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Abstrakt   
Titel: Rop på hjälp, hyllningar och självpresentation - En komparativ studie om 

gestaltningen av relationer på sociala medier. 

 

Författare: Sofia Carlson 

 

Utbildning: Informatörsprogrammet, Linnéuniversitetet Växjö 

 

Handledare: Göran Palm 

 

Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka hur relationer gestaltas på de sociala 

medierna, Jodel, Twitter och Instagram, samt vilka funktioner interaktionen på 

medierna fyller. 

 

Metod: Kvalitativ innehållsanalys, komparativ analys, textanalys, bildanalys  

 

Nyckelord: Sociala medier, relationer, kärlek, vänskap, nätverkssamhället, Goffman, 

vardagslivets dramaturgi, mass-selfkommunikation, Jodel, Twitter, Instagram   

 

Sammanfattning: Sociala medier används för att upprätthålla befintliga relationer, 

både gällande vänskap och kärlek.  Gestaltningen av vänskap och kärlek skiljer sig åt 

mellan de sociala medierna. På Jodel finns en terapifunktion. Det innebär att personer 

talar ut om sina personliga problem och att man ropar på hjälp. Det upplevs som 

terapeutiskt att uttrycka känslor som nedstämdhet, oro och ångest. Under 

tearpifunktionen finns temana; hjälp mig, beklaga och bekännelse. Dessa teman ger på 

olika sätt uttryck för funderingar över relationer. På Twitter finns en 

tillgivenhetsfunktion. Det innebär att personer hyllar andra och förklara vilken bra 

person någon är eller beskriver en god gärning denne utfört. Under 

tillgivenhetsfunktionen finns tema prisa. På Instagram finns en idealisera rollen-

funktion. Det handlar om att på olika sätt vilja presentera sig själv och sina relationer 

fördelaktigt. Människan vill skapa en ideal bild av sig själv. Under idealisera rollen som 

funktion finns temana; kolla vad jag gör, lyssna på mig, inspirera mera, fniss och 

lyckorus. Dessa teman gör på olika sätt uttryck för hur personer vill presentera sig själv 

för andra. Sociala medier är sociala på det sätt att de ger utrymme för uttryck om 

relationer och kan vara plattformar för att knyta nära band med andra. Det som är socialt 

är att man pratar om sina relationer och bekräftar vilka relationer som är viktiga. Det 

blir tydligt vilka som inkluderas i ens nära relationer och vilka som inte gör det. På 

sociala medier kan vi enkelt definiera oss själva på det sätt vi vill och utåt sett vill man 

vara omtyckt och populär. På de icke-anonyma sociala medierna visar vi upp vår ideala 

bild av oss själva och på de anonyma tillåts vi uttrycka sådant som vi annars bara delar 

med våra nära och kära offline. 
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1. Inledning  
Sociala medier används flitigt världen över för att upprätthålla befintliga relationer samt 

för att skapa nya. Sociala medier är ”samlingsnamn på kommunikationskanaler som 

tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild 

eller ljud”.1  I Sverige dominerar ungdomar de sociala medierna. Användningen i äldre 

åldrar stiger, men det är i större utsträckning ungdomar som använder sig av sociala 

medier varje dag. 2.  

 

Sociala medier skapar många nya möjligheter. Människan är inte längre beroende av tid 

och rum för att vara social med andra människor. Det går att kommunicera med andra 

dygnet runt via sociala medier. Individen har idag en mobil livsstil och relationer på 

många geografiska platser. Det innebär att individer spenderar mer tid ensamma och 

mer tid online. På sociala medier är man social med andra. Det är här som befintliga och 

nya relationer upprätthålls.3 Frågan är då hur sociala de sociala medierna är? Hur 

gestaltas relationer på sociala medier och vilka funktioner fyller interaktionen? Samt hur 

ser gestaltningen ut på olika sociala medier? 

 

Det finns många olika typer av sociala medium och varje socialt medium har olika 

villkor och förutsättningar. Med villkor och förutsättningar menar jag vad som är typiskt 

för just det sociala mediet. Det kan beröra anonymitet, villkor och förutsättningar så 

som att likea, kommentera eller dela innehåll, lägga upp bilder eller filmklipp med 

mera. Dessa villkor och förutsättningar kan påverka hur kommunikationen ter sig på 

mediet. De sociala medium som min undersökning baseras på är Jodel, Twitter och 

Instagram. Dessa har olika villkor och förutsättningar. Jodel är anonymt, Twitter 

baseras främst på text och Instagram främst på bilder. Vilka likheter och skillnader finns 

gällande gestaltning av relation på sociala medier? Jag kommer alltså göra en 

komparativ studie på Jodel, Twitter och Instagram.  

 

 

1.1 Problemdiskussion 

Det är som tidigare nämnt uppenbart att sociala medier är till för att vara sociala, att 

interagera med andra. I en tid som präglas allt mer av ensamhet och mer tid online, är 

sociala medier en stor del av vardagen. Människan har behov av andras tillgivenhet.4  

Om vi inte i samma utsträckning får denna tillgivenhet från andra offline behöver 

människan få den online.  Enligt symbolisk interaktionism utvecklas människan i mötet 

med andra förmågan att se sig själv som genom en annans blick. Interaktionismen anser 

att det är denna sociala förmåga som gör det möjligt för människor att leva tillsammans. 

Sociala möten och interaktioner är det viktigaste i livet.5 Vad händer då när dessa 

sociala möten och interaktioner sker online på sociala medium?  Jag vill undersöka hur 

                                                 
1 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sociala-medier 
2 http://www.soi2015.se/sociala-medier/unga-ar-mest-aktiva-pa-de-sociala-natverken/) 
3 Van Dijk, J., 2012, s. 180 
4 De Swaan, A, 2003, s. 11-17 
5 Johansson, T. & Lalander P. 2013, s.26-27 
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användare på sociala medier gestaltar relationer, vilka sociala möten och interaktioner 

som sker.  

Min undersökning tar utgångspunkt i Goffmans teori om vardagslivets dramaturgi, där 

vardagslivet liknas vid en teater. Detta speglar hur vi presenteras oss själva (och våra 

relationer) i vardagen, men även online. En andra utgångspunkt är nätverkssamhället, att 

individen blir den viktigaste noden i nätverkssamhället. Individen har idag en mobil 

livsstil och relationer på många geografiska platser. Genom sociala medier presenterar 

människan sig själv och upprätthåller sina relationer. Med hjälp av Goffmans teori och 

nätverksamhället vill jag undersöka hur relationer gestaltas på sociala medier i Sverige, 

alltså i en svensk kontext.6 En tredje utgångspunkt för studien är mass-

selfkommunikation. Det är en blandning mellan interpersonell- och 

masskommunikation. Twitter är ett exempel på det, det är en personlig webbsida som är 

privat, men som delas publikt.7 Detta är typiskt för kommunikationen på sociala medier.  

 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur relationer gestaltas på sociala medier 

samt vilka funktioner interaktionen på medierna fyller, i en svensk kontext. Med 

gestaltning menas vilka teman och mönster rörande relationer (som kärlek- och 

vänskapsrelationer) som upptäcks i materialet. 8 Med funktioner9 menar jag vad 

personer som skriver inlägg om relationer på sociala medier vill uppnå och 

kommunicera. Vad är det de får ut av att skriva om relationer? Människan fyller delvis 

sina behov av social samhörighet online. Med sociala behov menas att människan har 

basala behov av gemenskap för sin psykologiska hälsa.10  Temana kopplas till olika 

funktioner för basala behov som gemenskap.  

 

Målet med undersökningen är att göra en medieanalys på de utvalda sociala medierna, 

Jodel, Twitter och Instagram, samt att lämna ett bidrag till forskningen om sociala 

medier. Jag vill undersöka om de sociala mediernas olika villkor och förutsättningar 

påverkar kommunikationen, gestaltningen av relationer och hur människor interagerar 

med varandra. Jag gör en analys av språkliga och bildliga uttryck och hur tekniken 

samspelar med relationer. Alltså hur ur de olika sociala mediernas villkor och 

förutsättningar samspelar med gestaltningen av relationer.  

 

 

 

 

 

                                                 
6  Chambers, D. 2013, s.66           
7 Van Dijk, J. 2012 
8  Se bilaga 1 
9 Se bilaga 1 
10 Sheldon, K. M., Abad N. & Hinsch, C 2011 
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1.3 Problemformulering  

Utifrån problemdiskussionen, samt syfte och mål, ställer jag följande huvudfråga och 

underfrågor.  

 

Huvudfråga: Hur gestaltas relationer i sociala medier, i en svensk kontext?  

 

Underfrågor:  

– Vilka funktioner fyller interaktionen på sociala medier?  

– Vilka typer av teman gällande relationer förekommer på de sociala medierna? 

 

 

1.4 Bakgrund om sociala medier  

De sociala medier som ingår i undersökningen är som sagt Jodel, Twitter och Instagram. 

Nedan presenteras vad sociala medier är för något samt information om respektive 

socialt medium. För att förstå hur respektive socialt mediums villkor och förutsättningar 

kan påverka kommunikationen.  

 

 
1.4.1 Sociala medier  

Sociala medier är ett ”samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare 

att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud”.11 Sociala 

medier skiljs från massmedier genom att det berör användargenererat innehåll. De som 

använder sociala medier producerar själva innehållet. Sociala medier består av nätverk 

där många kan kommunicera med varandra. Det är bland annat internetforum, bloggar, 

wikier, chattprogram och webbaserade fotodagböcker. Sociala medier är till för social 

interaktion, nyhetsförmedling, marknadsföring, underhållning med mera. Det rör sig 

ofta om direktkommunikation användare emellan. 12 

 

1.4.2 Jodel  

Jodel är ett anonymt online community som bygger på att dela texter samt bilder med 

andra. Det lanserades år 2014. Tanken med Jodel är att det ska vara till för studenter på 

universitet och att man ska se vad som händer i ens område. Jodel själva säger ”Du ser 

de senaste inläggen (vi kallar de för Jodels) och vi connectar dig med andra studenter 

utan att exponera din personliga information. Genom att upp/nedrösta användares Jodels 

har du möjligheten att påverka vad ditt campus snackar om.” Jodel har nästan 1 miljon 

användare i Tyskland, Sverige, Spanien, Nederländerna, Australien och Schweiz. Jodel 

finns för närvarande enbart i Europa.13 

 

 

                                                 
11 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sociala-medier 
12 Ibid  
13 https://jodel-app.com/whats-jodel 
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1.4.2.1 Jodels villkor och förutsättningar   

Jodel bygger på att dela texter och bilder med andra. Det är ett anonymt community 

som är platsbaserat. Det innebär att Jodels som är delade inom ett närområde är enbart 

synliga inom just det närområdet. Jodels som publicerat inom en radie av tio kilometer 

är synliga. På Jodel skapar man inte någon profil och kan inte välja att följa andra. Det 

går att upp- och nedrösta inlägg och kommentera inlägg. Genom uppröstning skapas 

poäng som kallas karma. Karma skapas genom att antingen rösta upp andras inlägg eller 

att andra röstar upp dina inlägg. När ett inlägg får totalt -fem tas det bort. 

Nedröstningsfunktionen är till för att ta bort stötande eller kränkande Jodels.14 

 

 

1.4.3 Twitter  

Twitter är ett socialt medium med totalt 320 miljoner aktiva medlemmar varje månad.  

Det startades år 2006 och är en mikroblogg. Twitter säger själva att ”Vårt uppdrag är att 

ge alla möjlighet att skapa och dela idéer och information omedelbart, utan gränser.”15   

Twitter är ett informationsnätverk där man kan dela meddelanden, så kallade tweets, 

med högst 140 tecken. Det sociala mediet bygger på att dela texter till sitt nätverk.16    

 

1.4.3.1 Twitters villkor och förutsättningar 

Twitter bygger på att dela texter med andra, men man kan även dela bilder, länkar, 

videos och gifs. På varje tweet som delas kan användare kommentera, likea eller dela 

det. Om en användare delar något kommer detta visas i dennes flöde. Man väljer själv 

vilka användare man ska följa. Tweets från de som man följer visas i ett flöde, en så 

kallad timeline. På Twitter använder sig många av hashtags (#), man skriver då ett ord 

eller en fras och klickar man på hashtagen kommer man till alla tweets rörande det 

ämnet.  Precis som på Instagram kan man tagga andra användare i en kommentar eller 

inlägg.17 

 

1.4.3.2 Användningen av Twitter har fördubblats  

Användningen av Twitter har nästan fördubblats på tre år i Sverige. År 2012 var 

användandet 12 procent och år 2015 var det 22 procent. Det är i störst utsträckning 

ungdomar som använder Twitter. De 16 procent som använder det dagligen är 16-25 år. 

”Det är mer än dubbelt så många som är följare än som aktivt deltar. 4 procent av 

internetanvändarna skickar en tweet (ett inlägg) åtminstone en gång i veckan, och 11 

procent är under samma tidsperiod där och läser.”18 

 

 

                                                 
14 https:jodel-app.com/whats-jodel 
15 https://about.twitter.com/sv/company 
16 http://support.twitter.com/articles/215585 
17 Ibid 
18 http://www.soi2015.se/sociala-medier/anvandningen-av-twitter-har-fordubblats-pa-tre-ar/ 
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1.4.4 Instagram 

Instagram är ett socialt medium med totalt över 300 miljoner användare. Det startades år 

2010. 19 Instagram beskriver sig själv som”…a fun and quirky way to share your life 

with friends through a series of pictures. Snap a photo with your mobile phone, then 

choose a filter to transform the image into a memory to keep around forever.” Det 

sociala mediet bygger på att dela bilder med tillhörande texter till sitt nätverk. Tanken är 

att man ska dela med sig av händelser i sitt liv med andra.20  

 
1.4.4.1 Instagrams villkor och förutsättningar 

Instagram bygger på att dela bilder med andra, med en tillhörande text. På varje bild 

som läggs upp kan andra användare antingen likea eller kommentera. Det går även att 

använda sig av hashtags (#), att tagga andra användare och att lägga upp videos. Om 

man taggar en annan användare kommer denne få en notifikation om detta och hänvisas 

till inlägget. Du kan välja vilka användare du ska följa samt söka efter andra användare.  

 

1.4.4.2 Användandet av Instagram ökar 

Det är till störst del ungdomar som använder sig av Instagram. I Sverige använder 

ungdomar i åldrarna 12-15 år 69 procent dagligen Instagram och i åldrarna 16-25 

använder 50 procent dagligen.  Användningen ökar i alla åldrar och den årliga ökningen 

var 12 procent, sedan 16 procent år 2013, 28 procent år 2014 och 40 procent år 2015. 

Nästan är fjärdedel av internetanvändare i Sverige använder det dagligen.21 

 

 

 

1.5 Uppsatsens fortsatta disposition  

I kapitel två, forskning om sociala medier, beskrivs forskning om sociala medier och 

relationer, självpresentation på sociala medier samt om anonymitet på sociala medier. I 

kapitel tre, teori, beskrivs de teoretiska utgångspunkterna för studien: mass-

selfkommunikation, nätverkssamhället samt symbolisk interaktionism och Goffmans 

teori om vardagslivets dramaturgi. Sedan kommer kapitel fyra som innehåller studiens 

metod. Där beskrivs den kvalitativa och komparativa metoden samt urval för studien. 

Kapitlet avslutas med metodkritik samt en diskussion om etik. I kapitel fem presenteras 

resultat och analys för studien. Resultat och analys kopplas till tidigare forskning och 

teori. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultaten och analysen. I kapitel sex 

presenteras slutdiskussionen. Här kopplas resultatet och analysen närmre till de 

teoretiska utgångspunkterna. Kapitlet avslutas med tankar om relationer på sociala 

medier i framtiden. I kapitel sju presenteras referenser och i kapitel åtta finns bilagor.  

 
 

 

                                                 
19 https://www.instagram.com/about/us/ 
20https://www.instagram.com/about/faq/ 
21 http://www.soi2015.se/sociala-medier/instagram-okar-mest/ 
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2. Forskning om sociala medier 
Sociala medier är idag en plats där man upprätthåller och skapar nya relationer. Här 

presenteras forskning som jag anser är relevant för studiens problemformulering samt 

för analysen av min empiri. Forskningen handlar om sociala medier och relationer, 

självpresentation på sociala medier, sociala medier och grupptillhörighet, om 

användning av anonyma sociala medium samt varför man föredrar anonymitet.  

 

 

2.1 Sociala medium och relationer 

Sociala medier är kontexter för skapandet av nära relationer. Dessa relationer görs 

synliga för guppen genom att medlemmarna gör inlägg där de ”rapporterar” att de har 

träffats. 22 Den synliga delen, den när man visar upp sin kontakt för andra, är viktigt för 

känslan av samhörighet. 23 Det är vanligt att underhålla befintliga relationer via sociala 

medier. Flera undersökningar visar på att man använder sig av sociala medier för att 

hålla kontakten med sina vänner.24  

 

 

2.1.1 Sociala medier, lycka och vänskap  

Det är viktigt för den psykologiska hälsan att människor utvecklar meningsfulla 

relationer utanför familjen under vägen mot att bli vuxen. Dagens ungdomar i den 

digitala eran skapar sociala nätverk på internet som de har tillgång till dygnet runt. 

Många sociala medium uppfyller människans basala behov. Forskning visar på att 

sociala medium som exempelvis Facebook möter behov för gemenskap, det innefattar 

interpersonell närhet, umgänge, tillhörighet och acceptans. Många studier visar på att 

användandet av exempelvis Facebook drivs av viljan att vara i kontakt med andra samt 

för självpresentation.25  För att människan ska uppfatta sig som lycklig är det viktigt att 

de känner sig socialt sammankopplade med andra personer.  Med sociala medier får 

man verktyg för att känna sig socialt sammankopplad med andra.26  

 

Sociala medier representerar ett kulturellt verktyg som är designat för att ”skräddarsy” 

socialitet. Genom sociala medier kan man få omedelbar tillfredställelse, bland annat 

social stimulation, vänskap och tillgivenhet när du vill dygnet runt. Tillfredsställelsen av 

dessa behov kan leda till positiva effekter och nöjdhet med livet på kort sikt men frågan 

är om den här formen av tillfredställelse är hållbar och långsiktig. Sociala medium kan 

ses som en quick fix för ensamhet, men som inte mättar våra fulla behov av 

samhörighet med andra. 27 

                                                 
22 Baym, N. K. 1995 
23 Rheingold, H. 1993 
24 Mayer A. & Puller, S. L.  2007 
25 Sheldon, K. M., Abad, N. & Hinsch, C.  2011 
26 Demir, M., Orthel H. & Andelin, A.  2013 
27 Sheldon, K. M, Abad, N. & Hinsch, C.  2011 
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2.2 Självpresentation på sociala medier  

Online kan individen styra sin självpresentation. Det här ökar självmedvetenheten i 

skapandet av ett själv för andras åtkomst. 28  Det leder till strategisk planering av sin 

självpresentation. Det rör sig om att det innehåll man publicerar ska vara så fördelaktig 

för sin person som möjligt. 29 Forskning visar på att ungdomar finner värde i att uttrycka 

sig själva online, på personliga sidor och bloggar. De bryr sig om hur de framträder för 

sig själva och för deras publik. Presentationen på sociala medier uträttas efter 

perspektivet hur andra ser oss. Självbedömning och självpresentation hänger samman, 

särskilt online. Självpresentationen blir ett möte mellan publik och privat identitet. 

Många ungdomar välkomnar detta och anser att det är en del av byggandet av en 

identitet och att växa upp. När man funderar över hur man ska presentera sig själv måste 

man reflektera över vem man är och hur man önskar att bli sedd av andra. Generellt sett 

ser man inte sitt publika jag som påhittat, utan en förfinad version av sig själv. Det 

handlar om att mer närma sig det ideala jaget och hålla sig borta från motsägelsefulla 

egenskaper av identiteten.30  

 

 

2.3 Sociala medier och grupptillhörighet  

Det finns forskning som pekar på att många sociala medium utvecklar en känsla av 

grupptillhörighet. Medierna fungerar som baser för skapandet av nya relationer, men 

även för att upprätthålla redan befintliga relationer. Man talar om ”online community”, 

en känsla av samhörighet med andra på det sociala mediet. Ett community bygger bland 

annat på delade resurser och stöd. Det finns fyra huvudsakliga anledningar till varför 

personer söker stöd online. Anledningarna är säkerheten som anonymitet ger, att det är 

enkel tillgång till mediet, möjligheten att sköta interaktionen inom mediet och den 

sociala distansen från andra.  Det finns flera olika typer av stöd. Ett exempel är 

informational support, att ge råd eller vägledning för problemlösning. Ett annat exempel 

är att ge någon stöd ger personen i fråga en känsla av att vara behövd. Att ge någon stöd 

kan även leda till att man själv får stöd i framtiden. 31 

 

 

2.4 Användning av anonyma sociala medium  

Det finns tidigare forskning som berör anonymitet och hur personer skapar sin identitet 

online. Man undersöker anonymitet och pseudonymitet och hur personer skapar sin 

identitet. Det är en fallstudie med fokus på Subreddit. Studien visar på fördelarna med 

anonymitet och nackdelarna med att helt anamma ”the real name” internet, som ex. 

Facebook. Subreddit är ett exemplariskt fall på hur omfamningen av pseudonymitet 

tillåter viss identitetspraktiker som skulle kunna förloras om användarna hade en 

                                                 
28  Krämer, N. C. & Winter, S.  2008 
29 Gentile, B,  Twenge J., Freeman, E. & Campell, W. 2012 
30 Stern, S. 2008 
31 Gentile, B., Twenge, J.,  Freeman, E. & Campell, W. 2012 
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”riktig” identitet. Anonymitet och pseudonymitet är komplext, men att det tillför något 

för hur man är social på internet. Anonymiteten öppnar upp för möjligheter för 

utforskning av sin identitet och kopplingar med personer som delar intressen utan att 

vara begränsad av sociala faktorer som finns i ”det vanliga livet”. Det förekommer 

negativitet på internet bakom anonymitet, men att stigmatisera anonymitet och gå mot 

”riktiga namn och identitet” på internet är att ta bort viktiga sätt att kunna utforska sin 

identitet på. 32 Onlineforum kan ses som en kompensation för offlinerelationer. 

Resultatet visar alltså att de som föredrar anonymitet på sociala forum online visar sig 

mer storslagna, har lägre självförtroende, är i yngre åldern, har mer tillit till 

onlineforum, har färre vänner offline och värdesätter onlineforum.33  

 

 

2.5 Varför anonymitet?  

Det finns även studier om varför man väljer anonymitet på nätet. Resultatet av studien 

visar på att de anonyma aktiviteterna var vitt skilda, allt från forum för att lära sig 

engelska till att skämta med sina vänner. Några av deltagarna använde sig mycket av 

anonymitet, men de flesta för någon särskilt typ av interaktion online. 93 procent hade 

genomfört sociala anonyma interaktioner online. Många anonyma aktiviteter skedde i 

grupp. Mer än hälften av deltagarna var anonyma och involverade i olika 

intressegrupper online, grupper med olika hobbys.  Några av deltagarna sökte hjälp på 

stödforum under anonymitet, det kan handla om föräldrastödsgrupper, om våld eller 

ekonomifrågor. Vissa av deltagarna gav andra stöd och hjälp under anonymitet på grund 

av att de ville upprätthålla sitt publika jag eller självbild, eller sköta sina relationer 

offline.34  

 

Gällande anledningar att vara anonym ansåg deltagarna att de var det på grund av olika 

hot. Hoten kommer utifrån aktiviteten, sajten eller gruppen deltagaren sökte anonymitet 

i. Hoten handlade om anfallare online, organisationer, andra som de känner, andra 

användare på sajten och okända andra. Anfallare online handlar bland annat om 

kriminella, hackers och stalkers. Organisationer som var ett hot var det politiska styret 

och företag. Det handlar om att det politiska styret kan straffa illegala handlingar och 

företag kan sälja information till ex. reklamföretag. Personer de kände i verkliga livet 

var ett hot på grund av mest försiktighet men också tidigare negativa erfarenheter. 

Anonymitet är viktigt för att skydda sig och sitt privatliv. Flera ville också vara 

anonyma för att skapa gränser mellan olika typer av forum och deras olika sociala 

nätverk. Detta för att förhindra konflikter med exempelvis vänner och familj, att ha en 

professionell image utåt.35 

 

 

                                                 
32 Frith, J.  & van der Nagel, E. 2015 
33 Keipi, T., Oksanen, A. & Räsänen, P. 2015 
34 Kang, R, Brown S. & Kiesler, S. 2013 
35 Ibid 
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3. Teori   

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna för studien. Det innefattar 

mass-selfkommunikation, nätverkssamhället, symbolisk interaktionism och Goffmans 

teori om vardagslivets dramaturgi. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av teorin 

och en redogörelse för vilka begrepp som är centrala för min analys och slutdiskussion.  

 

3.1 Gränser mellan interpersonell- och masskommunikation suddas ut 

Sociala medier är inte enbart ett personligt medium, eftersom att det innehåller en 

publik dimension. Enligt Manuel Castells finns det tre typer av kommunikation i en 

digital kontext; interpersonell-, mass- och mass-selfkommunikation. Interpersonell 

kommunikation innebär att sändare och mottagare är subjektet av kommunikationen. 

Det rör sig om interaktiv kommunikation, då meddelandet sänds från en person till en 

annan samt att feedback förekommer. Masskommunikation innebär enkelriktad 

kommunikation från en sändare till många mottagare. Meddelanden kan då nå en global 

publik. Castells talar om interpersonell kommunikation, som innebär att meddelandet är 

självproducerat och att potentiella mottagare är självskötande och den elektroniska 

återföringen är självskötande.36 

 

Sociala medier suddar ut gränsen mellan interpersonell- och masskommunikation.  

Exempelvis kan en serie av tweets fungera som en personlig dagbok. Det innebär att 

sändaren kan vara publik och mottagaren privat, men också tvärtom. Det innebär även 

att publika sändare delar med sig av personaliserat innehåll riktat mot mottagare och 

privata sändare ramar in publika meddelanden från ett privat perspektiv, exempelvis en 

blogg. Mass-selfkommunikation innebär sociala medier som både privata och publika 

och är en blandning av masskommunikation och interpersonell kommunikation. Det är 

exempelvis Twitter. Det är en personlig webbsida som är privat, men som delas 

publikt.37  

 

3.2 Nätverkssamhället  

Nätverkssamhället är ett modernt samhälle med infrastruktur av sociala och mediala 

nätverk. Det kategoriserar samhället på alla nivåer, på individ-, grupp-, organisations- 

och samhällsnivå. Nätverken kopplar samman varje enhet eller del av samhället.38 

Infrastrukturen ändras under inflytandet av kommunikationsnätverk, men även 

förändringen av den sociala infrastrukturen av samhället förändrar och formar 

kommunikationsteknologi. Det är en ömsesidig process och detta utgör utformandet av 

nätverkssamhället. 39 I nätverkssamhället försvinner gränserna mellan makro-, meso- 

och mikronivåer av det sociala livet. Gränserna mellan privat, publikt, jobb, studier med 

mera löses upp mer och mer. Många forskare antar att vår personliga sfär kommer bli 

                                                 
36Chambers, D. 2013, s.27-28 
37Van Dijk J., 2012, s. 182 
38 Ibid, s. 24 
39 Ibid, s. 171 
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multifunktionell. Man är inte länge beroende av plats och tid. Det går att kommunicera 

med andra som befinner sig på andra platser dygnet runt. Nya medium möjliggör att 

man både kan studera, arbeta, kommunicera med andra och underhålla sig i hemmet. 40  

 

3.2.1 Sociala medier och nätverkssamhället  

Tanken med sociala medier är att de ska vara sociala. Användare förväntas vara sociala. 

Sociala medier är det perfekta exemplet för nätverkssamhället. Social media kombinerar 

sociala och mediala nätverk. Det finns ett begrepp som kallas nätverks 

individualisering, med det menas att individen blir den viktigaste noden i 

nätverkssamhället och inte en särskild plats, organisation eller grupp. 

Individualiseringsprocessen har pågått under en tid och är särskilt stark i Västvärlden. 

Individualiseringen växer sig starkare med hjälp av social media och dess nätverk. 

Individen har idag en mobil livsstil och relationer på många geografiska platser. Det 

innebär att individer spenderar mer tid ensamma och mer tid online. På sociala medier 

är man social med andra. 41 

 

 

3.3 Symbolisk interaktionism  

Människan ses som en tolkande och reflekterande gestalt. När människor möts i det 

vardagliga livet skapas ett kontinuerligt och mänskligt självmedvetande. En viktig 

utgångspunkt för symbolisk interaktionism är att människor i mötet med andra utvecklar 

förmågan att se sig själva genom någon annans blick, ett så kallat rollövertagande. I 

mötet med andra agerar man till viss del utifrån vad man tror att den andre förväntar sig.  

Interaktionismen anser att det är denna sociala förmåga som gör det möjligt för 

människor att leva tillsammans. Den sociala förmågan ser till att inte för mycket kaos 

eller förutsägbarhet inträffar. Enligt interaktionismen är sociala möten och interaktioner 

det viktigaste i livet.42   ”Symboliska interaktionister ställer frågor om hur individen 

definierar sig själv och om hur hennes tänkande och handlande utvecklas i sociala 

situationer.”43 

 

3.3.1 Goffman och vardagslivets dramaturgi 

Socialpsykologen Erving Goffman liknar vardagslivet vid en teater, där vi presenterar 

oss själva för andra. Detta sker i olika situationer och miljöer. Människan lever efter 

normer, vad som är okej för respektive situation. Goffman använder sig av begrepp som 

off stage och front stage. Off stage innebär en miljö där personen kan slappna av och 

släppa sin fasad. Front stage innebär en miljö där man upplever sig granskad av en 

kritisk publik. I samhället finns det diverse förväntningar om hur man bör agera i olika 

roller. Exempelvis bör en polis vara auktoritär, en sjuksköterska vara empatisk och en 

bankman vara förtroendegivande. Goffman talar om att idealisera rollen, att man gör det 

                                                 
40 Ibid, s. 176-177 
41 Ibid, s. 181 
42 Johansson, T. & Lalander, P. 2013, s. 26-27 
43 Ibid, s.28 
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tydligt för åskådaren vem man vill vara. Personen i fråga försöker skapa en trovärdig 

bild hos åskådaren. När vi befinner oss front stage skapar och styr vi intryck, genom att 

göra rollen flexibel. Tillsammans med andra skapar man en definition av situationen. 

Man kan säga att det handlar om förhållningsregler. I en situation kan det uppstå felsteg, 

att något sker som inte stämmer överens med definitionen av situationen. Man kan 

hantera felstegen med normaliseringsstrategier. Det innebär att personerna som befinner 

sig i situationen skapar en bild av att inget speciellt inträffade. Detta menar Goffman är 

taktkänsla, vi har en känsla av hur man ska hantera felsteg som sker i vardagen för att 

situationen ska normaliseras.  

 

I en situation kan en scen uppstå, det innebär att en person agerar opassande. Den som 

beter sig opassande kan bli styrd genom hemlig kommunikation. Det innebär att en 

person genom hintar försöker förhindra att situationen blir bortom kontroll. Begreppet 

framing handlar om att rama in situationen för att presentera sig själv och sin status. På 

olika sätt förmedlar man till andra vilken status man har och utövar en typ av 

mikromakt där man försöker styra andras uppfattning om sig själv. ”Även om vi sällan 

tänker på det försöker vi i mötet med andra oftast agera ”rätt”, ibland för att vinna 

fördelar och ibland bara för att livet ska flyta på. Mest handlar det dock om att vi 

försöker skapa ett känsloliv utan inslag av skam, bristande kontroll och vanmakt.”44  

 

3.3.2 Goffman och interaktion online 

Symbolisk interaktionism brukar fokusera på kontakt ansikte mot ansikte, men 

Goffmans teori kan även appliceras på digital självpresentation och 

onlinekommunikationens interaktiva natur. Enligt Goffman är ”the self” inte en 

fastställd enhet. The self är en föränderlig konstruktion som ständigt förändras genom 

interaktion med andra.45 Sociala medier fungerar som ett perfekt verktyg för att hantera 

sina personliga communities. Sociala medier spelar en stor roll i skapandet av ett rykte 

online. Online kan man iscensätta och hantera sin identitet på det sätt man önskar. Den 

digitala eran framhåller the self som ett projekt. Hur personer presenterar sig själva, som 

ett föränderligt subjekt, samt hur de får kontroll i de publika nätverken blir en central 

fråga. Nätverkandet online på sociala medier är en viktig process för hanteringen av sin 

identitet, livsstil och sociala kontakter.46 Genom Goffmans perspektiv är användarens 

profil på sociala medier konstruerat av ”the I” genom valet av text och foto. Dessa 

konstrueras för att söka andras närvaro, förutse deras respons och fundera över deras 

reaktion. En person uppträder med ett särskilt ”ansikte” av deras identitet på en 

webbsida, eller sociala medier. Det ”ansikte” man visar upp beror på vilken publik man 

avser att rikta sig emot. Det skiljer sig åt mellan olika sociala medium, då olika sociala 

medium har olika syften och målgrupper.47 

 

                                                 
44 Ibid, s. 37-40 
45 Chambers, D.  2013, s.66 
46 Ibid, s. 168 
47 Ibid, s. 70 
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3.4  Sammanfattning  

Jag kommer att göra en kort sammanfattning av mina teoretiska utgångspunkter för att 

visa vilka teorier och begrepp min analys och slutdiskussion kommer baseras på. För 

det första kommer jag att använda mig av begreppet mass-selfkommunikation. 

Begreppet förklarar hur sociala medier suddar ut gränser mellan interpersonell- och 

masskommunikation. Sociala medier är både privata och publika. Tillexempel så kan en 

serie av tweets fungera som en personlig dagbok, som delas och görs publik. Detta kan 

kopplas till mitt insamlade material. 

 

En ytterligare teoretisk utgångspunkt är nätverkssamhället. Där är det centrala att 

individen inte längre är beroende av tid och plats. Social media är det perfekta exemplet 

för nätverkssamhället. Jag kommer att använda mig av begreppet nätverkets 

individualisering. Med det menas med att individen är den viktigaste noden i 

nätverkssamhället. Individen har idag en mobil livsstil och relationer på många 

geografiska platser. Det innebär att individer spenderar mer tid ensamma och mer tid 

online.  

 

I min analys kommer jag även använda mig av symbolisk interaktionism och Goffmans 

teori om vardagslivets socialpsykologi. En viktig utgångspunkt för symbolisk 

interaktionism är att människor i mötet med andra utvecklar förmågan att se sig själva 

genom någon annans blick, ett så kallat rollövertagande. Goffman liknar vardagslivets 

vid en teater där vi presenterar oss själva för andra. Människan lever efter normer och 

vad som är okej för respektive situation. De begrepp jag kommer att använda är särskilt 

off stage och front stage, samt att idealisera rollen. Off stage innebär en miljö där 

personen kan slappna av och släppa sin fasad. Front stage innebär en miljö där man 

upplever sig granskad av en kritisk publik. Att idealisera rollen handlar om att man gör 

det tydligt för åskådaren vem man vill vara. Symbolisk interaktionism brukar fokusera 

på kontakt ansikte mot ansikte, men Goffmans teori kan även appliceras på digital 

självpresentation och onlinekommunikationens interaktiva natur 
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4. Metod  

I detta kapitel presenteras studiens metod, tillvägagångssätt, urval och metoddiskussion.  

Metoden för studien är en komparativ kvalitativ textanalys. Syftet är att jämföra texter 

från de olika sociala medierna, för att undersöka likheter och skillnader. Det jag ska 

undersöka är hur texterna skiljer sig åt innehållsligt. Hur de skiljer sig åt innehållsligt 

handlar om vilka teman som tas upp och vilket perspektiv de har. 48  Den kvalitativa 

analysen har fokus på en deskriptiv analys. Den här analysmetoden har utgångspunkt i 

konstruktivistisk metod och det innebär att texten skapar sin betydelse i mötet med en 

läsare i en viss kontext. Metoden studerar textens beståndsdelar på olika nivåer och 

ställer texten olika frågor. Textanalysen innefattar även kontexten, att texter skapas i en 

social situation.49    

 

4.1  Frågor för textanalys  

Vid analysen kommer jag ställa texten ett antal frågor för att kunna bryta ner och 

analysera den. Frågorna fungerar som ett stöd när man ska bryta ner texten i enskilda 

delar utan att förlora helhetsbilden. Eftersom jag undersöker hur sociala sociala medier 

är kommer frågorna fokusera på hur relationer beskrivs och gestaltas. Frågorna är 

följande:  

– Vilket tema har texten?  

– Vilken typ av relation beskrivs? 

– Vilka känslor förmedlas i texten?  

 

Tema innebär vad det är för typ av text och vad den berör. Genom att gå igenom 

materialet grundligt fann jag vissa mönster och utifrån dessa skapade jag teman. 

Temana är: hjälp mig, beklaga, bekännelse, fniss, lyckorus, kolla vad jag gör, prisa, 

lyssna på mig och inspirera mera.50 Vilken typ av relation som beskrivs handlar om det 

berör vänskap, kärlek, familjeband eller relationer överlag. Gällande vilka känslor som 

förmedlas undersöker jag hur relationer beskrivs och vilka känslor som kopplas till dem.  

 

 

4.2 Bildanalys 

Jag kommer även att genomföra en bildanalys. Bilder förekommer främst på Instagram, 

men finns även på Twitter. Textanalysen kommer vara i fokus, men jag kommer att 

undersöka vad bilder tillför texten. ”Bilder kan även, till skillnad från ord, på ett mer 

direkt sätt väcka olika typer av känslor och vi får ofta en idé om bildens innehåll.”51 

Analysen kommer fokusera på relationen mellan bild och text. 52 

  

                                                 
48 Hellspong, L. 2001, s. 78-80 
49 Ekström, M. & Larsson, L. 2010, s.155 
50 Se bilaga 1 
51 Ekström, M. & Larsson, L. 2010, s. 179 
52 Ibid, s.183 
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Jag kommer precis som till texten ställa ett antal frågor till bilden. Frågorna är följande:  

– hur är texten och bilden utformad? 

– hur förmedlas innehållet?   

– hur ser relationen mellan bild och text ut?    

 

Hur texten och bilden är utformad innebär vad bilden föreställer och vad den tillhörande 

texten på inlägget säger. Hur innehållet förmedlas innebär vad det är bilden försöker 

förmedla. Det kan beröra vilken känsla bilden försöker förmedla, om bilden har ett 

särskilt budskap med mera. Relationen mellan bild och text innebär om bilden förstås 

utan texten, eller om de båda fungerar som komplement till varandra. 53 

 

 

4.3 Tillvägagångsätt 

Det första steget i studien var att välja ut vilka sociala medium jag skulle undersöka 

samt att se över om jag kunde finna det material jag behövde för att kunna genomföra 

undersökningen. Jag genomförde en pilotstudie där jag undersökta om jag kunde finna 

inlägg som berörde relationer och om jag i ett tidigt skede kunde se skillnader mellan 

olika sociala medier. De sociala medierna blev Jodel, Twitter och Instagram. På Twitter 

och Instagram testade jag att använda mig av olika sökord för att se vilka sökord som 

genererade inlägg som handlade om relationer. På Jodel undersökte jag om jag kunde 

finna inlägg som berörde relationer. Pilotstudien resulterade i att jag fann vilka sökord 

jag skulle använda mig för att få fram relevanta inlägg för min studie. Jag fann att det 

fanns många inlägg som berörde relationer på Jodel. Därefter gjorde jag urvalet för 

vilka inlägg som skulle vara med. När jag hade valt ut vilka inlägg som skulle vara med 

gick jag igenom materialet flera gånger för att finna vilka teman som gestaltades. Jag 

fann vissa mönster och beslutade därefter vilka teman som skulle vara med.54 Jag 

sorterade inläggen utifrån temana och analyserade materialet utifrån frågorna för text- 

och bildanalysen. Sedan kopplade jag temana till funktioner55 och sammanställde mitt 

resultat och analys, samt slutdiskussion. Funktionera skapade jag efter genomgång av 

materialet och med hjälp av teori och tidigare forskning.  

  

 

4.4 Urval  

De sociala medier som ingår i studien är som tidigare nämnt Instagram, Twitter och 

Jodel. Studien sker i en svensk kontext och därför undersöks samtliga inlägg på sociala 

medium som är från ett svenskt användarkonto eller som formulerats på svenska. Jag 

vill undersöka sociala medier som har likheter men också olika villkor och 

förutsättningar. Med olika villkor och förutsättningar menar jag vilka funktioner som är 

                                                 
53 Borgensen, T. & Ellingsen, H. 1994, s. 99 
54 Se bilaga 1 
55 Se bilaga 1 
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specifika för respektive socialt medium.56 Samtliga sociala medium bygger på en 

textfunktion. Samtidigt har de sociala medierna flera skillnader. Instagram bygger på att 

lägga upp bilder, Jodel är anonymt och Twitter är begränsat till 140 tecken.  

 

Det som de sociala medierna har gemensamt är att man måste uttrycka sig på ett 

begränsat utrymme. Jag valde att ha med Instagram och Twitter bland annat på grund av 

deras sökfunktioner, att man kan söka på hashtags. Det gör det enkelt att finna relevanta 

inlägg, då man kan använda sig av sökord som rör relationer. Instagram och Twitter har 

samma hashtagfunktion, men har andra villkor och förutsättningar som skiljer sig åt. Jag 

valde att undersöka Instagram på grund av det bygger på att dela bilder och Twitter på 

grund av det främst bygger på text. Jodel valdes främst ut för att det är ett anonymt 

socialt medium, men även för att det är nytt. Det är visserligen relativ kort tid mellan att 

de olika sociala medierna skapades, men den tekniska utvecklingen går snabbt. Villkor 

och förutsättningar för sociala medier utvecklas ständigt. Samtliga sociala medier valdes 

ut på grund av dess olikheter och jag vill undersöka om detta påverkar gestaltningen av 

relationer.  

 

 

4.4.1 Urvalsram  

Nedan beskrivs hur urval av material genomfördes på respektive socialt medium.  

 

4.4.1.1 Jodel 

Eftersom att Jodel inte har en sökfunktion har jag letat efter inlägg i flödet som passar 

mitt tema. Jag har letat efter inlägg mellan datumen 4e- 11e april 2016.  Jag har under 

undersökningsperioden befunnit mig på en och samma ort i södra Sverige. Jag har valt 

ut inlägg som handlar om relationer. Problematiken med Jodel är att efter ett visst antal 

inlägg har publicerats försvinner de som skrivits tidigare. Därför är det möjligt att jag 

har missat vissa inlägg som skulle passa in. Däremot kan jag inte vara inne på Jodel 

dygnet runt. Jag har under sökningsperioden varit inne flera gånger varje dag på Jodel 

och sett till att jag samlat in många relevanta inlägg för mitt tema. Totalt valdes 39 

inlägg ut. 

 

4.4.1.2 Twitter 

Precis som på Instagram använde jag mig av sökorden #relation, #relationer, #vänskap, 

#kärlek, #kärleken och #vänskapen. Jag valde dessa hashtags på grund av att jag ville 

finna inlägg på svenska som berörde antingen vänskap- eller kärleksrelationer. Jag 

gjorde en avancerad sökning där jag valde svenska som språk för inläggen. Sedan valde 

jag ut inlägg som fanns på inläggstoppen. Sökningarna genomfördes mellan 4e-11e 

april 2016. För att ett inlägg skulle komma med krävdes det att det handlade om eller 

symboliserade relationer och inte enbart att en hashtag beskrev det.  Samt att det var 

från en svensk avsändare. Totalt valdes 54 inlägg ut. 

                                                 
56 Se kapitel 1, avsnitt sociala medier  
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4.4.1.3 Instagram  

På Instagram använde jag mig av sökorden: #relation, #relationer, #vänskap, #kärlek, 

#kärleken och #vänskapen. Jag valde dessa hashtags på grund av att jag ville finna 

inlägg på svenska som berörde antingen vänskap- eller kärleksrelationer. De inlägg som 

valdes ut fanns på inläggstoppen. Jag gjorde sökningarna mellan datumen 4e-11e april 

2016. För att ett inlägg skulle komma med krävdes det att det handlade om eller 

symboliserade relationer och inte enbart att en hashtag beskrev det.  Samt att det var 

från en svensk avsändare. Totalt valdes 43 inlägg ut.  

 

 

4.5 Metoddiskussion 

Jag anser att mitt val av metod och material är väl anpassat för undersökningens syfte, 

mål och problemformulering. Däremot finns det alltid för- och nackdelar med metoden. 

Fördelen med en kvalitativ innehållsanalys är man kan fördjupa sig i texten, man kan gå 

på djupet och se vilka betydelser som gömmer sig bakom texten. Flera sociala medier 

ingår i studien för att kunna göra jämförelser av dem. De sociala medierna har olika 

villkor och förutsättningar, för att se om det påverkar hur relationer gestaltas. Jag hade 

kunnat inkludera fler sociala medier med olika villkor och förutsättningar i min studie, 

för att tydligt kunna se fler skillnader och likheter, men valde dessa tre för att materialet 

skulle vara hanterbart. Jag anser att materialet jag har använt mig av är relevant för 

studiens syfte, mål och problemformulering.  

 

De nackdelar som finns med studien är problematik med urvalet på Jodel. Eftersom att 

inlägg på Jodel försvinner efter en viss tid, kan det vara så att jag har missat relevanta 

inlägg.  Det medför även problem för om någon skulle genomföra samma typ av studie 

under samma undersökningsperiod, då man på Jodel inte kan gå tillbaka i tiden och få 

fram inlägg. Det handlar om intersubjektivitet. Däremot kan man genomföra samma 

undersökning men under en annan undersökningsperiod. Via frågorna för text- och 

bildanalys samt förklaring av urval ska det enkelt gå att göra samma typ av 

undersökning. Studien är gjord i en svensk kontext och detta påverkar resultat och 

analys. Studien utgår från ett land med många internetanvändare och hade sett 

annorlunda ut om den genomfördes i en annan kontext. Detta leder till att jag inte kan 

generalisera studiens resultat allmänt, utan mer ge en beskrivning av hur det ser ut just i 

Sverige. Eftersom att studien har genomförts på ett begränsat material, på grund av 

bland annat faktorer som tid, kan jag inte heller generalisera och säga att ”såhär är det”. 

Jag ger en beskrivning av hur det ser ut på mina utvalda sociala medier, inte en 

generalisering av hur det ser ut i stort.  
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4.5.1 Etik 

Jag har noga tänkt över etiken vid insamling av materialet. Jag har strukit över samtliga 

personers namn och användarnamn på inläggen för att man inte ska kunna koppla 

inläggen till någon. Detta gäller både texter och bilder. I mitt resultat och analys har jag 

valt att ha med bilder på personer, men valt att inte ha med några intima eller kränkande 

bilder. Eftersom att bilderna är publika har jag inte bett om tillståndför att använda dem 

från de användare som har lagt upp dem.   
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer jag redovisa studiens resultat och analys. Jag besvarar mina 

frågeställningar; hur gestaltas relationer i sociala medier, i en svensk kontext?,  vilka 

funktioner fyller interaktionen på sociala medier? och vilka typer av teman gällande 

relationer förekommer på de sociala medierna?, genom följande ordning.  Jag kommer 

att gå igenom resultatet efter de sociala funktioner som temana utgör. Funktionerna är 

terapi, tillgivenhet och idealisera rollen. Temana är; hjälp mig, bekännelse, beklaga, 

fniss, prisar, kolla vad jag gör, lyckorus, lyssna på mig och inspirera mera. 57 Varje 

funktion kommer att presenteras och därefter presenteras temana som passar in under 

respektive funktion. Under varje tema presenteras hur det ser ut på de olika sociala 

medierna, Jodel, Twitter och Instagram. Efter presentationen av de sociala medierna 

kommer en jämförelse och analys av skillnader och likheter mellan dessa. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning. Nedan visas ett diagram över hur många inlägg det 

finns på varje tema på respektive socialt medium. På Jodel dominerar inlägg under tema 

hjälp mig och bekännelse, på Twitter dominerar inlägg med tema prisar och inspirera 

mera och på Instagram dominerar inlägg med tema kolla vad jag gör och inspirera mera.   

Tabell 1 
 

 

 

 

                                                 
57 Se bilaga 1 
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För att underlätta vid läsningen av rapporten har jag även gjort ett diagram över hur 

temana sorteras under funktionerna.   

 

 

 

 

 

 

5.1 Terapifunktion  

 

 

5.1 Terapifunktion  

Inläggen tema hjälp, bekännelse och beklaga mig känneteckens av en terapifunktion. 

Många upplever det som terapeutiskt att uttrycka sig själva efter att ha upplevt stress, 

sorg, ilska, svek eller liknande känslor.58 Temat hjälp mig handlar om att efterfråga 

någon annans stöd i en fråga. Temat bekännelse handlar om att erkänna något för sig 

själv eller någon annan. Temat beklaga handlar om att uttrycka frustration eller 

nedstämdhet över något. Dessa teman står alltså för att uttrycka sig själv efter att ha 

upplevt sorg, ilska eller liknande känslor.  

 

 
5.1.1 Tema hjälp mig  

Tema hjälp mig handlar om att någon efterfrågar råd eller stöd gällande en relation. Det 

förekommer mest inlägg som beskriver nedstämdhet rörande en relation med någon 

annan. Till stor del rör det sig om kärleksförhållanden. De som skriver inlägg vill lätta 

på sina hjärtan och få stöd från andra. Det kan handla om att någon efterfrågar stöd i hur 

denne borde hantera en fråga i ett befintligt kärleksförhållande, hur någon är olyckligt 

kär och inte vet vad denne ska ta sig till, samt hur man går vidare efter ett avslutat 

förhållande. Majoriteten av inläggen handlar om nedstämdhet på grund av en relation. 

Det förekommer 17 inlägg under temat hjälp mig på Jodel, två på Twitter och noll på 

Instagram.  

 

 

5.1.1.1 Jodel  

På Jodel beskrivs exempelvis problem inom kärleksförhållanden väldigt öppet. 

Eftersom att Jodel är anonymt ger det större utrymme för att uttrycka sig, utan att det 

bidrar till konsekvenser i det verkliga livet. Anonymiteten skapar en säkerhet och gör 

det möjligt för många att lätta sina hjärtan.59 Det finns däremot några få inlägg på Jodel 

av en mer positiv karaktär, exempelvis en person som känner oro och nervositet över att 

fria. Men det generella mönstret är att man efterfrågar hjälp och stöd för något man mår 

                                                 
58 Baym, N.  2010. s. 182 
59 Kang, R, Brown S. & Kiesler, S. 2013 
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dåligt av och känner sig nedstämd av. Jodel blir ett forum med en terapeutisk funktion. 

Det som det kan vara svårt att prata med andra om öga mot öga kan uttryckas på Jodel 

och där man kan man få stöd och igenkänning från andra.  

 

Inlägg som efterfrågar stöd ser exempelvis ut såhär:  

 

 

 

 

Inlägget ovan beskriver att personen mår dåligt och är osäker på sitt förhållande. 

Personen efterfrågar åsikter om denne är för beroende av pojkvännen och efterfrågar då 

alltså stöd och råd. Det finns en önskan om att skapa en dialog om problemet och 

samtala om det.  

 

Ytterligare ett inlägg som efterfrågar stöd och råd är inlägget nedan. Inlägget beskriver 

hur personen känner sig osäker på sig själv i sitt förhållande. Det handlar om oro över 

att inte känna sig tillräcklig för sin partner. Personen vill ha råd från andra situationen.  

Det finns flera inlägg som efterfrågar bekräftelse av sitt problem, om man får lov att bli 

upprörd över ett särskilt problem. Det finns även inlägg som berör olycklig kärlek, där 

en person är kär och vill ingå ett förhållande men den andra inte vill det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlägget ovan beskriver att en person är kär i en tjej och vill ingå ett förhållande men att 

tjejen inte känner detsamma. Personen efterfrågar andras råd och vill veta hur andra 

hade gjort i samma situation. De flesta inlägg efterfrågar antingen råd och stöd eller 

bekräftelse av sitt problem, och sedan möjligtvis lösningar på det.  

 

Det finns några få inlägg på Jodel rörande tema hjälp mig av en mer positiv karaktär. 

Inlägget nedan är ett exempel på det. Det handlar om att en person vill fria till sin 

flickvän, men att denne känner sig nervös och inte vet hur denne ska gå tillväga. Här är 

personen nervös och orolig av anledningen av besvarad kärlek, inte av obesvarad eller 

problematisk kärlek som i de flesta andra inlägg.  

 

 



 

 

 

21 

 

5.1.1.2 Twitter  

På Twitter förekommer det som tidigare nämnt enbart två inlägg under temat hjälp mig. 

Dessa inlägg kännetecknas av allmänna frågor rörande relationer. Dessa frågor är mer 

riktade för att få höra andras tankar om relationer, inte för att personen som skrivit dem 

specifikt vill ha hjälp och stöd i en fråga. Man kan säga att det mer är en diskussion om 

moral och etik, på att allmänt plan. Här nedan vissas dessa två mer allmänna inlägg.  

 

 

 

 

 

Det första inlägget ställer en fråga om vad man tolererar i ett kärleksförhållande. Vilka 

brister kan man tillåta hos ens partner? Det andra inlägget ställer frågan om man bör 

förlåta otrohet eller inte när man ingår i en relation. Här vill man som sagt veta vad 

andra tycker och inte specifikt ha hjälp och stöd i en fråga. Dessa inlägg går fortfarande 

under tema hjälp mig, eftersom de ställer en fråga och efterfrågar svar och stöd. Här rör 

det sig inte på samma sätt om en terapifunktion, utan mer allmänna moraliska 

funderingar över livet.  

 

 

5.1.2 Tema bekännelse  

Tema bekännelse handlar om att erkänna något för sig själv och andra. Det innebär att 

man erkänner något och hur man känner kring det. Det handlar om att lätta sitt hjärta 

och visa för andra vad man tycker. En bekännelse kan vara något av negativ och positiv 

karaktär. Med det menar jag att en bekännelse både kan vara kopplad till känslor så som 

nedstämdhet, sorg och oro, men också vara kopplat till känslor så som glädje och 

kärlek. De flesta bekännelser är dock av en mer negativ karaktär, där någon bekänner 

något som gör denne nedstämd eller orolig. De flesta bekännelser berör 

kärleksförhållande, men det finns även några som berör vänskap. På Jodel finns det elva 

bekännelser, på Twitter två och noll på Instagram.  

 

 
5.1.2.1 Jodel 

På Jodel förekommer det en blandning av bekännelser. Majoriteten av inläggen berör 

kärleksförhållande. Det är både inlägg med en positiv attityd och negativ. Flera inlägg 

kan kopplas till känslor så som nedstämdhet och ångest. Några av inläggen kan kopplas 

till känslor så som glädje och kärlek, men majoriteten av inläggen är av mer negativ 

karaktär. Nedan visas ett inlägg med känslor som ångest och nedstämdhet. Inlägget 

beskriver att ett ex har slagit en och ånger över att personen inte anmälde detta till 

polisen. Personen som skriver inlägget erkänner för sig själv att denne var dum som inte 

agerade annorlunda. Personen vill ge uttryck för sin ånger. 
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Ett annat exempel på bekännelse är inlägget nedan. Detta rör också kärlek och även 

önskan om ett kärleksförhållande. Det handlar om olycklig kärlek. Personen erkänner 

för sig själv att denne är olyckligt kär i kompisens partner. Här handlar det även om att 

uttrycka ångest över en situation man är i och en önskan om det var annorlunda.  

 

 

 

 

 

 

Ett exempel på en bekännelse av mer positiv karaktär är denna nedan. Här handlar det 

om att erkänna kärlek. Texten beskriver att personen är nykär och uttrycker glädje över 

det. Istället för som i de flesta andra inlägg beskriver personen att den är nöjd med 

situationen denne befinner sig i.  

 

 

 

 

 
 
 
5.1.2.2 Twitter  

På Twitter förekommer det enbart två inlägg. Det ena berör kärlek och det andra 

relationer överlag. De känslor som manifesteras är kärlek och glädje. Båda inläggen är 

av positiv karaktär, alltså positiva till kärlek. Det ena lägget visas nedan.  

 

 

 

Inlägget berör kärlek och glädje. Det är en bekännelse om att man inte kan bry sig för 

mycket i en relation. Det handlar om att det inte går att bry sig för mycket om någon 

annan. Inlägget uttrycker glädje och nöjdhet med situationen.  

 
 
 
5.1.3 Tema beklaga  

Tema beklaga innebär att uttrycka frustration eller nedstämdhet över något. Det här 

temat handlar även om att lätta på sitt hjärta och uppvisa att man inte är nöjd med något. 

Beklaganden är till störts del kopplade till känslor så som nedstämdhet, oro, frustration 

och ångest. De flesta beklaganden rör kärleksförhållanden och man beklagar sig över 

något i förhållandet som man önskar vore annorlunda. På Jodel finns det fyra 

beklaganden, på Twitter tre och på Instagram noll.  
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5.1.3.1 Jodel  

På Jodel förekommer det beklagande som rör kärleksförhållanden. Inläggen är kopplade 

med känslor av negativt slag, så som nedstämdhet och ensamhet. Det handlar om 

olycklig kärlek eller där en partner inte visar intresse. Man beklagar sig över att ens 

kärlek inte är besvarad och att man känner sig avvisad av någon.  

Ett exempel är inlägget nedan. Personen beskriver hur mycket den saknar sitt ex och 

funderar över om det är möjligt att de kan bli ett par igen. Personen är olyckligt kär och 

beklagar sig. Man vill ge uttryck för hur jobbigt det är med obesvarad kärlek.    

 

 

 

 

 

Ett annat exempel på ett beklagande finns nedan. Det här inlägget beskriver känslan av 

att vara avvisad av sin flirt. Personen känner sig nedstämd och vill ge uttryck för denna 

känsla. Det är också möjligt att personen vill få bekräftelse på att denne inte är ensam 

om att vara i en sådan situation, och vill alltså skapa igenkänning hos andra.  

 

 

 
 
 
 
 
 
5.1.3.2 Twitter 

De beklagande inläggen på Twitter berör relationer överlag, det berör inte en specifik 

situation utan har ett mer allmänt perspektiv. De känslor som kan kopplas till inläggen 

är nedstämdhet och frustration. Man beklagar sig över ett beteende, antingen någon som 

gjort något eller mot sitt eget beteende. Inlägget nedan visar hur en person beklagar sig 

över att andra snackar skit och att detta förstör relationer. Känslor som är inkopplade till 

inlägget är nedstämdhet och frustration. Nedstämdhet för att en relation förstörs och 

frustration över skitsnacket. Det här är alltså ett beklagande över andras beteende. Man 

ger utlopp för sin frustration genom att skriva ut den.  

 

 

 

Ett exempel på beklagande av sitt eget beteende är detta nedan. Inlägget beskriver hur 

man överanalyserar allt. Inlägget kan kopplas till en känsla av frustration, för att man 

inte gör det man borde göra. Det här inlägget är också ur ett allmänt perspektiv på grund 

av att inlägget tilltalar med ”Ni vet när en…”. Inlägget vill uttrycka frustration samt få 

andra att känna igen sig i situationen.   
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5.1.4 Jämförelse av de sociala medierna  

De skillnader man tydligt kan se mellan de sociala medierna gällande terapifunktionen 

är att på Jodel är det mer intima inlägg. Det är många som efterfrågar råd och stöd i 

frågor som rör kärlek, bekänner något om kärlek samt beklagar sig över något. De flesta 

inläggen på Jodel är kopplade till känslan nedstämdhet. På tema hjälp mig dominerar 

Jodel med 14 inlägg mot Twitters två. På Jodel uttrycks personliga problem. På Twitter 

förekommer det mer allmänna inlägg. De som efterfrågar stöd eller råd gör det på ett 

mer allmänt plan, detsamma gäller de som beklagar sig eller bekänner något. Det 

handlar inte om lika intima inlägg som på Jodel. På Instagram finns det inget inlägg 

under terapifunktionen.  

 

De likheter man kan finna mellan Twitter och Jodel är att inläggen uttrycker samma 

typer av känslor, det rör sig mycket om nedstämdhet, frustration och oro. Det är inte 

särskilt konstigt då temana hjälp mig, bekännelse och beklaga har betoning på negativa 

känslor rörande relationer. Ännu en är att inläggen berör kärlek och 

kärleksförhållanden.  

 

Till Jodel kan man verkligen koppla terapifunktionen. Det upplevs som terapeutiskt att 

uttrycka sorg, ilska och nedstämdhet online. En förklaring till skillnaderna mellan de 

sociala medierna kan vara Jodels anonymitet. Det finns tidigare forskning som pekar på 

att många sociala medium utvecklar en känsla av grupptillhörighet. Man talar om 

”online community”, en känsla av samhörighet med andra på det sociala mediet60. Ett 

community bygger bland annat på delade resurser och support Det finns som tidigare 

nämnt flera anledningar till att man söker stöd eller uttrycker sig terapeutiskt online, 

enkel tillgång till mediet, att sköta interaktionen inom mediet och sociala distans från 

andra. En anledning till att man efterfrågar stöd på anonyma sociala medium är att 

anonymiteten erbjuder en säkerhet.61 Det man skriver på anonyma sociala medier kan 

inte kopplas till det verkliga livet. Vissa frågor kan vara känsliga att prata om och därför 

upplevs det som tryggt att vara gömd bakom anonymiteten. 

 

Twitter passar även in på terapifunktionen, men har inte samma starka koppling som 

Jodel har. Twitter har som tidigare nämnt en mer allmän betoning på inläggen. Det 

kopplas inte lika starkt till egna upplevelser och känslor som sorg och ilska. Detta kan 

ha att göra med att Twitter inte är anonymt och att man därför inte uttrycker sig lika 

intimt och personligt, för att det kan få konsekvenser i det vardagliga livet.  

 

Terapifunktionen handlar om att uttrycka känslor som man oftast inte vill prata med 

vem som helst om. Det är rop på hjälp. Det handlar om att visa upp sidor av sig själv 

som man kanske inte är stolt över. Oftast vill man inte tappa ansiktet framför andra. 

Med det menar jag att nedstämdhet, frustration och oro är känslor som man oftast inte 

vräker ur sig över kafferasten med klasskamraterna eller på släktmiddagen. Det är 

                                                 
60 Gentile, B., Twenge, J.,  Freeman, E. & Campell, W. 2012 
61 Ibid 
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känslor som man oftast visar upp för sina närmsta. Men anonyma sociala medium så 

som Jodel ger en möjlighet att uttrycka sådant som man i normala fall inte skulle dela 

med främlingar. Utåt sett vill man vara lycklig och nöjd, andra ska tro att man är det.  

Terapifunktionen fyller behov av gemenskap och att få lätta sitt hjärta.  

 

 

5.2 Tillgivenhetsfunktion 

Temat prisa kan man säga har en tillgivenhetsfunktion. Människor är ömsesidigt 

beroende av varandra. För människans överlevnad krävs vissa sociala 

existensförutsättningar, så som föda, beskydd, kunskap. Det viktigaste när det kommer 

till människan som social varelse är tillgivenhet. Människan har behov av andras 

tillgivenhet. Vi betraktar oss själva med andras ögon, så som vi tror andra uppfattar oss. 

Människan tar till många medel för att få tillgivenhet från andra, allt från att bli rik till 

att höja sin sociala position.62 På Sociala medium kan man både visa tillgivenhet för 

andra och få det.  

 

5.2.1 Tema prisa  

Tema Prisa handlar om att upphöja någon och förklara hur bra denne är.  Det rör sig om 

att hylla både vänner och kärleksförhållanden. Dessa inlägg kopplas enbart till positiva 

känslor så som glädje, tacksamhet och kärlek. Inläggen syftar på att beskriva hur bra en 

person är eller beskriva en god gärning denne person har gjort. På Jodel finns det ett 

inlägg, på Twitter 15 och på Instagram sju.  

 

 
5.2.1.1 Jodel  

Det inlägg som prisar någon på Jodel berör kärleksförhållande. Känslorna som kopplas 

till inlägget är kärlek och glädje. Inlägget nedan handlar om att någon prisar andra för 

en gärning, här ett homosexuellt par som fortsatte kyssas trots hånanden. Inlägget 

upphöjer paret och visar på att personen tycker att det var en stark handling. Inlägget 

visar på att personen som skrev det anser att allas kärlek är lika mycket värd samt att det 

är starkt gjort att visa upp sin kärlek trots ogillande från andra.  

 

 

 

 

 
 
5.2.1.2 Twitter  

På Twitter handlar prisande inlägg om både vänskap och kärlek. Majoriteten av 

inläggen upphöjer en vän som har gjort en god gärning. Känslorna som kopplas till 

inläggen handlar om glädje, tacksamhet och kärlek. Ett exempel på upphöjning av en 

vän är inlägget nedan. Det berör en vän som har bakat och gett bort det till personen 

                                                 
62 De Swaan, 2003. s. 11-17 
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som skrivit inlägget. Personen uppskattar gesten och visar sin tacksamhet, bland annat, 

genom att skriva ut det på Twitter. Känslor som kopplas till inlägget är tacksamhet och 

glädje. Personen vill visa vilken bra vän denna person är och genom sociala medier 

sprids det budskapet enkelt.  

 

 

 

 

Ett annat exempel på när någon prisar en vän för en god gärning är inlägget nedan. 

Precis som vid det första inlägget vill personen visa upp sin tacksamhet och vilken bra 

vän personen är. Känslor som kopplas till inlägget är kärlek och glädje.   

 

 

 

 

Det finns även inlägg som prisar gemenskap vänner emellan. Nedan visas ett exempel 

på det. Inlägget höjer upp sin klubb, man kan anta att det gäller en sport. Inlägget kan 

kopplas till känslor som glädje och tacksamhet. Personen är tacksam för sin klubb och 

det arbete de gjort, samt vilken sammanhållning de har. Detta vill personen visa upp för 

andra.  

 

 

 
 
 
 
 
5.2.1.3 Instagram  

På Instagram är det en blandning av prisningar, det gäller både vänskap och 

kärleksförhållande. Inläggen kan kopplas till känslorna glädje, kärlek och tacksamhet. 

Precis som på Twitter handlar prisningen om att upphöja en god gärning som en vän 

eller kärleken har gjort. Det finns också inlägg som prisar hur bra en person är.  

Här är ett exempel på när någon prisar hur bra en vän är. Inlägget är till för att visa hur 

bra personen är och hur bra de har det tillsammans. Inlägget kan kopplas till känslorna 

glädje och tacksamhet. Man använder sig av begreppet quality time för att visa att tiden 

med personen på bilden är värdefull. Texten förklarar att personen på bilden är en vän, 

en själsfrände och hur bra de har det tillsammans. Utan texten hade det inte blivit lika 

uppenbart vem personen på bilden är. Det här är ett typiskt exempel för när man prisar 

någon på Instagram. Man lägger upp en bild på personen man vill prisa och skriver 

något i stil med hur mycket denne betyder för sig själv. Detta för att visa uppskattning 

för personen i fråga, men även visa för andra hur bra denne är. 
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Ett exempel på när någon prisar en god gärning är inlägget nedan. Personen som skrivit 

inlägget tackar för blommorna och för vänskapen. Inlägget kan kopplas till känslorna 

glädje och tacksamhet. Man vill visa upp för andra att personen som gjort gärningen är 

en bra person samt att man har en nära vänskap med denne.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
5.2.2 Jämförelse av de sociala medierna  

De likheter man kan finna mellan de sociala medierna är känslor som uttrycks, så som 

glädje, tacksamhet och kärlek. Det är positiva inlägg, men det är självklart med tanken 

på temat prisa. Inläggen på de olika sociala medierna är också av liknande karaktär, 

antingen prisar man en god gärning som någon har begått eller beskriver hur bra en 

person är. Den mest framträdande skillnaden är hur många inlägg det finns på 

respektive medium, på Jodel finns det ett, på Twitter 15 inlägg och på Instagram sju 

stycken. Det visar att det inte finns lika stor benägenhet att prisa någon på ett anonymt 

socialt medium som Jodel. Det verkar som att när man prisar vill man gärna visa upp 
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det för andra. De flesta prisningar riktar sig direkt till en person, en vän eller kärleken, 

men man riktar sig inte bara till dessa utan även andra som följer en på det sociala 

mediet. 

 

Som tidigare nämnt är människor ömsesidigt beroende av varandra. För att människan 

ska överleva krävs vissa sociala existensförutsättningar som tillgivenhet. Människor har 

behov av andras tillgivenhet. Enligt nätverkssamhället har individen idag en mobil 

livsstil och relationer på många geografiska platser. Det innebär att individer spenderar 

mer tid ensamma och mer tid online. På sociala medier är man social med andra. 
63Sociala medium blir då ett forum för att uttrycka och få tillgivenhet från andra. Temat 

prisa handlar om att just prisa någon annan och visa tillgivenhet. Genom att uttrycka 

tillgivenhet från andra kan man också få tillbaka tillgivenhet. 

 

Sociala medier är kontexter för skapandet av nära relationer. Dessa vänskaper och 

kärleksförhållanden görs synliga för guppen genom att medlemmarna gör inlägg där de 

”rapporterar” att de har träffats. 64 Sociala medier representerar ett kulturellt verktyg 

som är designat för att ”skräddarsy” socialitet, kopplat till nätverksindividualisering. 

Genom sociala medier kan man få omedelbar tillfredställelse, bland annat social 

stimulation, vänskap och tillgivenhet när du vill dygnet runt. 65 

 

Genom att uttrycka tillgivenhet på sociala medier kan man alltså fylla sina behov för 

gemenskap och få (och ge) tillgivenhet. Det blir då tydligt varför det uttrycks mer 

prisande på de sociala medium som inte är anonyma. Själva prisandet och tillgivenheten 

är till för att visa upp för andra, rapportera till andra. Detta för att skapa nära relationer 

med de man prisar.  Det finns tidigare forskning som visar på att den synliga delen, den 

när man visar upp sin kontakt för andra, är viktigt för känslan av samhörighet.66 

 

Tillgivenhetsfunktionen handlar om att ge tillgivenhet till andra, men också visa upp att 

andra har gett tillgivenhet till en själv. Med att visa upp att man har fått tillgivenhet från 

någon annan menar jag exempelvis när man visar upp att kompisen har gett en 

blombukett. Tillgivenhetsfunktionen handlar mycket om att visa upp sina nära relationer 

och att man får tillgivenhet från andra. Man vill ge andra tillgivenhet samt bekräfta att 

man får det från andra. Det handlar helt enkelt om att visa upp att ”andra bryr sig om 

mig – och jag bryr mig om dem.” 

 

 

 

                                                 
63 Van Dijk, J.  s. 181 
64 Baym, N. K. 1995 
65 Ibid 
66 Rheingold, H. 1993 
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5.3 Idealisera rollen som funktion 

Enligt Goffmans teori om vardagslivets dramaturgi finns det ett begrepp som kallas för 

idealisera rollen, att man gör det tydligt för åskådaren vem man vill vara. Personen i 

fråga försöker skapa en trovärdig bild hos åskådaren. 67 På sociala medium får man 

möjligheten att skapa sin egen självpresentation, hur man vill uppfattas. Man skapar ett 

publikt jag. Generellt sett ser man inte sitt publika jag som påhittat, utan en förfinad 

version av sig själv. Det handlar om att mer närma sig det ideala jaget och hålla sig 

borta från motsägelsefulla egenskaper av identiteten. 68 Idealisera rollen som funktion 

innebär alltså att presentera sig själv på ett fördelaktigt sätt. Temat kolla vad jag gör kan 

kopplas till att idealisera rollen genom att man vill visa upp vad man gör och att det 

visar vem man är som person. Temat lyckorus kan kopplas till att idealisera rollen 

genom att man visar upp hur lycklig man är och att det är en ideal bild av sig själv. 

Temat lyssna på mig kan kopplas till att idealisera rollen genom att man vill visa andra 

att man är värd att lyssna på, att man är en förnuftig person som besitter kunskap. Temat 

inspirera mera kan kopplas till att idealisera rollen genom att visa hur man själv tänker 

och sprida inspiration till andra - skapa en ideal bild om att man är en inspirerande 

människa.  Temat fniss kan kopplas till att idealisera rollen genom att man vill visa sig 

som en rolig person. Idealisera rollen handlar alltså om att visa upp sidor av sig själv 

och sin personlighet som man vill att andra ska ta del av, en ideal bild.  

 

 
5.3.1 Tema kolla vad jag gör  

Tema kolla vad jag gör handlar om inlägg som visar upp vad man gör eller ska göra. 

Det kan vara inlägg som visar att man är med vänner och äter middag, att man tränar 

eller andra aktiviteter. Dessa inlägg kopplas enbart till positiva känslor så som glädje, 

tacksamhet och kärlek.  På Jodel finns det två inlägg, på Twitter åtta inlägg och på 

Instagram elva stycken.  

 

 
5.3.1.1 Jodel 

På Jodel handlar inläggen på tema kolla vad jag gör om kärleksförhållanden. Inläggen är 

kopplade till känslor som kärlek och glädje. Det handlar om att beskriva vad man gör 

med sin partner och att man finner glädje i detta. Inlägget nedan är ett exempel på detta. 

Inlägget vill beskriva vad paret gör och hur roligt de har tillsammans. Personen som 

skrev inlägget är nöjd med situationen och vill beskriva den känslan för andra. Man vill 

helt enkelt uttrycka att man har det bra.  

 

 

 

 

 

                                                 
67 Johansson, T. & Lalander, P. 2013, s. 37 
68 Stern, S. 2008 
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5.3.1.2 Twitter  

På Twitter handlar inläggen på tema kolla vad jag gör om aktiviteter som personen gör 

tillsammans med någon annan. Det kan vara tillsammans med kärleken, vännen eller 

familjen. Känslan som kopplas till inläggen är glädje. Man vill visa upp något som man 

tycker om att göra och visa upp för andra att man har kul, eller är nöjd med situationen. 

Ett exempel på detta är inlägget nedan. Där vill personen som skriver inlägget visa upp 

att denne ska lyxa till med en brunch, tillsammans med en vän. Inlägget vill visa ”kolla 

vad jag ska göra och hur bra jag har det”.   

 

 

 

 

 

Ett annat inlägg under temat kolla vad jag gör är detta nedan. Här beskrivs det att det 

snart är dags för fest med både vänner och familj. Det här inlägget vill också visa upp 

”kolla vad jag ska göra och hur bra jag har det”. Alla inlägg under detta tema har 

liknande karaktär. Det handlar om att visa vad man gör och samtidigt visa att man är 

glad och nöjd med situationen. Att man spenderar värdefull tid med nära och kära. 

 

 
 
 
 
 
 
5.3.1.3 Instagram  

På Instagram handlar inläggen under tema kolla vad jag gör precis som på Twitter om 

aktiviteter som personen gör tillsammans med någon annan. Även här kan det vara 

tillsammans med kärleken, vännen eller familjen. Den känsla som framträder är glädje. 

Inlägget nedan är ett exempel på när en person visar upp vad den gör tillsammans med 

andra. I texten framgår det att aktiviteterna gör tillsammans med andra, som vänner. 

Man vill genom bilden visa upp hur mysigt man har det och att man har det bra 

tillsammans. Detta är ett typiskt exempel på temat kolla vad jag gör. De flesta bilder 

visar upp flera personer tillsammans som ser glada ut eller visar upp gemenskap. Många 

bilder visar också upp när man äter något tillsammans, gärna någon mat som gör sig bra 

på bild. Allt för att förstärka intrycket av gemenskap och glädje.  

 



 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett annat exempel på kolla vad jag gör är inlägget nedan. Det är en kvinna som är på 

väg mot bästa vännens födelsedagsfest. Bilden utstrålar glädje och kvinnan har 

partyutstyrseln på. Hon beskriver sig själv som redo och med tanke på att hon på bilden 

rör sig framåt skapar det ett ännu större intryck över att vara på väg någonstans och att 

vara redo. Här är det bara en person på bilden men texten beskriver att hon ska göra 

något tillsammans med andra. Detta gäller alla inlägg på temat kolla vad jag gör, det 

handlar om att man gör eller ska göra något tillsammans med andra, vänner, kärlek och 

familj. Man vill visa upp den gemenskap man har och hur kul man har det tillsammans.  
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5.3.2 Tema lyckorus  

Inlägg på tema lyckorus handlar om beskrivningar av eller uttryck för hur lycklig man 

är. Man vill berätta hur bra man har det för andra. Känslor som kan kopplas till dessa 

inlägg är glädje och lycka. Man vill dela med sig av sin lycka till andra. De flesta inlägg 

uttrycker att personen är lycklig tillsammans med någon annan, antingen vänner eller 

kärleken. På Jodel finns det två inlägg under temat, på Twitter ett och på Instagram sju.  

 

 

5.3.2.1 Jodel  

På Jodel handlar inläggen på temat lyckorus om kärleksförhållanden. Det är personer 

som beskriver hur lyckliga och kära de är. Inlägget nedan är ett exempel på detta. 

Personen beskriver hur kär och lycklig den är. Man vill dela med sig av sin lycka och 

kanske få andra att känna igen sig i känslan av att vara nykär och sprängförälskad.  

 

 

 

 

 

 

5.3.2.2 Twitter  

På Twitter handlar inlägget på tema lyckorus om familjär stämning med vänner. 

Inlägget uttrycker hur nära de är relationsmässigt och att det strax blir lovsångskväll. 

Detta visar på hur bra de är tillsammans och lycka. Det rör sig om någon typ av 

förening, då det talas om årsmötesfest. Alltså handlar det om en förening med familjär 

stämning. Budskapet förstärks av ”We are family”.  

 

 

 
 
 
 
 
 
5.3.2.3 Instagram  

På Instagram handlar temat lyckorus om att visa upp hur lycklig man är med sin kärlek 

eller med sina vänner. De känslor som kan kopplas till inläggen är lycka, glädje och 

kärlek. Man vill visa upp sin lycka för andra. Inlägget nedan är ett exempel på detta. På 

bilden är det ett par som ligger tätt intill varandra. Av tjejens ansikte att döma är hon 

nöjd och harmonisk med situationen. Texten till bilden visar på att det är killen som gör 

henne lycklig och att hon känner stark kärlek till honom. Hon vill visa upp sin kärlek 

och lycka för världen.   
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Inlägget nedan visar hur lycklig en person är med sina vänner. På alla bilder ler 

personerna och de ser ut att ha en nära sammanhållning. Personen har satt ihop ett 

collage med bilder från olika tillfällen som utstrålar glädje och lycka, för att visa att de 

har många lyckliga stunder tillsammans. Texten beskriver denna lycka tillsammans. 

Man vill helt enkelt visa upp hur lycklig man är med sina vänner och att man har det bra 

tillsammans. Detta är ett typiskt exempel på hur man visar upp lycka med sina vänner 

eller kärlek på Instagram.  
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5.3.3  Tema lyssna på mig  

Tema lyssna på mig handlar om att man vill få andra att lyssna på vad man har att säga. 

Man vill vägleda andra i hur de borde göra och bete sig, eller konstatera att något är på 

ett visst sätt. Man vill visa upp att man är en förnuftig person som andra borde lyssna 

på. Det handlar om att sprida kunskap om relationer, både gällande vänskap, kärlek och 

familj. På Jodel finns det noll inlägg under temat, på Twitter åtta och på Instagram ett.  

 

5.3.3.2 Twitter  

På Twitter handlar inläggen under temat lyssna på mig om att förbättra relationer 

överlag. Inläggen kan kopplas till känslan förhoppning om att det ska bli bättre. Det 

innebär inte att relationen är ”dålig”, men att den alltid kan förbättras. Inlägget nedan är 

ett exempel på detta. Personen som har skrivit inlägget vill tipsa om att man kan laga 

och förbättra relationer med hjälp av yoga. Personen vill sprida sin kunskap till andra 

och visa att det hen säger är värt att ta sig till.  

 

 

 

Inlägget nedan är ett ytterligare exempel på hur man vill tipsa någon om hur man kan 

förbättra sin relation. Här handlar det också om att visa att den personen säger är värt att 

ta till sig. Man vill visa att man har kunskap och är förnuftig, samt att man själv lägger 

tid på relationer för att förbättra dem.   

 

 

 
 
5.3.3. 3 Instagram 

Inlägget nedan är det enda under temat lyssna på mig på Instagram. På bilden visas en 

rofylld plats där man kan koppla av och texten beskriver att detta är ibland allt man 

behöver, för att må bra. Bilden visar på att såhär borde du göra för att koppla av, 

tillsammans med någon annan. På bilden är det två stolar och detta tillsammans med 

inläggets text ”#relationer” kopplar jag samman med tanken att två personer i en 

relation bör koppla av tillsammans. Inlägget går under temat lyssna på mig på grund av 

att personen som skrev det vill berätta för andra att detta är allt man ibland behöver. 

Man kan se det som ett råd och uttryck för att personen som la upp inlägget är förnuftig.  
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5.3.4  
Tema inspirera mera  

Tema inspirera mera handlar om inlägg som vill sprida inspiration gällande relationer. 

Det kan både röra vänskap, kärlek och familj. De som delar med sig av inspirationen 

tycker själva att det är tänkvärt. Känslor som kopplas till dessa inlägg är glädje, 

tacksamhet och acceptans. På Jodel finns det noll inlägg under temat inspirera mera, på 

Twitter tio och på Instagram 16.  

 

 
5.3.4.2 Twitter  

På Twitter förekommer det inlägg under tema inspirera mera som berör vänskap och 

kärlek. Känslor som kan kopplas till inläggen är glädje, tacksamhet och kärlek. Inläggen 

försöker på olika sätt ge inspiration till andra. Ett exempel på detta är inlägget nedan 

som beskriver att alla sätt att mötas med vänner är bra sätt. Det här inlägget vill 

inspirera andra till att se att det är viktigt att möta sina vänner oavsett hur man gör det. 

Man vill ge uttryck för att man själv tänker på detta sätt och att det är fördelaktigt.  

 

 

 

 

Ett annat exempel på inspirera mera är inlägget nedan som berör ett kärleksförhållande. 

Det här inlägget vill ge inspiration om hur bra ett förhållande kan vara under sommaren. 

Inlägget vill ge läsaren en känsla av sommar och frihetskänslan som då infinner sig, 

tillsammans med kärleken. Inlägget vill inspirera till vissa handlingar och möjligtvis ge 

en bild av att personen själv gör detta under sommaren. Man vill visa upp en ideal bild.  

 

 

 

 

 

Det finns även inlägg som delar med sig av mer eller mindre kända och tänkvärda citat. 

Inlägget nedan är något som Nalle Puh har sagt. Tanken med inlägget är att det ska vara 

inspirerande och att man ska inse att det inte finns några enkla svar på relationer. Man 

vill att läsaren ska tänka efter och antagligen hålla med om citatet. Samt visa att man 

tänker på det här sättet själv.  
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5.3.4.3 Instagram 

Inläggen under temat inspirera mera på Instagram handlar om både vänskap, kärlek och 

relationer överlag. De beskriver oftast vad som är viktigt i en relation. De känslor som 

förekommer är kärlek, glädje, tacksamhet samt att vara tillgänglig för andra. Inlägget 

nedan beskriver vad kärlek är och att man bör vårda sin kärlek för att få behålla den. 

Texten vill inspirera andra till att vårda sina förhållanden. Personen som la upp inlägget 

har tagit texten från någon annan och undrar om andra håller med om textens budskap. 

Temat inspirera mera handlar mycket om att lägga upp citat som andra troligtvis håller 

med om.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Inlägget nedan inspirerar också till att man ska vårda sina relationer samt sin egen tid. 

Det visar på att de som verkligen bryr sig om dig kommer lägga tid på att höra av sig 

och vara tillgängliga för dig, och de som inte gör det är inga ”riktiga” vänner. Personens 

egen text till inlägget visar på man bör vårda sina relationer, men bara de relationer som 

är bra för dig. . Man vill att läsaren ska tänka efter och antagligen hålla med om citatet. 

Samt visa att man tänker på det här sättet själv och på så vis är en bra vän. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns också en del inspirerande inlägg som handlar om de små sakerna man kan 

göra för att göra någon annan glad.  Inlägget nedan visar att få höra att man är saknad är 

viktigt, för det innebär att man betyder mycket för någon annan. Det är enkelt att säga 

till någon annan att den är saknad och krävs ingen större ansträngning. Inlägget vill 

inspirera andra till att göra små saker i vardagen som ger andra glädje.   
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5.3.5 Tema fniss 

Tema fniss handlar om att någon gör sig lustig över något gällande relationer och vill få 

andra att skratta. Det berör främst kärleksrelationer, där en del inlägg handlar om ett 

tidigare förhållande. Det finns även inlägg som berör vänskap och familj, men flest om 

kärleksförhållanden. De känslor som kan kopplas till inläggen är glädje och att man är 

road. På Jodel finns det två inlägg under tema fniss, på Twitter fem och på Instagram 

ett.  

 

 
5.3.5.1 Jodel  

På Jodel handlar båda inläggen om kärleksförhållanden. Det ena inlägget handlar om att 

en person roat beskriver vilken tillit de har i sitt förhållande. Inlägget nedan vill göra sig 

lusig över situationen och antagligen få andra att skratta med personen.  

 

 

 

 

Det andra inlägget som visas nedan handlar om en pinsam situation och att man genom 

att själv göra bort sig vill få andra att skratta. Pinsamheten i situationen skapar det roliga 

och på så vis försöker man få andra att bli roade.  

 

 
 
 
 
 
 
5.3.5.2 Twitter  

De inlägg som finns på Twitter under tema fniss handlar om kärleksförhållanden och 

familj/släkt. Flera av de som berör kärleksförhållanden handlar om ett tidigare 

förhållande, alltså ett ex. Exemplet nedan visar på ett inlägg som skämtar om sin släkt, 

genom att säga att personen har en bättre relation till killarna på pizzerian än med sin 

släkt. Inlägget visar på att bara för att man är släkt betyder det inte att man har en bra 

relation. Jag antar att personen vill skapa igenkänning hos andra och på så sätt få 

personer att skratta. Inlägget har en ironisk touch.  
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Inlägget nedan är ett exempel på när någon skämtar om sitt ex. Jag antar att här är också 

tanken att skapa igenkänning och på så sätt få andra att bli roade.  

 

 

 

 

 

 

 
5.3.5.3 Instagram 

På Instagram finns det som sagt bara ett inlägg. Det här inlägget skämtar om ett tidigare 

förhållande. Det handlar om att en person har blockat sitt ex på sociala medier och att då 

exet använder Swish för att komma i kontakt. Inlägget gör sig roligt över exets ilska. 

Personen som la upp det här har tagit bilden från någon annanstans och anser, med en 

touch av ironi att det är expertnivå på den här relationen. Här driver man med absurda i 

situationen. Jag antar att man försöker skapa igenkänning över dåliga erfarenheter av ett 

ex och hur det blir efter förhållandet tar slut.  
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5.3.6 Jämförelse av de sociala medierna  

Under funktionen idealisera rollen finns det en hel del likheter mellan de olika sociala 

medierna. Varje tema har sina likheter, främst gällande gestaltning av relationer. Det rör 

sig om samma typer av känslor, samma typer av relationer och samma typer av 

budskap. De olika temana har olika tillvägagångssätt för att just idealisera rollen av sig 

själv. Som tidigare nämnt får man på sociala medium möjligheten att skapa sin egen 

självpresentation, hur man vill uppfattas. Man skapar ett publikt jag. Generellt sett ser 

man inte sitt publika jag som påhittat, utan en förfinad version av sig själv. Det handlar 

om att mer närma sig det ideala jaget och hålla sig borta från motsägelsefulla 

egenskaper av identiteten.69 Online kan individen styra sin självpresentation. Det här 

ökar självmedvetenheten i skapandet av ett själv för andras åtkomst.70 Det leder till 

strategisk planering av självpresentationen. Det rör sig om det innehåll man publicerar 

ska vara så fördelaktig för sin person som möjligt.71 Självpresentationen blir ett möte 

mellan publik och privat identitet.72 De olika temana står alltså för olika 

tillvägagångssätt om att närma sig det ideala jaget och få andra personer att se en på ett 

fördelaktigt sätt. Man styr själv vad man vill dela med sig av och kan då styra hur andra 

ser på en som person.  

 

Den stora skillnaden är hur många inlägg det finns från varje socialt medium under 

varje tema. Jodel har väldigt få inlägg under respektive tema under funktionen idealisera 

rollen. Det har antagligen att göra med att på Jodel har man inte samma behov av att 

idealisera sin roll på grund av att det är ett anonymt socialt medium. Eftersom att det är 

helt anonymt, man kan inte ens se vilket konto som har lagt upp inlägget, är det ingen 

som vet vem du är och det blir då svårt att idealisera sin roll. Man har inte behovet av 

att idealisera sig själv på samma sätt på icke-anonyma sociala medium. 

 

Temat kolla vad jag gör och inspirera mera är störst på Instagram. Temat prisa är störst 

på Twitter och därefter kommer temat inspirera mera. Det finns många likheter mellan 

Twitter och Instagram. Skillnaden är främst att Instagram fokuserar mer på en fin yta att 

visa upp för andra. Man idealiserar sin roll genom temat inspirera mera och temana 

kolla vad jag gör. Man visar alltså upp att man är en inspirerande människa och att man 

gör roliga saker tillsammans med sina vänner. Detta gör man även på Twitter, men inte i 

samma utsträckning. På Twitter lägger man även fokus på att andra ska lyssna på en, i 

och med tema lyssna på mig. Man vill visa att man är en förnuftig person som kan ge 

goda tips till andra.  

 

Idealisera rollen som funktion handlar om att visa upp för andra att ”Såhär är jag som 

person. Detta beskriver mig och mina relationer”. Det handlar helt enkelt om 

självpresentation.  

                                                 
69 Stern S. 2008 
70 Krämer, N. C. & Winter, S. 2008 
71 Gentile, B., Twenge, J. Freeman, E. & Campell, W.  2012 
72 Stern, S. 2008 
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5.4 Sammanfattning  

Det finns många likheter mellan de sociala medierna. Relationer gestaltas på ungefär 

samma sätt på Jodel, Twitter och Instagram. Det finns inga större skillnader gällande 

innehåll på temana. Inläggen under de olika temana gestaltar relationer på ett liknande 

sätt på samtliga sociala medier. Den stora skillnaden ligger i hur många inlägg det finns 

på respektive tema. På Jodel dominerar inlägg under tema hjälp mig och bekännelse, på 

Twitter dominerar inlägg med tema prisar och inspirera mera och på Instagram 

dominerar inlägg med tema kolla vad jag gör och inspirera mera. Detta visar på att Jodel 

kan kopplas mest till terapifunktionen. Twitter kan kopplas till tillgivenhetsfunktionen 

och idealisera rollen funktionen. Instagram kopplas till idealisera rollen funktionen. 

Givetvis har alla sociala medium inlägg som hör till alla funktionerna, men man kan 

ändå se tydliga mönster över vilken funktion som förekommer mest på respektive 

socialt medium. Majoriteten av inlägg rör antingen kärlek eller vänskap. På Jodel 

handlar det mycket om att fundera över sina relationer. Oftast handlar det om relationer 

som på något sätt inte är bra, främst kärleksförhållanden. Därför efterfrågas hjälp och 

stöd, eller så beklagar man sig eller bekänner något. De känslor som kopplas till många 

av inläggen är nedstämdhet och oro. Det kan handla om att någon är olyckligt kär eller 

olycklig i en relation. Jodel blir en plats att uttrycka mer ”negativa” känslor. Det handlar 

om intima meddelanden där man delar med sig av sin nedstämdhet till andra. Jodel 

kopplas som tidigare nämnt till terapifunktionen. Det är mycket tack vare Jodels 

anonymitet. Det upplevs som terapeutiskt att uttrycka sin sorg, ilska och liknande 

känslor online. Det finns flera anledningar till varför man söker stöd online och en av 

dem är anonymiteten och den säkerhet den ger. Man behöver inte vara rädd för att det 

man säger får konsekvenser i det verkliga livet.  

 

Twitter kan både kopplas till tillgivenhetsfunktionen och idealisera rollen-funktionen. 

På Twitter handlar det mycket att uttrycka sin uppskattning för andra, så som vänner 

och kärleken. På Twitter fanns det flest inlägg under tema prisa, där man på något sätt 

hyllar en person. Det handlar om att visa tillgivenhet för andra och få tillgivenhet 

tillbaka. Genom att uttrycka tillgivenhet på sociala medier kan man alltså fylla sina 

behov för gemenskap. Genom sociala medier kan man få omedelbar tillfredställelse, 

bland annat social stimulation, vänskap och tillgivenhet när du vill dygnet runt.  Det blir 

då tydligt varför det uttrycks mer prisande på de sociala medium som inte är anonyma. 

Själva prisandet och tillgivenheten är till för att visa upp för andra. Detta för att skapa 

nära relationer med de man prisar. Det finns tidigare forskning som visar på att den 

synliga delen, den när man visar upp sin kontakt för andra, är viktigt för känslan av 

samhörighet. Funktionen idealisera rollen visas upp på Twitter genom temat inspirerar 

mera. Man vill presentera sig själv som en inspirerande person, genom att visa upp 

kloka citat om vänskap och kärlek. Man vill visa att man tänker fina tankar om 

relationer och att man värdesätter dem. Det handlar mycket om att visa upp en fin yta av 

livet.  

 

Instagram kopplas mest till idealisera rollen. Majoriteten av inläggen handlar om att 
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presentera sig själv på ett fördelaktigt sätt. För varje tema finns det olika 

tillvägagångssätt att göra detta. Temat kolla vad jag gör är till för att visa upp vad gör 

och att den ska ge en bild av vad man är för person, samt att visa upp de vänner man gör 

något med. Man vill ungefär visa ”kolla vad bra jag har det och hur kul vi har 

tillsammans”. I princip uttrycker alla bilder på Instagram glädje eller nöjdhet med 

situationen/aktiviteten. Det förekommer mest ”positiva” känslor som glädje och kärlek. 

På sociala medier får man mycket kontroll över sin självpresentation. Det här ökar 

självmedvetenheten i skapandet av ett själv för andras åtkomst. Självpresentationen blir 

ett möte mellan publik och privat identitet. Man visar upp sitt ideala jag. På Instagram 

förekommer också många inlägg under temat inspirera mera. Precis som på Twitter vill 

man visa upp att man är en inspirerande person samt visa upp hur man tänker om 

relationer. Det handlar mycket om att visa upp en fin yta av livet.  

 

Terapifunktionen handlar om att uttrycka känslor som man oftast inte vill prata med 

vem som helst om. Det är ett rop på hjälp. Det handlar om att visa upp sidor av sig själv 

som man kanske inte är stolt över. Anonyma sociala medium så som Jodel ger en 

möjlighet att uttrycka sådant som man i normala fall inte skulle dela med främlingar. 

Utåt sett vill man vara lycklig och nöjd, andra ska tro att man är det.  Terapifunktionen 

fyller behov av gemenskap och att få lätta sitt hjärta. Tillgivenhetsfunktionen handlar 

mycket om att visa upp sina nära relationer och att man får tillgivenhet från andra. Man 

vill ge andra tillgivenhet samt bekräfta att man får det från andra. Det handlar helt 

enkelt om att visa upp att ”andra bryr sig om mig – och jag bryr mig om dem.” 

Idealisera rollen som funktion handlar om att visa upp för andra att ”Såhär är jag som 

person. Detta beskriver mig och mina relationer”. Det handlar helt enkelt om 

självpresentation. 
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6. Slutdiskussion  
Genom mitt material har jag kommit till slutsatsen att relationer på sociala medier 

gestaltas med mass-selfkommunikation. Jag har kommit fram till att de teman som 

gestaltar relationer är; hjälp mig, beklaga, bekännelse, prisa, inspirera mera, lyckorus, 

lyssna på mig, kolla vad jag gör och fniss. Jag har även kommit fram till att de 

funktioner som finns är terapifunktion, tillgivenhetsfunktion och idealisera rollen-

funktion. Jag kan förklara varför det ser ut såhär genom de teoretiska utgångspunkterna 

nätverkssamhället och Goffmans teori om vardagslivets dramaturgi. Kapitlet avslutas 

med en diskussion om hur sociala sociala medier är samt tankar om framtiden gällande 

relationer och sociala medier.  

 

 

6. 1 Mass-selfkommunikation 

Sociala medier suddar ut gränsen mellan interpersonell- och masskommunikation. Efter 

att ha gått igenom materialet ett flertal gånger uppenbarade det sig att hur temana 

kommuniceras om kan kopplas till mass-selfkommunikation. Mass-selfkommunikation 

är en blandning mellan interpersonell- och masskommunikation. Interpersonell 

kommunikation innebär att sändare och mottagare är subjektet av kommunikationen. 

Det rör sig om interaktiv kommunikation, då meddelandet sänds från en person till en 

annan samt att feedback förekommer. Masskommunikation innebär enkelriktad 

kommunikation från en sändare till många mottagare. Mass-selfkommunikation innebär 

sociala medier som både privata och publika. Det är exempelvis Twitter. Det är en 

personlig webbsida som är privat, men som delas publikt.73  

 

Det jag tydligt kunna se är just hur privata meddelanden har delats publikt. Mycket som 

har delats på Jodel, Twitter och Instagram har en personlig karaktär som delas publikt. 

Gällande temana hjälp mig, beklaga och bekännelse delas personliga och intima 

meddelanden publikt. När det gäller temana prisa, fniss, kolla vad jag gör, lyssna på 

mig, lyckorus och inspirera mera handlar det till större del av personliga meddelanden 

som delas publikt. Genom sociala medium kan man sprida personliga meddelanden till 

många, både nära och kära, avlägsna bekanta samt okända människor. Mass-

selfkommunikation kan kopplas till nätverkssamhället. Via sociala medier delar vi 

privata meddelanden publikt med andra. Eftersom människan spenderar mer tid 

ensamma och mer online74 blir det naturligt att dela personliga meddelanden publikt. 

Det är så vi enklast kan känna gemenskap med andra, via sociala medier. Det kan även 

kopplas till individualiseringsprocessen, att människor själva styr över våra nätverk och 

över vår självpresentation.75 

 

 

                                                 
73 Chambers, D. Social media and personal relationships, 2013, s.27-28 
74 Van Dijk, J.  Network society, 2012, s. 181 
75 Chambers, D. Social media and personal relationships, 2013, s.27-28 
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6. 2 Nätverkssamhället 

I Västvärlden kännetecknas samhället av individualisering och av nätverkssamhället. I 

nätverkssamhället försvinner gränserna mellan makro-, meso- och mikronivåer av det 

sociala livet. Det finns ett begrepp som kallas nätverks individualisering, med det menas 

att individen blir den viktigaste noden i nätverkssamhället. Individualiseringsprocessen 

är särskilt stark i Västvärlden. Individualiseringen växer sig starkare med hjälp av social 

media och dess nätverk. Individen har idag en mobil livsstil och relationer på många 

geografiska platser. Det innebär att individer spenderar mer tid ensamma och mer tid 

online. På sociala medier är man social med andra.76 Detta kan vara en förklaring till 

mass-selfkommunikation. Eftersom att man spenderar mer tid ensam och mer tid online 

förändras vårt sätt att kommunicera. Om man inte i samma utsträckning kommunicerar 

om något personligt i det verkliga livet kommunicerar man istället om det på sociala 

medier. Och vad är mer personligt än människans relationer? Att kommunicera om 

relationer på sociala medier fyller vissa funktioner och människans basala behov av 

gemenskap.77 De funktioner som jag kunnat finna är som sagt terapifunktion, 

tillgivenhetsfunktion och idealisera rollen-funktionen. Människan kommunicerar om 

våra relationer för att känna gemenskap med andra. På sociala medier fyller vi våra 

behov av gemenskap. Samt att vi presenterar oss själva på ett fördelaktigt sätt. Precis 

som interaktion ansikte mot ansikte vill vi visa upp vårt ideala jag. Jag som individ vill 

visa upp mig själv från min bästa sida samt visa upp mina relationer.  

 

 

6.3 Goffman – off stage och front stage   

Jag tog inspiration från Goffmans teori om vardagslivets dramaturgi när jag skapade 

funktionen idealisera rollen. Men man kan utöver det applicera teorin på de olika sociala 

medierna och hur relationer gestaltas där. Som tidigare nämnt kopplas tearpifunktionen 

främst till Jodel, tillgivenhetsfunktionen främst till Twitter och Idealisera rollen- 

funktionen främst till Instagram. Goffmans off stage och front stage kan förklara varför 

det skiljer sig mellan de olika sociala medierna. 

 

Goffman liknar vardagslivet vid en teater, där vi presenteras oss själva för andra. 

Goffman använder sig av begrepp som off stage och front stage. Off stage innebär en 

miljö där personen kan slappna av och släppa sin fasad. Front stage innebär en miljö där 

man upplever sig granskad av en kritisk publik. Personen i fråga försöker skapa 

trovärdig bild hos åskådaren. När vi befinner oss front stage skapar och styr vi intryck, 

genom att göra rollen flexibel.78 

 

Jag anser att Jodel och terapifunktionen kan förklaras med Goffmans begrepp off stage.   

Här kan man uttrycka sig så som man vill, till skillnad från front stage där man är mer 

granskad.  På grund av Jodels anonymitet befinner sig användarna av mediet off stage. 

                                                 
76 Van Dijk, J.  Network society, 2012, s. 181 
77 Sheldon, K. M., Abad, N. & Hinsch, C.  2011 
78 Johansson, T. & Lalander, P. 2013, s. 37-40 
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Det är det som möjliggör uttrycken av de personliga och intima känslorna. Man behöver 

inte strategiskt, i samma utsträckning som på icke-anonyma medier, planera hur man 

ska kommunicera för att uppfattas på ett fördelaktigt vis. På Jodel kan man helt enkelt 

släppa sin fasad och det är därför man ser uttryck som temana hjälp mig, bekännelse och 

beklaga. Det är på grund av att man befinner sig off stage på Jodel som man kan se alla 

intima och personliga diskussioner om relationer, främst kärlek och vänskap.  

 

Twitter och Instagram och deras respektive funktioner kan förklaras med Goffmans 

begrepp front stage. Givetvis kan man på båda sociala medierna gömma sig bakom alias 

och där av vara anonym. Majoriteten av inläggen är bilder på personer de känner eller 

riktar sig direkt till någon de känner.  Man vill visa upp sig själv och sina relationer på 

ett fördelaktigt sätt och därför gör man det inte anonymt under ett alias. Därför har 

många av de inlägg jag har haft med i min studie kommit från konton med riktiga namn. 

Jag kan inte säga att 100 procent av kontona går under riktiga namn, men jag anser att 

majoriteten av inläggen kommer från konton med riktiga namn. I vilket fall kan Twitter 

och Instagram förklaras med front stage. Här har man olika tillvägagångssätt för att visa 

upp en ideal bild av sig själv. Med det menar jag de olika temana; fniss, lyckorus, prisa, 

kolla vad jag gör, lyssna på mig och inspirera mera.  

 

Twitter kopplas starkast till tillgivenhetsfunktionen och Instagram till idealisera rollen- 

funktionen. En förklaring till skillnaderna mellan Twitter och Instagram kan vara att det 

är olika sociala medium och har olika syften och målgrupper. Genom Goffmans 

perspektiv är användarens profil på sociala medier konstruerat av ”the I” genom valet av 

text och foto. Dessa konstrueras för att söka andras närvaro, förutse deras respons och 

fundera över deras reaktion. En person uppträder ett särskilt ”face” av deras identitet på 

sociala medier. Det ”face” man visar upp beror på vilken publik man avser att rikta sig 

emot. Det skiljer sig åt mellan olika sociala medium, då olika sociala medium har olika 

syften och målgrupper.79 Publiken på Instagram förväntar sig att få se glada och fina 

bilder, då det är det man är van vid att se. Jag kan enbart spekulera här, men jag antar att 

Instagram har en mer fin yta just på grund av att det sociala mediet fokuserar på bilder. 

Med fin yta menar jag glada och harmoniska bilder samt texter. När man tar bilder på 

sig själv och nära och kära vill man oftast visa upp något bra och fina stunder. Det är 

ungefär som när man sätter ihop fotoalbum för sig själv, man vill visa upp och minnas 

de goda stunderna. På Twitter förekommer det också fin yta, men där har publiken inte 

samma förväntningar på fina bilder med inspirerande budskap. På Twitter handlar det i 

stället om att visa tillgivenhet för andra och visa upp den tillgivenhet man själv får. 

Även om detta tillhör tillgivenhetsfunktionen fungerar även det som sätt att presentera 

sig själv fördelaktigt på.  

 

Jag kan se hur respektive sociala mediums villkor och förutsättningar påverkar 

gestaltningen av relationer. Det handlar mycket om vilket syfte ett socialt medium har. 

                                                 
79 Chambers, D.  2013, s.168 
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Villkor så som likea, kommentera och kunna rösta ned inlägg tror jag inte spelar så stor 

roll. Utan det är de ”större” villkoren som anonymitet och icke-anonymitet, om mediet 

bygger främst på bilder eller på texter med mera. Anonymiteten påverkar gestaltningen 

mycket och det kan man verkligen se i den här undersökningen. Skillnaderna mellan 

Twitter och Instagram kan bero mycket på att Twitter mer fokuserar på text och 

Instagram mer på bilder. Övriga villkor och förutsättningar spelar vad jag kan se inte 

någon större roll.  

 

 

6.4 Hur sociala är sociala medier? 

Hur sociala är då sociala medier? Det jag har kunnat se i min studie är att gestaltningen 

om relationer handlar mycket om att bekräfta och visa upp relationer man redan har, 

både gällande kärlek och vänskap. På Jodel pratar man om relationer man redan har och 

problem runt dessa. Där är man oftast ute efter dialog med andra om sina egna problem. 

Man vill prata med andra om sig själv. På Twitter visar man upp sina relationer man har 

och visar tillgivenhet för dem samt visar upp den tillgivenhet man får själv. Ofta riktar 

man sig direkt till den man vill visa tillgivenhet för. Man är då social med denne och 

visar upp en bra bild för andra. På Instagram handlar det till stor del om 

självpresentation genom att visa upp sig själv och sina relationer på ett fördelaktigt sätt. 

Man är egentligen inte ute efter dialog eller att kommunicera med andra, utan mer visa 

upp sitt ideala jag.  

 

Det jag har kommit fram till i min studie är att sociala medier är sociala på det sätt att de 

ger utrymme för uttryck om relationer och kan vara plattformar för att knyta nära band 

med andra. Det som är socialt är att man pratar om sina relationer och bekräftar vilka 

relationer som är viktiga för en själv. Det blir tydligt vilka som inkluderas i ens nära 

relationer och vilka som inte gör det. Man lägger själv upp inlägg om sina vänner och 

kärleken, antagligen i hopp om att de sedan ska göra samma sak. På sociala medier visar 

vi för andra att vi har goda relationer och är omtyckta som personer. Man bekräftar hela 

tiden sig själv genom att skriva eller lägga upp bilder på ens nära och kära.  Jag tror att 

detta är typiskt för den yngre generationen. I Sverige är det till störst del ungdomar som 

använder sociala medium och många använder sig av det dagligen. 80 När ungdomar gör 

något tillsammans med nära och kära har vi med oss i bakhuvudet att vi borde fånga det 

ögonblicket, genom att lägga upp något på sociala medier. Det handlar inte om varje sak 

de gör i vardagen, men de ögonblick de tycker är något lite extra vill de gärna med sig 

av. Det är i alla fall så jag själv tänker och jag tror att många andra tänker i samma 

banor. På sociala medier kan vi enkelt definiera oss själva på det sätt vi vill och utåt sett 

vill man vara omtyckt och populär. På de icke-anonyma sociala medierna visar vi upp 

vår ideala bild av oss själva och på de anonyma tillåts vi uttrycka sådant som vi annars 

bara delar med våra nära och kära offline.  

 

                                                 
80 http://www.soi2015.se/sociala-medier/unga-anvander-manga-olika-sociala-natverk/ 
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6.5 Sociala medier och relationer i framtiden  

Den tekniska utvecklingen och utvecklingen av sociala medier sker kontinuerligt. Äldre 

sociala medium utvecklas eller försvinner och nya uppkommer. I framtiden är det inte 

säkert att de sociala medium som vi idag ser som självklara att använda oss av är de 

som gäller. Facebook är det mest populära nätverket i alla ålderskategorier i Sverige 

idag.81 De flesta av dagens ungdomar har Facebook och använder det till att hålla 

kontakt med vänner. Det är på Facebook man skriver direktmeddelande till andra för att 

göra upp planer eller kolla hur läget är. Det är även där många lägger upp texter och 

bilder som berör deras relationer. Facebook kan man säga är utgångspunkten. Mycket 

som läggs upp på exempelvis Instagram och Twitter delas och görs tillgängligt även på 

Facebook. Därför hade det varit intressant att se hur relationer gestaltas på Facebook. 

Hur social är man på ett socialt medium som väldigt många använder sig av och utgår 

från? Hur gestaltas relationer där?   
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8. Bilagor  

 

8.1 Bilaga 1  

 

Teman  

- ”Hjälp mig”: efterfrågar någon annans åsikter eller tips om ett problem gällande 

relationer. Man vill ha råd och stöd från andra.  

- ”Bekännelse”: att man erkänna något för sig själv och andra. Handlar oftast om något 

som man upplever som jobbigt rörande relationer.   

- ”Beklaga”: att man uttrycker frustration/nedstämdhet över något rörande en relation.  

- ”Fniss”: när man vill få andra att skratta eller göra sig lustig över relationer 

- ”Prisa”: handlar om att upphöja någon och förklara hur bra denne är eller beskriva en 

god gärning som någon har gjort.  

- ”Kolla vad jag gör”: visa upp för andra vad man gör eller ska göra idag. Oftast något 

flera personer gör tillsammans.  

- ”Lyckorus”: berättar om hur bra man har det. När någon beskriver sig som lycklig 

eller ger uttryck för att vara det.  

- ”Lyssna på mig”: när man vill berätta för andra hur de ska bete sig. Det handlar om att 

beskriva hur någon ska göra, oftast för att förbättra en relation.  

- ”Inspirera mera”: handlar om att sprida inspiration till andra. Man delar tänkvärde citat 

om relationer och vill få andra att tänka till.  

 

 

Funktioner 

De olika temana ger uttryck för olika funktioner. Det som man tydligt kan se genom 

mitt material är att människor vill berätta om kärlek och vänskap. Temana representera 

olika sätt att tala om kärlek och vänskap. Men finns det någon djupare betydelse för 

varför man talar om det på dessa sätt? Det jag kan se är att temana kan kopplas till olika 

funktioner. Med funktion menar jag hur man tänker om kärlek och vänskap samt vad 

man vill uppnå/kommunicera. De olika funktionerna är terapi, tillgivenhet och att 

idealisera rollen.  

 

Terapi 

Inlägg med tema beklaga, bekännelse och hjälp mig fungerar som en terapifunktion. 

Många upplever det som terapeutiskt att uttrycka sig själva efter att ha upplevt stress, 

sorg, ilska, svek eller liknande känslor.82 Det finns även flera anledningar till varför man 

söker stöd eller uttrycker sig terapeutiskt online. Dessa är att det är enkel tillgång till 

mediet, möjligheten att sköta interaktionen inom mediet och den sociala distansen från 

andra. Gällande anonyma sociala medium är anledningen att anonymiteten ger säkerhet. 

Det finns flera olika typer av stöd. Ett exempel är informational stöd, att ge råd eller 

vägledning för problemlösning. Ett annat exempel är ge någon stöd ger personer en 

                                                 
82 Baym, N. s. 182 
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känsla av att vara behövda. Att ge någon stöd kan även leda till att man själv får stöd i 

framtiden.83 Temat hjälp mig handlar om att efterfråga någon annans stöd i en fråga. 

Temat beklaga innebär att man uttrycker frustration/nedstämdhet över något och temat 

bekännelse handlar om att man erkänner något för sig själv, oftast något av negativ 

karaktär. Dessa tre olika teman kan fungera som en terapifunktion. 

 

Tillgivenhet  

Temat prisa kan man säga har en tillgivenhetsfunktion. Människor är ömsesidigt 

beroende av. För människans överlevnad krävs vissa sociala existensförutsättningar, så 

som föda, beskydd, kunskap. Det viktigaste när det kommer till människan som social 

varelse är tillgivenhet. Människan har behov av andras tillgivenhet. Människan är 

beroende av andra för sin självkänsla eller självbild. Vi betraktar oss själva med andras 

ögon, så som vi tror andra uppfattar oss. Människan tar till många medel för att få 

tillgivenhet från andra, allt från att bli rik till att höja sin sociala position.84 Enligt 

nätverkssamhället har individen idag en mobil livsstil och relationer på många 

geografiska platser. Det innebär att individer spenderar mer tid ensamma och mer tid 

online. På sociala medier är man social med andra.85 Sociala medium blir då ett forum 

för att uttrycka och få tillgivenhet från andra. Temat prisa handlar om att just prisa 

någon annan och visa tillgivenhet. Genom att uttrycka tillgivenhet från andra kan man 

också få tillbaka tillgivenhet.  

 

Idealisera rollen 

Enligt Goffmans teori om vardagslivets dramaturgi finns det ett begrepp som kallas för 

idealisera rollen, att man gör det tydligt för åskådaren vem man vill vara. Personen i 

fråga försöker skapa en trovärdig bild hos åskådaren. 86På sociala medium får man 

möjligheten att skapa sin egen självpresentation, hur man vill uppfattas. Man skapar ett 

publikt jag. Generellt sett ser man inte sitt publika jag som påhittat, utan en förfinad 

version av sig själv. Det handlar om att mer närma sig det ideala jaget och hålla sig 

borta från motsägelsefulla egenskaper av identiteten.87 Temat kolla vad jag gör kan 

kopplas till att idealisera rollen genom att man vill visa upp vad man gör och att det 

visar vem man är som person. Temat lyckorus kan kopplas till att idealisera rollen 

genom att man visar upp hur lycklig man är och att det är en ideal bild av sig själv. 

Temat lyssna på mig kan kopplas till att idealisera rollen genom att man vill visa andra 

att man är värd att lyssna på, att man är en förnuftig person som besitter kunskap. Temat 

inspirera mera kan kopplas till att idealisera rollen genom att visa hur man själv tänker 

och sprida inspiration till andra - skapa en ideal bild om att man är en inspirerande 

människa.  Temat fniss kan kopplas till att idealisera rollen genom att man vill visa sig 

som en rolig person. Idealisera rollen handlar alltså om att visa upp sidor av sig själv 

och sin personlighet som man vill att andra ska ta del av, en ideal bild. 

                                                 
83   Gentile, B., Twenge, J.,  Freeman, E. & Campell, W. 2012 
84 De Swaan, A. 2003. s. 11-17 
85 Van Dijk, J. 2012. s. 18 
86 Johansson, T. & Lalander, P. 2013, s. 37 
87 Stern, S. 2008 


