sett fotot så tar de bort dessa hashtags för att inte visa att de behöver sådan bekräftelse. 

 

I analysen framkom att de reaktioner och reflektioner som beskrivits kring hashtags kan relatera 

placerbara hashtags till framträdandet inom en specifik inramning. Populära placerbara hashtags 

blir då främre regioner där användare kan presentera sin åsikt inför andra aktörer och dess publik. 

När dessa användes för att ge uppmärksamhet till orelaterade inlägg så markerades detta som 

avvikande. Borttagandet av uppmärksamhetssökande hashtags kan även beskrivas som ett hiding-

beteende, vilket skyddade uppladdaren från att bli typifierad som avvikande av personer som såg 

dessa bilder först senare.
C6

 Informanterna markera även de flesta skräp-hashtags som avvikande i 

relation till verktygets institutionaliserade placerbara funktion.
C5

 De skräp-hashtags som för 

utomstående inte såg placerbara eller förståeliga ut kunde dock rent funktionellt användas av 

närmre vänner för att med unika ord och internhumor referera till koncept och bilder som de annars 

inte kunde länka till på Instagram. På så sätt kunde användarna skapa en avgränsad diskussion där 

endast de som förstod och var intresserade av innebörden visste hur bilderna förhöll sig till 

varandra. Denna användning liknar på ytan ett framträdande som signalerar att man skämtsamt 

driver med verktyget och dess institutionaliserade funktion, men i de fall då dessa skräp-hashtags 

kopplade interna koncept till andra användares bilder tolkar vi att detta skapade en bakre region.   
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Adresseringar och konversationer 

Informanterna berättade att det var viktigt att kunna få uppdateringar när de blev svarade i 

konversationer med andra. På Instagram skedde all interaktion i kommentarsfältet av en upplagd 

bild, vilket innebar vissa begränsningar då informanterna inte fick notifikationer om nya 

kommentarer ifall de inte adresserats till specifikt till dem. Manuellt adresserade kommentarer blev 

därför viktiga för att kunna hålla varandra uppdaterade om att man hade svarat varandra i en 

konversation under en bild.
C8

 På Twitter observerade vi att detta problem löstes genom att 

adresseringar till personer i konversationen automatiskt läggs till när man trycker på svara-knappen, 

vilket även samlar alla svar från andra personer i en öppen konversation som är synlig även för 

utomstående. Detta upplevde informanterna som viktigt för att kunna skapa intresse och deltagande 

i dessa konversationer, genom att de var lätta att ge sig in i samt komma tillbaka till och få 

överblick över efter att de blivit svarade. Informantens resonemang var att kommentarsfältet på 

Instagram var omodernt i hur man var tvungen att svara varandra, vilket upplevdes som ett hinder 

för interaktionen.
C8 

Dessutom skapade kommentarsfältet på Facebook så många notifikationer att en 

informant föredrog att konverserar på Twitter istället. Twitters konversationer ansågs fungera bättre 

då adresseringarna lades till automatiskt samt kunde ändras manuellt. 

 

Något som informanterna undvek var att enligt den upplevda normen på Instagram manuellt 

adressera användare i nya kommentarer när de senare konverserade på Twitter eller Facebook. De 

valde istället att ingå i en befintlig konversation genom att använda svara-verktyget. Detta trots att 

manuella adresseringar i nya kommentarer funktionellt sett skulle kunna användas för att styra 

mottagarens uppmärksamhet mot en själv, istället för mot konversationen som helhet. Några av 

informanterna var inte vana vid att bli adresserade på det sättet av andra på Twitter och Facebook 

och upplevde det därför som udda när det väl hände.
C7

 Exempelvis observerades en informant bli 

adresserad av en kompis i flera av dennes tweets, där sändaren verkade vilja uppmärksamma 

informanten på sändarens vänskapliga pikar. Informanten förstod inte vitsen med att använda 

verktyget på det sättet när man ville föra en konversation, då adresseringen i nya tweets mer 

upplevdes likna en uppmärksamhetssökande taggning.
C8

 Individuell uppmärksamhet väcktes oftare 

genom att skicka personliga meddelanden till varandra. Detta verktyg var dock som tidigare nämnt 

reserverad för konton som redan följde varandra, vilka oftast var informanternas vänner. 

Informanterna uppgav att detta gav dem mer kontroll över vilka som tilläts skicka personliga 

meddelanden till dem. Det som uppgavs ovan upplevdes som en konflikt i hur man förväntades 

använda adresseringar för att hålla sig själv och andra uppdaterade i konversationer, beroende på 

om dessa hölls på Instagram eller på Twitter och Facebook. 

 

C7: Det är inte så väldigt många som skriver till mig på det sättet... ja men, då har jag ingen funktion av det heller typ. 

 

C8: Det har ju blivit lite jargong liksom, att jag inte twittrat om fotboll ikväll. Jag tycker väl det är lite roligt, [...]  

men jag själv brukar faktiskt inte tagga folk på det sättet. Jag lade upp en bild idag och jag skriver hans namn istället. 

Det är ett väldigt omodernt kommentarsfält på Instagram, just att du måste adressera dem för att de ska se ditt svar. 

 

Vi tolkar typifierandet av Instagrams kommentarsfält som omodernt som en markerad avvikelse, 

genom att informanterna tog avstånd från att användningen av adresseringar forcerades för att 

kunna få uppdateringar om att man blivit svarad.
C8

 Informanterna markerade även dessa upplevda 

uppmärksamhetssökande taggningar som avvikande när de användes på Twitter och Facebook,  
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då det beteendet inte krävdes för att konversera effektivt på dessa medier. Vi tolkar kombinationen 

av ett omodernt kommentarsfält och det sporadiska användandet av skräp-hashtags som en 

indikation på att Instagram inte är en ideal plats att föra större diskussioner på. Detta är en intressant 

notering då en informant även nämnt att det är lättare att diskutera på Twitter och Facebook 

eftersom man där kan använda sig av länkar och på ett enklare sätt referera till specifika externa 

material. Avsaknaden av att genom Instagrams verktygsdesign kunna referera till specifika bilder 

genom länkar utgör här ofrivilliga barriärer i diskussionens främre region och kontext. Vi tolkar 

detta som att individuella framträdanden hamnar i fokus istället för interpersonella diskussioner. 

 

För att konkretisera analysen mellan skillnader i konversationsnormerna på de olika sociala 

medierna så kan vi här ta hjälp av vardagliga rumsliga exempel. En konversation på Instagram kan 

jämföras med en konversation på ett dansgolv, där man behöver ropa någons namn eller påkalla 

deras uppmärksamhet för att kunna uppdatera varandra om vad som händer i konversationen. På 

Twitter liknar konversationen mer att mingla i ett gemensamt rum, där man både kan höra vad 

andra säger och om de nämner ens namn, samt fokusera på specifika personliga samtal utan att 

någon behöver påkalla särskild uppmärksamhet. På Facebook kan man istället relatera 

kommentarsfältet till att sitta runt samma bord, där andra användares interaktion blir svår att 

ignorera och ständigt gör sig påmind i ens perifera uppmärksamhetsfält. Detta sker även utan att 

handlingarna behöver innehålla någon form av adressering eller svar på ens egna uttalanden. En 

användare som internaliserat det beteende som är centralt för konversationen på Instagram och som 

därefter introduceras till interaktionen på Twitter och Facebook, blev därför typifierad som 

högljudd och avvikande av informanterna. Detta visar hur socialisationen inom separata sociala 

medier med olika funktionella normer och design bidrar till att en lika separerad generaliserad 

andre internaliseras i deras beteende. När användare senare utforskar andra sociala medier i 

socialisationen på Internet så breddas bilden av denna generaliserade andre, där användarna behöver 

anamma ett beteende som är idealiserat för att passa plattformars funktionella design. Detta görs 

genom att utöva expressiv kontroll, där användarna exempelvis slutar adressera sina inlägg på 

Twitter och Facebook. Liknande expressiv kontroll utövades även när informanterna undvek att 

integrera innehåll med hashtags på sin Facebook-profil, eftersom verktyget inte var funktionellt där. 

5.2 Verktygens roll i att stödja vänner i självpresentationen 

Detta tema framkom av att informanterna ofta nämnde att de uppvisade stöd för sina publika 

relationer med andra, vilket upprätthöll ett socialt skyddsnät där de med gemensamma 

meningstillskrivningar kunde använda verktygen för att stödja vänners självpresentationer och 

popularitet. Detta gjordes genom att utbyta handlingar genom verktyg som presenterades som siffro 

vilka användes i avläsningen av onlineprofiler. Exempel på detta var hur många vänner eller följare 

man hade samt hur många likes man fått på sina uppdateringar och hur många bilder man blivit 

taggad i. Dessa kvantifierade handlingar presenteras mer ytligt och oftast utan de kompletterande 

kommentarer som förtydligar handlingens intention för utomstående.  

 

Om-rutan och visningsbilder 

Det första informanterna observerades leta efter när de besökte andra användares profiler på 

Facebook var deras foton och väggposts, samt att de läste informationen i om-rutan ifall de inte 

kände personen sedan tidigare. De använde på samma sätt dessa verktyg för att presentera sig utåt.  
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I om-rutan beskrev de vilken stad de bodde i, vilken utbildning de gick, var de jobbade och ibland 

även om de var i en relation. Med sina visningsbilder presenterade de ett första intryck, där vi 

observerade att det gärna skulle vara en bild som fått många likes. De använde övriga foton för att 

visa i vilka kontexter och med vilka vänner de umgicks. Detta gjordes även genom att tagga eller 

adressera andra i bilderna samt genom att kommentera på varandras foton. I detta ingick även att 

presentera sig som aktiv eller som inaktiv på det sociala mediet. Aktivitet och handlingar med fokus 

på vad man som användare gjorde i det sociala mediet tolkade informanterna som att man brydde 

sig om att finnas lättillgänglig för andra användare. Avsaknad av aktivitet uppfattade informanterna 

som att användaren inte brydde sig lika mycket om sociala medier. Detta i kombination med att 

andra taggat personen i aktiviteter som skedde utanför Internet fick personen att framstå som att 

denne hade bättre saker för sig än att umgås online. Dessa användningsmönster såg informanterna 

som standardiserade och de verktyg som ingick tillskrevs mening enligt ovan. 

 

Om en användares beteende inte föll inom ramarna för dessa användningsmönster så observerades 

informanterna få det svårare att bedöma hur andra användare var som personer. Avsaknad av bilder 

och information i om-rutan uppfattades som att användaren troligen använde sitt Facebook-konto 

mer privat, det vill säga att de inte ville göra en offentlig presentation av sig själva inför andra. 

Detta trodde informanterna berodde på att användarens vänner antagligen redan kände till dennes 

utseende, hemort och vardagliga sysselsättningar. Informanterna ställde sig skeptiska mot detta 

beteende då det inte hjälpte andra att förstå vem personen är.
C9

 Om användaren dessutom inte 

framställde sig som aktiv, varken på eller utanför de sociala medierna, så tolkade informanterna 

detta som att personen kanske inte var så populär eller att de bara använde kontot för att läsa om 

andras aktiviteter, genom stalking. Detta markerades som avvikande då de tyckte att man borde 

presentera sig själv, eller att kompisar kunde hjälpa till att presentera varandra. En informant tog 

dock avstånd från det förväntade beteendet att presentera sig offentligt genom om-rutan.
C10 

 

C9: Då känns det som att man mer kanske använder det privat [...] att folk som känner en kanske vet de här sakerna 

redan. Det känns ju inte som att man gör en offentlig profil om man inte har en bild, eller presenterar sig själv. 
 

C10: Alltså jag hatar att berätta om mig själv bara sådär och skicka iväg information, därför har jag inte fyllt i om-

rutan. Om personer är intresserade av mig får de väl fråga själva. Jag exponerar mig inte lika mycket som förut.  

 

I vår analys av materialet har vi tolkat ovanstående resultat som att de olika sociala medierna utgör 

egna inramningar i sig, som i viss mån tillhandahåller olika verktyg som användaren kan ta hjälp av 

för att uttrycka sig och stänga ute oönskad publik. De sociala mediernas design gör också att 

användarnas personliga fasad presenteras och varseblivs på olika sätt, genom hur olika handlingar 

presenteras i relation till varandra. Rekvisita ses då som den expressiva utrustning som inte är intimt 

förknippad med individen, utan de verktyg som används för att klä sig enligt den kontext man vill 

placera sin roll inom. De verktyg vi främst identifierat som rekvisita har varit när informanterna 

lade upp bilder på varandra när de ingick i olika aktiviteter och kontexter, samt därefter taggade sig 

själva och sina vänner för att andra skulle kunna hitta dessa. I de fall där informanters vänner hade 

integrerat sina uppdateringar från Instagram och Twitter så att de visades på Facebook ser vi hur 

rekvisita som exempelvis hashtags kan infiltrera andra inramningar och framträdanden och skapa 

reaktioner hos andra användare. Facebook-integreringen bryter därmed de varseblivningsbarriärer 

andra användare satt upp genom att välja att inte följa eller använda vissa typer av sociala medier. 
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De personliga attribut som i analysen framkommit som primära appearancedetaljer var 

användarens visningsbilder och informationen i om-rutan, vilket informerar andra om vem man 

är.
C9

 Användarens manner signalerar då hur denne ställer sig till dessa intryck genom att markera att 

man intar en viss roll inför den formalitet som till synes krävs i interaktionen. De verktyg som 

användes för att uttrycka detta manner var exempelvis om de visade upp sig som aktiva online eller 

offline, samt om de valde att integrera andra medier för att visa på en förflyttad aktivitet. De 

användare som typifierades som stalkers avvek från normen genom deras avsaknad av personlig 

information och offentlig självpresentation och den öppna interaktionen med andra användare. 

Stalkern tolkar vi då som en diskrepant roll, med inslag av både icke-personen och 

konkurrentspionen. Detta eftersom att stalkern på eget initiativ håller sig gömd snarare än att hålla 

sig gömd på andras order. Stalkern rapporterar dock inte hemligheter till en konkurrent i samma 

utsträckning som konkurrentspionen, utan behåller informationen för sig själv som en fristående 

spion. Detta göms genom expressiv kontroll där stalkern undviker att synligt delta i interaktionen. 

 

Följa-verktyget och retweets 

Informanterna berättade att de använde följarantalen hos andra när de avläste deras intentioner, 

exempelvis om de blev följda av en okänd person. De blev då nyfikna, kollade upp användarens 

profil och försökte bestämma den okändes avsikt genom hur många andra personer som den okände 

följde, samt hur många följare denne hade. Om den okände hade många följare men inte följde så 

många andra personer så uppfattade informanterna denne som relativt populär. Om den okände 

däremot redan följde ett stort antal personer antog informanterna att den okände följde andra bara 

för att få fler följare själv, vilket uppfattades som uppmärksamhetssökande beteende. Om det senare 

uppfattades som positivt eller negativt berodde på om informanten själv också sökte 

uppmärksamhet genom utbytet av dessa kvantifierade handlingar. Att bli följd av en annan 

upplevdes trots detta som ett stöd, då det underlättade för informanterna att kunna se mer populära 

ut i sin självpresentation samt att de kunde se om någon var intresserad av att interagera med dem. 

 

Det verktyg som informanterna ansåg var viktigast för att aktivt visa stöd på Twitter var retweets, 

vilket används för att kopiera en annan användares tweet till den egna profilen så att ens följare kan 

se detta. Informanterna berättade att de använde den för att öppet visa att man uppskattade 

någonting, samtidigt som man hjälpte den som skrivit tweeten att synas och nå ut till nya personer 

utan att de behövde använda hashtags. Exempel på detta var att hjälpa till att sprida information 

man var engagerad i, eller att visa upp beröm man fått och sin tacksamhet över detta. Retweeten 

upplevdes ha ett större värde för båda parterna än vad informanterna upplevde att favorit-verktyget 

på Twitter hade. Detta verktyg går att likna vid gillande på Facebook och Instagram, men visas inte 

i nyhetsflödet på samma sätt. Favoriten ansågs därför lite feg och tråkig eftersom den inte bidrog till 

synligheten eller intresse från utomstående i lika stor utsträckning som retweets.
C11

 En informant 

ville inte använda favorit-verktyget för att hon uppfattade det som att man genom detta favoriserade 

en person över sina andra följare. Eftersom hon tyckte att de personerna hon följde var lika viktiga 

så retweetade hon istället, då retweeten inte implicerade att en person var bättre än någon annan.
C12

  

 

C11: Jag retweetar hellre, tycker jag att det är nånting bra, då kan jag lika gärna visa det. Favorite är... den känns lite 

feg nästan alltså. Det värsta man vet själv när man tycker man varit lite rolig, är att folk favoritar och inte retweetar. 

 

C12: De jag följer är lika viktiga, så att säga, och då har jag ingen lust att favorisera. Det känns så jävla onödigt. 
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I analysen av följa-verktygets roll i stödjandet av varandras självpresentation så noterade vi att 

meningen av följarantalet i sig överskuggade det innehåll som varje följning vidarebefordrade till 

användaren. Detta ser vi som ett tydligt exempel på när mediet blir det meddelande som överförs. 

Populariteten och de kvantifierade handlingar som bygger upp dess fasad användes i högre grad för 

att avläsa andra användares profiler på Twitter och Instagram än vad de förmedlade för innehåll. 

Eftersom dessa mottagna handlingar presenteras som mottagarens popularitetssiffror tolkar vi detta 

som att de byggts in i mottagarens appearance, snarare än att representera sändarnas manner.  

Vi tolkar skillnaden mellan retweet- och favorit-verktygets upplevda värde som att retweets 

typifierades som en mer taktfull respons på det framträdande som görs av personen som tweetat.
C11

 

Att stödja dem i spridningen och den publika uppskattningen av deras framträdanden kan relateras 

till det tidigare analyserade beteendet att tacka ja till evenemang i syfta att stödja och populärisera 

det. För att sammanfatta avvikelser kring retweets och delningar tolkar vi att handlingen att 

presentera sig själv med andras material typifierades som egoistisk och uppmärksamhetssökande av 

informanterna, vilket de markerade som avvikande. Favoritens mindre synliga egenskap går även 

att relatera till ett hiding-beteende när användare diskret vill visa uppskattning till en enskild person. 

 

Kombinationen av att gilla och kommentera 

De verktyg som användes tillsammans på Facebook och Instagram i syfte att visa uppskattning och 

stödja varandras självpresentation var gilla-verktyget och kommentarer. Informanterna uppgav att 

de primärt använde sig av gilla-verktyget när de uppfattade en bild, länk eller statusuppdatering som 

spännande, rolig eller intressant. Verktyget användes då för att visa mottagaren att informanten 

hade sett och uppskattat det som lagts upp. En informant svarade även att gilla-verktyget gör det 

möjligt att skicka stödjande hälsningar till vänner och bekanta som man inte varit i kontakt med 

under en längre tid, och på så sätt visa att man fortfarande värderar vänrelationen. Gillandet 

upplevdes på så sätt kunna ersätta andra verktyg som väggposts och privata meddelanden. För att 

tydliggöra att en like gjorts i syfte att stödja någon annan kompletterades den ofta med en kort 

positiv kommentar, vilket informanterna upplevde kunde visa att man var mer personligt engagerad, 

samt synliggjorde att mottagaren hade vänner som pratade mycket med dem. Informanterna 

upplevde gilla-verktyget som tvetydigt, då det ofta användes sporadiskt trots att dess huvudsakliga 

funktion beskrevs som uppvisandet av uppskattning. Mottagaren uppfattade dock generellt liken 

som en form av stöd och bekräftelse, oavsett avsändarens egentliga intention. En av informanterna 

uttryckte oro över att inte kunna tolka andras likes enligt verktygets förväntande mening. Detta 

baserades på att användare gillade i så många syften att informanten inte visste om det verkligen var 

för att de verkligen uppskattade det som gillats.
C15

 Detta uppgavs även kunna innebära att 

internhumor och mer pragmatiska meningstillskrivningar av gilla-verktyget kunde misstolkas som 

ett ärligt sympatiserande med något som egentligen var trivialt för användarna i interaktionen. 

 

Vi observerade i anslutning till detta att gillandet användes i ett antal alternativa syften som 

informanterna uppfattade bröt mot gillandets ursprungliga funktion. Ett exempel som observerades 

var att en person som lagt upp en egen status eller bild senare kunde gilla dessa för att de åter skulle 

bli synliga för andra, speciellt för de som missade uppdateringen när den lades upp från början. I 

andra fall beskrev en informant att hon gillat bilder i syfte att få nya följare, eftersom hon genom 

gillandet gjorde sitt profilnamn synligt i andra användares nyhetsflöden. Gilla-verktyget användes 

då sporadiskt för att själv dra nytta av de likes och följare hon fick tillbaka, vilka populariserade 
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hennes egen profil ytterligare.
C14

 En ytterligare alternativ användning som observerades var att när 

informanterna gillade redan populära material så gjordes detta inte primärt i syftet att visa stöd eller 

uppskattning gentemot personen, utan snarare i förhoppningen att den populära personen skulle 

lägga märke till dem själva.
C13

 Då likes används av Facebook för att lyfta upp innehåll som 

populariserats av andra beskrev informanterna även ett antal strategier som användes för att utbyta 

likes och följningar mellan personer som sökte uppmärksamhet och kanske även att få kändisstatus. 

 

C13: Jag har ju svårt att tänka mig, på en bild med 20 000 likes, att jag gör det för att hon ska ha mer likes. Det är väl 

istället den här lilla känslan om att hon kanske lägger märke till just mig skulle jag tro. 

 

C14: Det är nästan som att folk har sätt det i system att marknadsföra sig själva genom gillande. I början på Instagram 

så började jag gilla bilder för att få följare [...] eftersom ens namn blir synligt när man gillar så ser folk det och följer 

dig [...] om jag gillade en kändis bild så kunde jag dagen efter ha tio randoms som följde mig. 

 

C15: Nu gillar ju folk saker hit och dit, och ibland får man känslan att de kanske inte gillar någonting bara för att de 

tycker någonting är bra eller så [...] Det blir ju så att det nästan inte är något värde i gillandet längre. 

 

Informanterna berättade även att användandet av kommentarer kunde avvika från verktygets 

förväntade funktion när den användes i samband med likes, det vill säga att visa personligt stöd. De 

beskrev att när personer kommenterade en bild eller status utan att samtidigt gilla den, uppfattades 

detta som att personen var kritisk till att sprida eller stödja materialet, samt att kommentaren på så 

vis upplevdes ha en motsatt effekt än vad informanterna förväntade sig.
C16

 Ett annat avvikande 

beteende som de observerades reagera på var när någon hade kommenterat på en bild eller status de 

lagt upp för länge sedan. De upplevde det som störande att påminnas om saker de hade lämnat 

bakom sig och undvek även att svara på dessa kommentarer i kommentarsfältet, då detta skulle 

innebära att det gamla materialet visades i andras nyhetsflöden igen.
C17

 Sådana sena kommentarer 

markerade informanterna alltså som avvikande där de istället föredrog att personen skulle nöja sig 

med att bara gilla materialet, och sedan skriva kommentaren i ett personligt meddelande istället.   

 

C16: Om de kommenterar så kan de lika gärna gilla den också, annars kan de låta bli att kommentera över huvudtaget. 

Det är otroligt störande, då tänker man ‘Åh, jag kunde fått en like’. Man måste komplettera kommentaren med en like. 

 

C17: Personen är ju dum i huvet om de kommenterar material som lagts upp för länge sen, det är väl bättre att man 

skriver det i ett privat meddelande då istället. Det är ju när någon har svarat på sitt egna material som det syns igen. 

 

I analysen av detta tolkar vi kombinationen av gillande och kommentarer som en vokalisering av de 

individuella gester dessa utgör, där kombinationen resulterar i en signifikant symbol för stödet av 

varandras självpresentation. Kombinationen av en like och en kompletterande positiv kommentar 

typifierades då som ett stödjande från personer och vänner som var personligt engagerade och 

tyckte om den bild eller statusuppdatering som lagts upp. När personer istället valde att bara 

använda ett av verktygen blev det inte lika tydligt varför de gjort detta och det reagerades på som 

stimulus, vilket kännetecknar en gest.
C16

 En slumpmässig like kunde typifieras som potentiellt 

uppmärksamhetssökande eller som att någon markerat att de sett bilden.
C13

 Detta bidrog till att 

enskilda likes och kommentarer oftast inte kunde ses som signifikanta symboler.
C15

  

 

Att vokalisera sin like med en positiv kommentar tolkar vi därför som ett taktfullt beteende, vilket 

görs i syfte att tydliggöra att man verkligen stödjer en annans användares framträdande. Det gällde 
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speciellt material där många kommenterat, då endast de mest populära kommentarerna var synliga 

innan man klickat sig in i kommentarsfältet. Detta tolkar vi som att kompletterandet av en gest med 

en annan förväntas resultera i ett uttryck av sändarens manner, det vill säga deras uppvisade roll de 

intar inför den specifika situationen och dess publik. Kontrasten mellan att presentera sig som 

stödjande och vänskaplig, kontra att presentera sig som kritisk eller nonchalant inför materialet blev 

viktig för hur informanterna tolkade och besvarade dessa handlingar. Att ge sig in i ett 

kommentarsfält där publiken oftast var vänner och uppvisa ett nedlåtande beteende typifierades som 

avvikande av de flesta av informanterna. Dessa användare benämnde informanterna som haters, 

samt generaliserade även denna roll till användare som gillade sidor på Facebook för att gå in och 

bryta rådande positiva konsensus. Hatern kan ses som en avvikande diskrepant roll genom 

egenskapen att följandet av andra användare samt tillgången till interaktionen på en sida inte 

införskaffats i verktygens institutionaliserade syften. Gillandet eller följandet framställer då en hater 

i ett falskt sken, där verktyget och regiontillgången som dess funktion ger istället användes för att 

förstöra rådande konsensus. Med detta menas att hatern bryter illusionen att sidans eller 

diskussionens framträdande inte är partisk genom dess positiva vinkling. 

 

Att gilla och dela intressen 

På Facebook presenterade sig informanterna även i vissa fall genom att gilla sidor, där den 

övergripande bilden av detta förfarande ansågs vara att de gillade saker de kunde stå för ifall någon 

anmärker på detta. Gillandet av en sida förväntades därför betyda att man faktiskt tyckte om det 

man gillat. En avvikelse från detta var när en av informanterna exempelvis ville protestera mot en 

sida och var tvungen att först gilla sidan för att få tillgång till samt kunna följa interaktionen med 

dess supporters. Den liken användes då som ett verktyg att få åtkomst till sidan och kunna uttrycka 

sina åsikter. Den gjorde allts inte i syfte att sympatisera med innehållet, vilket markerades genom 

att ta bort liken.
C18 

Detta innebar också att informanten tagit bort visningen av sin like-lista på sin 

profil, just för att hon inte skulle bli dömd av andra om hon använt verktyget i alternativa syften.
C19

  

 

Informanterna berättade även att de hade vänner på Facebook som delade och spred 

informationsvideor om exempelvis Rädda Barnens arbete eller djurrättsaktivism, i syfte att stödja 

dessa organisationer. Informanterna brukade dock inte dela saker själva i samma utsträckning då 

delningar lätt kom bort i nyhetsflödet.
C20

 Det som informanterna ansåg avvikande med användandet 

av dela-verktyget var att personen som inledningsvis lagt upp materialet ibland osynliggjordes i 

publiceringen på andras väggar och nyhetsflöden. Detta genom att beskrivningen av det delade 

materialet ibland byttes ut mot användarens egna beskrivningar av detta. Informanterna uppgav att 

de hellre delade med sig av saker som deras vänner var intresserade av istället för att bara skriva 

sina egna åsikter om olika material de hittat, just för att inte enbart själviskt presentera sina åsikter. 

 

C18: En gång förut, då diskussionen var väldigt stark om hur man tänkte och tyckte om invandrare och ”svenskar”. 

Tro det var sidan ”vita kränkta män”. Den liken symboliserar ingenting. Jag tog bort den efteråt, mer för att jag inte 

såg någon anledning längre, jag ville bara få min åsikt sagd och sen stack jag därifrån liksom. 

 

C19: Jag har tagit bort like-listan från min profil, för jag tycker inte att folk ska veta vad jag gillat, det känns onödigt. 

 

C20: Dela-verktyget är ingenting som jag använt mig av själv faktiskt, väldigt lite. Men man ser ju att kompisar gör det. 
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I analysen av detta resultat framkom att informanterna kunde uppvisa ett manner gentemot 

användare och sidor de själva valt att gilla. Detta gjordes genom att gilla ett mindre antal sidor som 

då bara innehöll det som informanterna ville presentera sina egna intressen med. I andra fall kunde 

de presentera ett annat manner gentemot dessa verktyg genom att gilla så många sidor att det inte 

längre upplevdes betyda något, eller att till och med välja att inte visa sin like-lista på sin profil.
C19

 

Detta blev då ett hiding-beteende som osynliggjorde att verktyget inte användes enligt normen, utan 

att det snarare användes sporadiskt eller för att följa vissa diskussioner som de egentligen inte var 

ute efter att stödja. Detta tolkar vi som en alternativ meningstillskrivning av gilla-verktyget, då det 

snarare användes i syfte att kunna följa något än för att uttrycka sympatier.
C18

 Dessa två sätt att 

tolka likes kan relateras till normer som riktas mot informanterna från en generaliserad andre, som 

de även internaliserat genom att själva tolka andra användares profiler på just detta sätt. I de fall då 

siffrorna och antalet gillade sidor blev väldigt många fick de alltså en annan betydelse som 

överskuggade gilla-verktygets institutionaliserade mening, på samma sätt som följa-verktygets. 

 

Ingen omskrivning eller nya tolkningar lades till i användandet av retweets, vilket skiljde sig från 

hur dela-verktyget oftast användes, det vill säga för att presentera det delade materialet genom 

användarens egen tolkning och ställningstagande gentemot detta. Den nya beskrivningen 

osynliggjorde i många fall uppladdarens eller författarens tänkta beskrivning av materialet. Detta 

typifierades då som avvikande när verktyget användes mer till att presentera sig själv och sina 

åsikter än till att faktiskt dela med sig av och stödja materialet som det såg ut från början. Det 

sistnämnda beskrev informanterna då som retweetens och delandets förväntade stödjande funktion. 

Detta tolkar vi som att dela-verktygets avvikande meningstillskrivning är att överskugga andras 

framträdanden och vända dem till sina egna. Att informanterna hellre delade med sig av saker de 

visste att deras vänner var intresserade av betonar just att de primärt använde dela-verktyget för att 

hjälpa andra och den ursprungliga uppladdares presentation av materialet. Detta tolkar vi som att 

användaren tar över ett framträdande och dess rekvisita, genom att osynliggöra upphovsmannen. 

Goffman beskriver framträdandets förväxlingar med personliga egenskaper enligt följande citat: 

“När man tänker på ett framträdande är det lätt att ta för givet att innehållet i framställningen bara är 

en expressiv utvidgning av den agerandes personliga egenskaper och att uppfatta framträdandets 

funktion ur denna personliga aspekt. Det är emellertid en begränsad uppfattning och den kan 

skymma betydelsefulla olikheter i framträdandes funktion för interaktionen i sin helhet“.
64

 

5.3 Övergripande analys 

Informanterna nämnde ofta att verktyg och handlingar fick ett slags värde i sig själva när de lyftes 

upp från de specifika kontexter och interaktionssituationer som de gjorts i. De blev då istället 

indikatorer som användes för att avläsa och väga andra användares profiler mot varandra, vilket 

ibland även påverkade deras självbild samt hur de valde att presentera sig enligt dessa 

avläsningsmönster. Vi har därför valt att göra en övergripande analys där de två teman som 

framkommit ovan ställs emot varandra. Detta görs för att finna mer generella mönster i hur olika 

meningar tillskrivs när verktyg och handlingar behandlas fristående från förgivettagna kontexter. 
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Interaktionsritualers relation till the medium is the message 

De mönster som vi observerat och presenterat i tidigare teman där olika verktyg tolkats och använts 

på olika sätt har bidragit till att vi kunnat urskilja olika sammanhang där verktygen ingått som 

signifikanta symboler, eller där de istället ingått som gester och stimulus för att framkalla reaktioner 

hos andra. Det vanligaste mönstret var att ett verktygens institutionaliserade funktioner kom i 

konflikt med hur handlingarna avlästes av andra som en del av mottagarens appearance i deras 

självpresentation. Exempel på detta var när gillande och följande, vars institutionaliserade mening 

var att visa att man tycker om och vill följa någonting, istället användes för att rikta uppmärksamhet 

mot sig själv och att genom dessa handlingar skapa positiva reaktioner och få fler likes eller följare. 

Det senare tolkar vi som en alternativ meningstillskrivning, vilken utgår ifrån att meningen med 

likes och följare är hur dessa presenterar en själv som populär, snarare än att presentera det syfte 

handlingen gjorts i. Detta kan vi relatera till hur interaktionen genom det triadiska systemet bygger 

på hur tolkningar och responser hela tiden sker utifrån hur handlingarna subjektivt uppfattas av 

aktörerna. Sändarnas subjektiva mening med att gilla saker riskerar alltså att försvinna när dessa 

klumpas ihop och varseblivs av andra personer som mottagarens likes, snarare än som sändarnas 

handlingar. Responsen från andra användare är alltså beroende av hur de varseblir och definierar 

situationen i helhet, snarare än hur andra definierat den i handlingens utförande.  

 

Presentationen av andra personers handlingar som mottagarens appearance på deras profil leder till 

att alternativa meningstillskrivningar ofta utgår från självpresentationens kontext och skapar 

interaktionsritualer där användare populariserar varandra. Den kortvariga interaktionen mellan 

sändare och mottagare blir ett bestående framträdande som betraktas av en utomstående publik. 

Detta gör att användarna prioriterar hur deras handlingar och verktyg får mottagaren att framstå, 

snarare än att prioritera hur detta framställer dem själva, då handlingarna presenteras samlat på 

mottagarens profil. Det blir mer taktfullt att förhålla sig till de kvantifierade handlingarna på detta 

alternativa sätt på grund av de normer som riktas mot användarna från deras vänner och följare.  

 

De verktyg som primärt användes i dessa interaktionsritualer var att gilla, följa och tagga varandra. 

De positiva känslor som dessa ritualer kretsade kring var att få synas och framstå som populär samt 

solidariteten kring att hjälpa varandra i detta syfte. Dessa känslor och ritualer upplevdes då som 

själviska och uppmärksamhetssökande från de användare som inte ingick i dessa användarkretsar. 

Detta problem hade dock inte varit lika framstående om handlingarna inte presenterades 

kvantifierat. Nedan ser vi två citat som visar att verktyg som ingår i interaktionsritualer tillskrivs en 

mening som överskuggar det innehåll verktygen använts kring, när detta görs inom specifika 

användarkretsar med en gemensam definition av situationen. När verktygen istället används i 

interaktionen med utomstående blir innehållet och verktygens institutionaliserade funktioner 

viktigare för hur användarna tolkar interaktionen och handlingarna.
 

 

C21: Följer man en person som man verkligen typ avgudar så gillar man det för att det är bra material så att säga, 

alltså man bryr sig inte så mycket om innehållet. Får man likes från tjejer så är det mer att man fangirlar över 

varandras bilder och gillar det. Om det är killar så är det liksom “hmm vilken intention har den personen mot mig”. 

 

C22: Det är många av mina nära vänner som jag inte anser är ett dugg roliga på Twitter, men jag följer dem just för 

att vi är vänner och att han följer mig, man är vänner om man följer varandra. 
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Detta kopplar vi till McLuhans resonemang om the medium is the message. Gillandet av innehållet, 

exempelvis texten eller bilden, är endast den skenbara mening som överförs. Det verkliga 

meddelandet som överförs i användandet av gillande, följande och taggande kretsar snarare kring 

interaktionsritualens syfte och dess tillhörande solidaritet. Detta kan förklara varför konflikter om 

tolkningsföreträde uppstår i situationer där de syften handlingar gjorts i är avgörande för ett beslut. 

En informant berättade att han sällan delade saker på sin vägg och att det var innehållet i delningar 

som var det viktiga.
C23

 Dock observerades en annan informant använda sig av delningar för att 

skapa interaktionsritualer som kretsade kring diskussioner och kommentarer med vänner. Bilden 

eller texten som delades blev då trivial i jämförelse med diskussionsritualen och dess solidaritet.
C24 

 

C23: Om någon har lagt upp nånting kul, då kan jag skriva en kommentar. Om han skulle dela en länk till nån 

djurrättsvideo på Youtube, då skulle jag aldrig gå in och kolla på den. Så det beror ju helt på vad det är för innehåll. 
[...] Jag brukar inte gå in i andras intressen och gå in där och skriva och diskutera, [...] inte över nätet liksom sådär. 

 

C24: Jag blir inte lika glad av det han lägger upp, utan det är väl mer kommentarerna som skrivs. Herregud det här 

inlägget blev precis bättre för att det diskuteras väldigt mycket på hans statusar. Han gör i princip samma med mina. 

 

Sammanfattningsvis har denna övergripande analys mynnat ut i att verktygens institutionaliserade 

mening till synes har utgått ifrån hur de funktionellt skulle användas i interaktionen med 

utomstående i ett överenskommet syfte. De alternativa meningar som tillskrevs vissa av verktygen 

grundades dock i interaktionsritualer mellan användare, vilket främst skedde i deras populariserande 

av varandras framträdanden. Verktygens alternativa meningstillskrivningar inom dessa grupper 

markerades då som avvikande av utomstående som inte ingick i dessa interaktionsritualer, trots att 

de själva använde andra verktyg på liknande alternativa sätt fast med sina egna vänner. Denna 

paradox visar hur subjektiva uppfattningar styr tolkningar och responser inom interaktionen enligt 

det triadiska systemet, där gemensamma definitioner av situationen skapar konsensus inom 

interaktionen i sociala kretsar. Dessa interaktionsritualer skapar då en inomgruppslig solidaritet 

genom de positiva känslor de frambringar. Interaktionsritualerna som medium blir alltså det 

överförda budskapet när verktygen används till detta, vilket informanterna ibland var så medvetna 

om att de gömde beteendet för utomstående. Detta sammanfattar de mönster som observerats i hur 

olika verktyg generellt tillskrivits alternativa och institutionella meningar, upplyft ur deras kontext. 
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6. Diskussion och slutsats  

I detta avsnitt presenteras en summering av studiens resultat samt en diskussion där dessa relateras 

till studiens syfte, frågeställningar samt tidigare forskning. Vi utvärderar även studiens resultat i 

relation till vald datainsamlingsmetod och föreslår även vad framtida forskning kan undersöka. 

6.1 Summering av resultat 

Syftet med studien var att undersöka användares subjektiva reflektioner kring olika 

interaktionsverktyg och deras användningsområden på sociala medier. Detta för att få en djupare 

förståelse för hur verktygen tillskrevs olika mening. Med hjälp av detta ville vi förklara hur 

användare överför mening i interaktionen, vilken roll verktygen får i deras självpresentation samt 

hur verktyg kan tolkas på olika sätt. Vi ville genom detta förstå och förklara hur fenomenet sociala 

medier påverkar människors vardag och interaktionen i samhället, trots att sociala medier i många 

avseenden utgörs av relativt avgränsade interaktionsmiljöer och sociala system. Detta undersöktes 

genom teorier inom symbolisk interaktionism samt utifrån följande frågeställningar: Hur används 

olika verktyg i interaktionen mellan användare? Hur reflekterar användare kring dessa verktyg och 

vilka meningar tillskrivs de? Hur används verktygen i presentationen och avläsandet av användares 

identiteter? Hur motiveras interaktions- och presentationsmönster av sociala plattformers design? 

  

Resultatet visar att digital interaktion och sociala medier kan ses som en gemensam social process 

enligt den teoretiska referensramen symbolisk interaktionism. Användarna interagerade främst med 

de verktyg som de upplevde var centrala även för andra användares interaktion på de sociala 

medierna. Detta innebar exempelvis att favorit-verktyget i många fall valdes bort i informanternas 

interaktion, till förmån för andra verktyg som retweets och likes. De områden som interaktions-

verktygen användes inom var allt ifrån personlig kontakt med de närmsta vännerna till formellt och 

publikt deltagande i diskussioner med användare från hela världen. Hur verktygen användes skedde 

enligt de normer som aktualiserades i situationen, vilket kunde innefatta allt ifrån inomgruppsliga 

meningstillskrivningar till starkt funktionsstyrda institutioner kopplade till den generaliserade 

andres förväntningar och plattformens design. Huvuddragen i informanternas verktygsanvändning 

var att de strävade efter att interaktionsprocessen skulle förbli kompatibel med de andra användarna 

i syfte att kunna upprätthålla konsensus genom ömsesidiga definitioner av situationen. 

 

Verktyg tillskrevs generellt mening utifrån om mottagaren av en viss handling kunde förväntas 

uppfatta den på samma sätt som avsändaren. I de fall där mottagaren ingick i samma 

interaktionsritualer som avsändaren kunde alternativa meningstillskrivningar användas utan större 

problem. Var mottagaren en utomstående användes verktyg istället enligt deras upplevda 

institutionaliserade funktion för att handlingarna inte skulle misstolkas och uppfattas avvikande. 

Detta innebar att meningen som överfördes i interaktionen med verktyg enligt det triadiska systemet 

blev beroende av mottagarens definition av situationen. I de fall där mottagaren ingick i 

interaktionsritualer blev då interaktionsformen och dess medium den centrala meningen, enligt 

McLuhans resonemang om the medium is the message. Den solidaritet och de ömsesidigt positiva 

känslor som kretsade kring dessa ritualer blev även viktiga i identitetsskapandet. Flera av verktygen 

uppgavs berätta någonting om användare och deras personligheter, där handlingar och 

intresseområden ofta användes för att avläsa och presentera olika identiteter. I flera fall gjordes 
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detta med hänsyn till verktygens upplevda institutionella funktion och användningsområden, det vill 

säga att informanterna utåt sett följde de normer som upplevdes riktas mot dem genom en 

generaliserad andre. När alternativa meningstillskrivningar riskerade att missuppfattas som 

avvikande av utomstående uppvisade användare istället ett hiding-beteende, eller förflyttade 

interaktionen till bakre regioner. Detta särhöll då separata roller och framträdanden från varandra. 

 

Presentationen av andra användares handlingar som siffror och tolkningen av dessa som 

popularitetsindikatorer och statussymboler i mottagarens fasad fick en central roll i hur 

interaktionsritualer kring popularitet och självpresentationen skapades och ofta överskuggade det 

funktionella syfte som verktygens institution utgjorde. Interaktionsritualerna och den bekräftelse 

dessa gav uppgavs vara en viktig faktor i varför informanterna börjat använda sociala medier över 

huvud taget. Att bara använda sociala medier i syfte att mekaniskt uppdatera sig upplevdes inte vara 

tillräckligt för att de ska kunna bli ett verkligt närvarande fenomen i människors vardag. Istället 

behövde interaktionen på virtuella plattformar kunna fortsätta skapa och upprätthålla de 

mellanmänskliga definitioner och solidaritetskänslor som kännetecknar människors 

identitetsskapande och interaktion i det verkliga livet. Interaktionsritualer blev därmed viktiga för 

att få bekräftelse och uppmärksamhet i en virtuell värld som så intimt kännetecknas av att ett stort 

antal användare samtidigt försöker göra sina röster hörda. Sociala plattformers design gör det då 

möjligt för människor att själva välja scenen för deras egen socialisation och identitetsskapande, 

utan att begränsas av de rumsliga och tidsmässiga krav som den fysiska närvaron annars ställer, 

exempelvis genom att lättare kunna interagera med spridda subkulturer på ett avskilt sätt. 

6.2 Resultat i relation till tidigare forskning 

Tidigare forskning inom fältet sociala medier har primärt undersökt två områden som även 

framkommit i kodningen och analysen av vårt material. Dessa teman behandlar interaktioners 

struktur och funktion, samt självpresentation och socialt stöd. Resultaten inom dessa jämförs nedan. 

 

Enligt studien “On the Study of Social Interactions in Twitter”, Macskassy 2012, utgjordes 

interaktionen på Twitter av små kluster av användare som löst sammankopplades genom populära 

trender. Detta överensstämmer med resultatet av vår egen studie där våra informanter primärt valde 

att följa och interagera med sina närmaste vänner på Twitter, då bland annat följa-verktyget 

upplevdes som en vänsymbol och ett viktigt stöd i självpresentationen. Rapporten ”Om nya 

kontaktmönster i arbetslivet“, Selg 2012, kom fram till att majoriteten av användarnas Facebook-

kontakter bestod av individer inom den privata sfären, samt att Twitter inte upplevdes ha ett tydligt 

avgränsat syfte och därför kunde användas på en mängd olika sätt. Rapporten visade även att 

interaktionen på sociala medier i flera fall inkräktat på traditionella mediers och interaktionsformers 

roller i samhället. Våra resultat visar att informanterna var selektiva med utformandet av sin profil 

samt att de sällan använde Facebook för att knyta nya kontakter utan primärt för att hålla kontakt 

med befintliga vänner och bekanta inom den privata sfären. Utformandet av profilen innehöll 

istället sådan information som uppfattades vara tillräcklig för att utomstående inte skulle behöva 

läggas till som vänner. Våra resultat visade även att sociala mediers möjliggörande av passivt 

uppdaterande i realtid i många fall ersatt direkt vardagsinteraktion och den senare 

nyhetsrapportering som traditionella medier erbjuder. Avhandlingen ”Ungdomars dagliga 

interaktion”, Bellander 2010, kom fram till att användare valde olika typer av interaktionsmedier 
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och verktyg för att genom deras funktionella egenskaper uppvisa olika sociala roller, exempelvis 

den formella e-postkontakten mellan lärare och elev, eller den synliga och lättsamma interaktionen i 

varandras gästböcker i egenskap av kamratrollen. Våra resultat visar på liknande sätt att 

informanternas val av sociala plattformar och verktyg görs i relation till vilka kontakter de har lagt 

till och vilken roll deras framträdande på sociala medier är tänkt att uppvisa för andra. 

 

Inom temat självpresentation och socialt stöd kom studien “FACES on FACEBOOK”, Wong 2012, 

fram till att socialt stöd är någonting som ges av andra användare vid lyckad självpresentation, 

snarare än någonting som är accepterat att fråga efter genom självömkan eller 

uppmärksamhetssökande. Våra resultat visar att uppmärksamhetssökande i flera fall markerades 

som avvikande av informanterna samt att de istället valde att utbyta bekräftelse och socialt stöd med 

vänner som uppvisade önskade egenskaper. Avhandlingen ”Intersecting Identities”, Lövheim 2004, 

visade även att önskade egenskaper såsom att inordna sig i etablerade religiösa grupper betonades 

och bekräftades på det sociala medie som studien undersökte. Plattformens möjlighetsrepertoarer 

och det meningsskapande som kollektivt skedde runt dess interaktionsverktyg blev då styrande för 

vilka identiteter och stereotyper som återupphölls och cementerades där. Våra resultat styrker detta 

då exempelvis Instagram genom dess funktionalitet och verktyg blivit en scen för självpresentation 

och bekräftelse, medan Twitter blivit en symbol för det friare ventilerandet av tankar och åsikter. I 

jämförelsen av vad uppsatsen ”Facebook-identiteten”, Linde 2012, kommit fram till i relation till 

våra egna resultat så överensstämmer dessa genom hur användare valde att presentera sig själva 

med hjälp av handlingar och intressen de kunde stå för. Vi har även funnit fler beteenden än det 

dolda utbytet av likes som framkom i Lindes studie samt kunnat förklara dessa genom en 

utvidgning av den teoretiska referensramen som varit gemensam för båda studierna. 

 

De kunskapsluckor som vi funnit i tidigare forskning var främst att det saknades heltäckande och 

kompletterande teori kring individers beteende och subjektiva meningsskapande i förklaringen av 

de strukturer som forskningen hittat i de olika interaktionsmönstren. Vi saknade även 

problematiseringen av de aktuella interaktionsmedier och verktyg som används i förmedlingen av 

olika typer av innehåll samt hur detta påverkar tolkningen av dessa handlingar i interaktionen. De 

kunskapsluckor som vi såg i studiernas metodval berörde främst avsaknaden av direkt observation 

och subjektiv förståelse i interaktionen samt avsaknaden av bakgrundsmaterial som med fördel 

kunnat ingå i datainsamling och analys. Detta diskuteras i nästföljande avsnitt om vårt metodval. 

6.3 Resultat i relation till vald datainsamlingsmetod 

Det resultat som genererats genom våra observationsintervjuer har i kombination med vår utökade 

teoretiska referensram kompletterat tidigare forskning samt i vår mening fyllt ovanstående 

kunskapsluckor enligt förväntan. Detta eftersom vi genom observationsintervjuer och sociologiska 

begrepp inom symbolisk interaktionism har kunnat förstå och besvara de frågor som tidigare 

forskning väckt. Resultaten bör dock tas med försiktighet då subjektivistiska kvalitativa studier med 

ett fåtal informanter är svåra att generalisera utanför de sociala kontexter som vi haft tillgång till 

genom våra observationsintervjuer. Vår uppfattning är att denna studie har bidragit med 

bakgrundsförståelse som i framtida studier kan användas för att undersöka relevanta frågor och 

problemformuleringar i andra typer av forskningsansatser på högre nivå, såsom kvantitativa studier 

eller dolda netnografiska observationer. Vi vidareutvecklar detta i avsnittet om framtida forskning. 
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6.4 Slutsats 

Slutsatsen av studien är att användares interaktion på sociala medier i många avseenden liknar face-

to-face-interaktionen mellan individer i deras vardag, då normer från det övriga samhället ständigt 

lyfts in och relevantgörs genom tillströmmandet och socialisationen av nya användare. 

Institutionaliserade användningsområden för olika interaktionsverktyg används som den logiska 

utgångspunkten i hur verktygen används och tolkas, exempelvis hur användare genom dessa kan 

prenumerera på och visa uppskattning för andras uppdateringar och aktiviteter. Alternativa 

meningstillskrivningar uppfattades som avvikande i denna publika kontext, när olika 

interaktionsritualer och själviska syften uppenbarades genom misslyckade hiding-beteenden. 

Sociala mediers möjliggörande av valfri anonymitet och enkelheten i särhållandet av olika 

framträdanden blir genom nyttjandet av verktygens varseblivningsbarriärer ett sätt att leva ut delar 

av sin identitet som i det verkliga livet kanske inte hade undgått den generaliserade andres dömande 

blick. Den paradox vi fann utgjordes av hur den överförda meningen både kunde tolkas enligt det 

innehåll som verktygen användes kring, men även genom verktygens egenvärde som kvantifierat 

medium. Självpresentationens popularitet ställdes då mot de institutionaliserade funktioner som 

ursprungligen definierat verktygens användning. Den överförda meningen varseblevs och 

definierades slutligen genom betraktarens öga och dennes förförståelse av andras intentioner. 

6.5 Förslag på framtida forskning 

Mot bakgrund av detta anser vi att vår studie kan kompletteras genom att undersöka fler sociala 

medier och användargrupper på ett mer generaliserbart sätt. Det kan exempelvis göras med hjälp av 

de problemformuleringar och teoretiska resonemang som vi använt för att utveckla och konkretisera 

interaktionsmönster och meningsskapande på sociala medier. Vi presenterar nedan två intressanta 

frågor och undersökningsområden som framkommit men inte kunnat behandlas inom denna studie. 

Dessa frågor gäller främst andra trendande nya plattformar och andra subjektiva perspektiv. 

Ett förslag är att undersöka de nya sociala plattfomarna Tumblr, Gifyo och Vine och deras utökade 

möjligheter inom självpresentationen genom användandet av lockelsen i den rörliga bilden. 

Framtida studier kan även undersöka hur de mest populära användarna såsom celebriteter och 

politiker ser på användningen av sociala medier som kommunikationskanal. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Intervjuguide  

 

1. Facebook - Ställ följdfrågor om hur de använder verktygen för att presentera sig själva 

 

1.0 I vilka syften har du använt följande verktyg? Visa gärna och beskriv tankarna bakom: 

 

1.1 Om-rutan? 

 

 1.2 Gilla-verktyget? 

 

1.3 Kommentarer? 

 

1.4 Tagga/adresserings-verktyget? 

 

1.5 Att skriva på din egen profil/vägg? 

 

1.6 Att skriva på någon annans profil/vägg? 

 

 1.7 Dela-verktyget (här räknas även att länka saker)? 

  

1.8 Privat meddelande? 

 

1.9 Invite-verktyget? 

 

1.10 Ticker-rutan (område ovanför chatten med live-uppdaterade händelser)? 

 

 

1.11 Sortera du dina vänner i olika listor, t.ex. Acquaintances/Close friends? Varför i så fall? 

 

1.12 Hur tänker du kring hur event och grupper kan användas i vardagen, använder du dem? 

 

1.13 Hur reflekterar du kring att visa dig som online eller aktiv, jämfört med att verka offline? 

 

1.14 Vad tycker du om att behöva gilla en sida för att få tillgång till interaktionen där? 

 

1.15 Visste du att de FB-sidor du gillar ges möjlighet att skicka reklam till andra i ditt namn? 

 

1.16 Vad tycker du om detta och hur får det dig att omvärdera din syn på gillande? 

 

1.17 Vilka beteenden premieras på Facebook, genom hur dess verktyg används och syns? 
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2. Twitter - Ställ följdfrågor om hur de använder verktygen för att presentera sig själva 

 

2.0 I vilka syften har du använt följande verktyg? Visa gärna och beskriv tankarna bakom: 

 

 2.1 Den egna Tweeten? 

 

2.2 Adresserade tweets och Svara-verktyget (i en konversation med flera) 

 

2.3 Följa-verktyget? 

 

2.4 Retweet-verktyget? 

 

2.5 Favorit-verktyget? 

 

2.6 Hashtags? 

 

2.7 Privata meddelanden (vid omsesidigt följande)? 

 

2.8 Vilka beteenden premieras på Twitter, genom hur dess verktyg används och syns? 

 

3. Instagram - Ställ följdfrågor om hur de använder verktygen för att presentera sig själva 

 

3.0 I vilka syften har du använt följande verktyg? Visa gärna och beskriv tankarna bakom: 

 

3.1 Gilla-verktyget? 

 

3.2 Kommentarer? 

 

 3.3 Följa-verktyget? 

 

3.4 Hashtags? 

 

 3.5 Tagga/Adresserings-verktyget? 

 

3.6 Vilka beteenden premieras på Instagram, genom hur dess verktyg används och syns? 

 

4. Vidare öppen diskussion om ämnet och observation av interaktion med andras profiler 

 

4.1 Tolka en annan profil genom de verktyg vi pratat om. Vad får du för tankar om denne? 

 

4.2 Vilka av verktygen skulle du välja för att interagera med personen. Varför?  

 

4.3 Tror du att den andra kommer tolka handlingen likadant? 
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8.2 Bilaga 2: Informationsblad 

 

Inbjudan till intervjustudie om interaktionsverktyg på Facebook, Twitter och Instagram 

 

Hej! Vi heter Eric och Gustav och studerar Sociologi vid Uppsala universitet. Vi skriver just nu en 

C-uppsats om sociala medier och deras interaktionsverktyg. Vi är intresserade av att intervjua dig 

om dina tankar och reflektioner kring vad verktyg som gilla, dela, följa m.m. har för betydelse för 

just dig. Vi är även intresserade av hur detta visar sig på din profil och hur du använder dem för att 

presentera dig själv, vilket du kommer få visa för oss under en observationsintervju. Slutligen så vill 

vi även se hur du tolkar och skulle överväga att interagera med en annan persons profil.  

 

Intervjuerna kommer att genomföras i offentliga skollokaler eller på en plats som passar bättre för 

dig, enligt överenskommelse. Detta kommer ske mellan fredagen den 19:e och måndagen den 22:a 

april samt beräknas inte ta ca 60 minuter att genomföra. Majoriteten av tiden kommer läggas på de 

olika verktygen och på berättandet om din egen profil. Den andra personens profil ges ca 10 

minuter. Meddela oss om vilka dagar du är tillgänglig, så återkommer vi med en passande tid. 

 

Du som deltagare ska kunna acceptera att samtalet spelas in via ljudupptagning för att vi senare ska 

kunna ta fram textcitat. Du bör även vara bekant med, samt helst en aktiv användare av minst två av 

de sociala plattformar som undersöks (Facebook, Twitter, Instagram). Om du vill förtydliga vissa av 

dina uttalanden som du upplever blev fel eller blev otydliga så kan du även få lämna skriftliga 

kommentarer och citat som vi kan ta hänsyn till i analysen av intervjusvaren. 

 

Som tack för att du deltagit i undersökningen får du välja mellan ett biokort på 100 kr eller att bli 

bjuden på valfri lunch eller fika i samma prisklass. Om du har funderingar kring undersökningens 

upplägg eller vill bli uppmött någonstans inför intervjun så kan du nå oss via telefon.  

Din ljudupptagning kommer inte att höras av någon annan än den du blir intervjuad av.  

Relevanta citat kommer att väljas ut så att de inte kan knytas till dina eller andras personuppgifter.  

Ditt deltagande blir därmed anonymt för de som läser uppsatsen. 

 

Tack för visat intresse! 

Kontakta oss: 

Eric Gulve  

07xx xx xx xx 

eric.gulve@gmail.com  

 

Gustav Bergvall   

07xx xx xx xx 

gustav.bergvall@gmail.com  

  

Handledare Fredrik Palm 

018-471 51 93 

fredrik.palm@soc.uu.se   

mailto:eric.gulve@gmail.com
mailto:gustav.bergvall@gmail.com
mailto:fredrik.palm@soc.uu.se
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8.3 Bilaga 3: Kodningsscheman 

 

 

Lager 1: Svar kring specifika verktyg ordnades enligt intervjuguidens struktur i bilaga 1 

 

 

Lager 2: Färgkodat med marginalmetoden på papper, i fyra olika färger 

 

Hur används olika verktyg i interaktionen mellan användare?  

 

Hur reflekterar användare kring dessa verktyg och vilka meningar tillskrivs de? 

 

Hur används verktygen i presentationen och avläsandet av användares identiteter? 

 

Hur upplevs sociala plattformers design motivera olika interaktions- och presentationsmönster? 

 

 

Lager 3: Kodschema som användes i AtlasTi 7 

 

#Bakgrundskoder:  

 

#Utsaga (berättelser om situationer vi inte observerat) 

#Reflektioner kring observerad situation (styrkta av samtidig observation) 

#Intervju (allt material, koden är implicit då allt material kommer från observationsintervjuer) 

 

x.x.x Substanskoder: (används med numrering framför, ingen egen kod) 

 

1. Plats (kodfamilj) 

1.1 AFK (utanför Internet)  

1.2 Andra e-platser (på Internet) 

1.3 Facebook 

1.4 Twitter 

1.5 Instagram 

 

2. Pratar om (kodfamilj) 

2.1 Informanten själv 

2.2 Andra  

 

3. Aktörstypifieringar (kodfamilj) 

3.1 Privatperson 

3.2 Företag 

3.3 Nära vän 

3.4 Bekant 

3.5 Främling 

3.6 Kändis 

3.7 Okändis 

3.8 Grupper (identifieras induktivt) 
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4. Interaktionsformer (kodfamilj) 

4.1 Gest (som stimuli) 

4.2 Vokal Gest (med mening)  

4.3 Användningområde 

 

5. Socialisationsprocessen (kodfamilj) 

5.1 Initialt beteende 

5.2 Anpassat beteende 

5.3 Identifierade institutioner (identifieras induktivt) 

5.4 Beskriven generaliserade andre 

 

6. Normer och avvikelser (kodfamilj) 

6.1 Normer 

6.1.1 Idealisering (markerat uppfyllande) 

  6.1.2 Avvikelse (markerat avståndstagande) 

6.2 Expressiv kontroll 

6.3 Taktfullt beteende 

 

7. Presentationen av jaget (kodfamilj) 

7.1 Fasad 

  7.1.1 Appearance (Kännetecken som förknippas med aktören) 

  7.1.2 Manner (Rollen man uppvisar att man strävar efter) 

  

8. Regioner och varseblivningsbarriärer (kodfamilj) 

8.1 Främre (framträdande) 

8.2 Bakre (avslappning från framträdande) 

8.3 Varseblivningsbarriärer 

8.4 Diskrepanta roller (identifieras induktivt) 

 

9. The medium is the message? (kodfamilj) 

9.1 Innehållsstyrt 

9.2 Mediestyrt 

9.3 Interaktionsritual 

 

10. Övriga koder och kategorier (identifierades induktivt för att knyta ihop andra koder) 

 10.1 Uppdatera sig  

 10.2 Visa stöd 

 10.3 Tolka och presentera personlighet 

 10.4 Subjektiva responser mot in-grupper 

 10.5  Subjektiva responser mot ut-grupper  


