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Sammanfattning	  
	  
Sociala nätverkssidor är för människor idag en del av vardagen då vi skapar nya umgängen, 

bekantskaper, vänskaper och fiender. Vi träffar framtida arbetsgivare och finner i visa fall 

kärleken med hjälp av detta nu vardagliga verktyg. Eftersom vi gör allt detta är uppbyggnaden 

och utvecklingen av användarens profil ett viktigt hjälpmedel för att lyckas presentera sig 

själv på ett positivt sätt.  

 

Målet med denna uppsats är att undersöka hur svenska kvinnor framställer sig själva inför 

andra användare och vad de delar med sig av sin identitet på det sociala nätverket Twitter. Vi 

utgår från tre frågeställningar:  

• På vilka sätt framställer sig svenska kvinnor på Twitter? 

• Vilka skillnader finns mellan användare beroende på antal följare? 

• Vilken gräns sätter kvinnor för vad de delar med sig till sin publik på Twitter? 

 
De teoretiska utgångspunkterna för denna studie är i Erving Goffmans teorier om ”front 

stage”, ”back stage” och ”impression management” och nyare forskning gjord av bland andra 

danah boyd samt begreppet representation. Vi har använt oss av kvantitativ innehållsanalys 

och kvalitativa intervjuer för att få svar på våra frågeställningar. 

 

Resultatet visar att användarna är medvetna om hur de framställer sig och är försiktiga med 

vad de delar med sig av på Twitter. Användandarna på Twitter i denna undersökning anser 

att det är jobbigt att deras uppdateringar är sökbara på Google och genom detta finns det en 

viss censur hos användarna. Det är inte bara Twitters öppenhet gentemot sökmotorn Google 

som gör att användarna själva censurerar sig utan detta kan även påverkas av arbetsgivare och 

läsare som är inom samma bransch. Det är viktigt för användarna att de ger en korrekt 

framställning av sig själva för att inte kränka någon eller få negativa följder i till exempel 

arbetslivet. Genom undersökningen har vi sett att användarna är medvetna om sin 

framställning och agerar på Twitter på olika sätt för att lära sig hur just de vill framställa sig 

själva. Det tar lång tid för användarna att lära sig hur de ska hantera och framställa sig på 

Twitter.  

 

 

Nyckelord: Profil, Användare, Twitter, Front stage, Back stage, sociala nätverkssidor, svenska kvinnor 



 3 

Abstract	  
Social networking sites are for people today a part of everyday life when we make new 

acquaintances, friendships and enemies. We meet potential employers and find in some cases 

love using this everyday tool. Since we do all of this is reconstruction and development of the 

profile an important tool for success present itself in a positive way. 

 

The objective of this paper is to investigate how Swedish women are choosing to present 

themselves to others and what they will share of their identity on the social network Twitter. 

Based on three questions: 

• How do Swedish women present themselves on twitter? 

• What are the differences between users depending on the number of followers? 

• What is the border woman puts on what they share with their audience on Twitter? 

 

The theoretical starting point for this study is in Erving Goffman's theories of "front stage", 

"back stage" and "impression management" and more recent research done by, among 

others, danah boyds well as the concept of representation. We have used quantitative content 

analysis and qualitative interviews to get answers to our questions. 

 

The results show that users are aware of how they present themselves and are careful about 

what they will share on Twitter. The users of Twitter in this study believe that it is a hassle 

that their updates are searchable on Google and through this, there is some censorship of the 

users. It is not only Twitter's openness towards Google search engine that allows users 

themselves to censor themselves but this can also be affected by employers and readers who 

are in the same industry. It is important to users that they provide an accurate representation 

of themselves in order not to offend anyone or have a negative impact of for example work. 

Through the study we have seen that users are aware of their petition and act on Twitter at 

different ways to learn just how they want to produce themselves. It takes time for people to 

learn how to manage and produce on Twitter. 

 

Keywords: Profile, User, Twitter, Front Stage, Back Stage, social networking sites, Swedish women  
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1.	  Inledning	  
I dagens mediesamhälle existerar en rad olika sociala nätverkssidor där människor skapar 

konton för att känna sig delktiga och presentera sig själva. Detta publicerars sedan för 

främlingar, samt nära och kära.  

Social network sites are the latest generation of ‘mediated publics’ - environments 

where people can gather publicly through mediating technology. (boyd, 2007: 2)  

Användare av sociala nätverkssidor har tre större sidor att välja mellan och dessa är 

Facebook, Myspace och Twitter. I detta fall har vi valt att studera nykomlingen Twitter som 

lanserades 2006 och som i dag har mer än 190 miljoner användare i världen och växer snabbt. 

Det skapas i snitt varje månad 460,000 nya konton och endast den 12 mars 2011 skapades 

572,000 twitterkonton. 1 

 

Vi har valt ut ett övergripande citat som förklarar hemsidans funktion; ”The microblogging 

site Twitter affords dynamic, interactive identity presentation to unknown audiences” (boyd 

& Marwick, 2011:3). Vi kommer nu att ge er en introduktion till vad Twitter är och hur 

människor använder den idag. 

 

1.2	  Vad	  är	  Twitter?	  

Twitter är en mikroblogg, vilket är en blogg där antalet tecken per inlägg är begränsat. 

Inläggen på Twitter får innehålla max 140 tecken vilket innebär att uppdateringarna är korta 

och koncisa. Användaren väljer ett användarnamn. Sedan finns även möjligheten att använda 

sitt för och efternamn. Användaren kan skapa en egen profil med hjälp av bakgrundsbild, en 

skriven presentation som får innehålla max 160 tecken och en visningsbild.  

Photos are the most noticeable component of Profile identity performance and active 

users update their photos regularly to convey various things about themselves. (boyd, 

2006: 8) 

 

Twitter bygger på att följa människor som användaren finner intressanta och bygga upp ett 

nätverk av människor som följer ens uppdateringar. Med hjälp av detta kan människor dela 

med sig och utbyta tankar, åsikter, länkar, bilder samt nyheter. Twitter är till skillnad från till 

exempelvis Facebook mer offentligt och öppet. Som användare behöver du inte, om profilen 

                                                
1 http://blog.twitter.com/2011/03/numbers.html Hämtad: 2011-03-20 
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inte är låst, skicka vännerförfrågningar till människor som du finner intressanta. Twitter ger 

dig möjligheten att göra detta öppet och användaren får i sin tur följare, så länge användaren 

är intressant. ”Suddenly, their rarely visited profile is the object of curiosity for millions, 

complicating their lives and the lives of their Friends.” (boyd, 2007: 3) Detta är en av 

tjusningarna med Twitter; användarna måste utveckla och vårda sina profiler för att framstå 

som intressanta andras ögon. 

 

Twitter ger ändå användarna möjligheten att begränsa sin profil genom privata inställningar 

som medför att tweetsen, så kallas uppdateringarna som görs på Twitter, endast visas för 

människor som användaren accepterar. Detta sker genom att andra användare måste skicka 

en förfrågning om tillgång. Den privata användaren väljer sedan i sin tur om hon vill 

acceptera detta eller inte. Detta är ett sätt för människor att hålla sina tweets privata, precis 

som i verkliga livet där människor väljer vad de säger och till vem.  

 

Vi har valt att använda oss av en kvinnlig forskare vid namn danah boyd. danah boyd 

förklarar för oss att hon är högre forskare vid Microsoft Research, gästforskare vid Harvard 

University Law School, och en adjungerad lektor vid University of New South Wales. Hon 

berättar även för oss att hennes huvudämnen är sociala medier, spänningar mellan det 

offentliga och privata, sociala nätverkssajter och andra korsningar mellan teknik och 

samhälle.2  

Hennes hemsida med en fullständig lista över studier finns på http://www.danah.org/  

 

danah boyd har tidigare skrivit om varför användare väljer att vara privata på en offentlig 

social nätverkssida i sin studie "Privacy, Publicity, and Visibility"; 

Why do we seek privacy? Primarily to understand the social context. Whenever we 

interact with other people, we must account for them in choosing how to behave and 

what to say. It's hard to speak to broad audience. But we also make ourselves 

vulnerable to others in order to gain social support and as a means of intimacy. 

Often, privacy isn't about hiding; it's about creating space to open up. (boyd, 2010) 

 

Hon betonar att människor söker privata områden för att studera och förstå den sociala 

kontexten. Det handlar inte om att gömma sig, det handlar om att finna sig själv, att skapa 

rum att öppna upp sig. Hon menar att människor kan välja att vara anonyma under en tid på 

                                                
2 http://www.danah.org/aboutme.html 2011-08-07 
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sociala nätverkssidor för att hinna studera hur andra människor med social status beter sig, 

skriver och socialiserar sig för att sedan använda sig av dessa tillvägagångssätt och ta kontakt 

med andra människor.  

 

I dagens samhälle har människor ett behov av att omge sig av medier. Vare sig användaren är 

på möte, i ett flygplan, eller mitt i skogen finns både behovet och verktygen för att nå media 

och sociala nätverkssidor, där människor ständig försöker vara uppkopplade och sociala. En 

forskare vid namn Samuel Craig Watkins lägger betoning på detta; 

Though social and mobile media are relatively new inventions, few of us can imagine 

going through life without them today. Like the cars we drive, communication 

technologies are necessities that help us efficiently manage the details, small and large, 

of everyday life. (Watkins, 2009: 133-134) 

 

Twitter är ett populärt socialt nätverk och det har skett förhållandevis lite forskning kring 

Twitter, än så länge, jämfört med större och äldre sociala nätverkssidor, såsom Facebook 

(Chen, 2010). Det här var ett våra huvudsakliga skäl till värför vi valt att skriva om Twitter. 

Att vi valt att titta på hur just kvinnor framställer sig är för att internet länge har varit 

mansdominerat och kvinnor inte använder sig av det på samma sätt. Kvinnor är tydliga med 

sina mål och beteenden online, de använder internet för sociala ändamål, för att hålla kontakt 

med nära och kära och utbyta personliga åsikter och värderingar (Van Zoonen, 2002). Av 

dessa anldeningar har vi valt Twitter och kvinnor som utgångspunkt i denna uppsats.  

1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenska kvinnor framställer sig själva inför 

andra användare och vad de delar med sig av sin identitet på det sociala nätverket Twitter. Vi 

har valt att studera två grupper av kvinnor; de som twittrar mycket och de som har många 

följare. Detta har vi gjort för att se om det finns skillnader i hur de framställer sig beroende 

på antal följare. Vi kommer att utgå ifrån fråeställningarna: 

 

• På vilka sätt framställer sig svenska kvinnor på Twitter? 

• Vilka skillnader finns mellan användare beroende på antal följare? 

• Vilken gräns sätter kvinnor för vad de delar med sig till sin publik på Twitter? 
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1.3	  Definitioner	  

Framställning: Vår definition av framställning är vad användaren gör för aktiva val i sin 

profil (profilbild, presentation etc.) och hur hon skriver sina tweets för att förmedla budskap 

och konotationer om sig själv för att publiken ska uppfatta användaren på ett visst sätt som 

denne önskar. Som Goffmans ”impression management” där användaren försöker påverka 

hur andra uppfattar eller anser om dem. 

 

Twitter – Vi har valt att använda oss av Alice Marwick och danah boyds definition av 

Twitter. De beskriver att “Twitter is a microblogging site, originally developed for mobile 

phones, designed to let people post short, 140-character text updates or ‘tweets’ to a network 

of others.” (boyd & Marwick, 2011:3)  

 

Microbloggning – Vi har valt att använda oss av Alice Marwick och danah boyds definition 

av microblogging. Dem beskriver microblogging som “short, 140-character text updates or 

‘tweets’” (boyd &Marwick, 2011:3)  

 

Front stage – Vi har valt att använda oss av Scanells definition av Front stage. Det handlar 

om situationer som kräver “.. care in the projections of a managed self-performance. An 

example might be, for teachers, the classroom.” (Scannell, 2007: 147)  

 

Back stage – Vi har valt att använda oss av Scanells definition av Back stage. Det handlar 

om “In the backstage regions (the school staff room for instance) an individual can relax.” 

(Scannell, 2007: 147) 

 

Fasad – Vi har valr att använda oss av Erving Goffmans definition av Fasad. Han beskriver 

fasaden som ”Fasaden är alltså den expressiva utrustning av standardtyp som avsiktligt eller 

omedvetet används av individen under hans framträdande.” (Goffman, 2005:28) 

 

Inramning - Vi har valt att använda oss av Erving Goffmans definition av Inramning. Han 

beskriver inramningen som ” inbegriper möbler, dekor, ytplanering och andra 

bakgrundsinslag som tillhandahåller sceneriet och rekvisitan för den ström av mänsklig 

aktivitet som utspelas framför, inom eller på scenen.” (Goffman, 2005:29)  
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Scener – Vi har valt att använda oss av Erving Goffmans definition av Scener. Han besrkiver 

scener för oss som ”Det finns emellertid situationer, som ofta kallas för scener, i vilka en 

individ uppträder på ett sådant sätt att han gör slut på eller allvarligt hotar det upprätthållna 

sken av konsensus, som artigheten bjuder, och även om han kanske inte handlar enbart för 

att ställa till med en sådan oenighet agerar han med vetskap om att det sannolikt kommer att 

uppstå en sådan oenighet.” (Goffman, 2005:184) 

 

Vi har även tre begrepp som vi valde att definiera tillsammans med våra informanter senare i 

studien. Dessa begrepp har vår beskrivning samt en teoretisk beskrivning. 

 

Profil: Profil i förhållande till Twitter är användarens presentation och dennes tweets. 

Profilen är användarens representation av sig själv på mötesplatsen. (Funkeson, 2006:7)  

 

Privat: Privat i förhållande till Twitter är det som väljs att hållas dolt för andra användare.  

Definition av privat är det som är dolt för insyn, det som sägs eller görs i enrum eller i 

hemlighet eller i en begränsad krets av människor. (Thompsons, 2001:156) 

 

Offentligt: Offentligt i förhållande till Twitter är det som väljs att visas upp.  

Definition av begreppet nämligen att offentligt är detsamma som ”öppen” eller ”tillgänglig 

för allmänheten”. Det som är offentligt i denna mening är det som synligt eller möjligt för 

andra att iaktta. (Thompsons, 2001:Ibid) 
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2.	  Teori	  

2.1	  Representation	  av	  kvinnor	  i	  medier	  
Här kommer vi presentera begreppet representation, hur kvinnor har representerats i medier 

förr och hur de använder sig av internet idag.  

 

Representation innebär skapandet av mening genom språk som består av tecken och 

symboler. Medier har oavsett om det är ljud, skrivna ord, elektroniskt producerade bilder, 

noter eller andra objekt en makt att framställa eller representera personer och företeelser i 

olika kategorier. Hur realistiska bilderna än verkar vara kan de aldrig helt enkelt presentera 

världen direkt. Bilderna är en konstruktion, en ny presentation (representation), snarare än ett 

öppet fönster mot det verkliga (Branston & Stafford, 2005; Hall, 1997). Vi kan använda oss 

av representation för att se hur kvinnliga användare framställer sig själva på Twitter. En 

skriven presentation, profilbild och allt annat som användaren väljer att publicera och göra på 

Twitter, är och blir en representation av dem själva. 

 

I studier om representation med inriktning på genus via medier som TV och film från 1960 – 

80-talet visar att massmedierna brukade vara väldigt stereotypiska. Mannen hade ofta 

huvudrollen och var mer aktiv, beslutsam, modig, intelligent och fyndig jämfört med 

kvinnan. Hon framställdes ofta som klen, i behov av skydd och vägledning, ge kärlek och 

stöd till den manliga huvudrollen. Även tidningar ämnade för kvinnor tenderade att förstärka 

de feminina och den typiska stereotypen av en hemmafru (Gauntlett, 2005). 

 

Den brittiske medieforskaren David Gauntlett menar i sin bok Media, gender and identity att 

den forskning som gjordes om medier och genus på 1960 – 80-talet är inte relevant i dagens 

samhälle då medierna har förändrats samt att attityden hos människor har ändrats. De som 

en gång var en förebild kan anses vara skrattretande och pinsama i dagens samhälle.  De 

senaste tio till femton åren har saker kraftigt förändrats. Representationen av män och 

kvinnor är mer komplex och mindre stereotyp än vad den var tidigare. Kvinnor och män 

jobbar nu sida vid sida, som jämlikar, på sjukhus, skolor och polisstationer i TV-världen. 

Filmproducenter är försiktiga med att ha kvinnor som offer och har insett att grymma 

hjältinnor är bättre för verksamheten även om manliga karaktärer fortfarande kan vara i 

fokus (Gauntlett, 2005). 

 

Liesbet Van Zoonen är professor i medie - och kommunikationvetenskap och har fokus på 
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femenism i media och har studerat kvinnors internetanvändning. Hon menar att för tio år 

sedan var kommunikationstekniken mansdominerad (Van Zoonen, 2002:11). Hon menar 

även att kvinnor använder internet till sociala ändamål, för att hålla kontakt med nära och 

kära, utbyta personliga åsikter och värderingar och framför allt använder de internet när de 

känner sig ensamma (Van Zoonen, 2002:7). 

 

Feministiska författare och forskare inom marknadsföring på internet hävdar att internet är 

en ”kvinnas värld” och kvinnliga användare tros vara tydliga med sina mål och beteenden 

online. Kvinnor är också mer intresserade än män av personlig interaktion och stöd (t.ex. e-

post, chatt och forum). De försöker att bygga en personlig relation. 

 

Susannah Stern är en amerikansk forskare inom kommunikationsvetenskap. I en av hennes 

artiklar skriver hon att i tidigare forskning hävdas det att användare av internet kan ”vara” 

som de vill framstå på nätet, ofta med färre hämningar eller bekymmer än i deras vardagliga, 

offline liv. De kan även experimentera med olika personligheter och stilar i säkerheten av 

online-världen (Stern, 2004:219). Bloggar erbjuder ett säkert och ganska anonymt forum där 

frågor av betydelse och potentiella hot kan höjas och diskuteras utan rädsla. Bloggar har 

hyllats för sin förmåga att reflektera erfarenheter som tidigare har avfärdats som oviktiga, 

förolämpats eller ignorerats, detta har framförallt gällt synpunkter från kvinnor och yngre 

medlemmar av samhället. Kvinnor har tidigare känt sig isolerade av samhällets förväntingar 

på henne som den naturliga partnern att stanna hemma med barnen och sköta 

hushållssyslorna. På detta sätt är bloggar till hjälp för att bryta den isolering många kvinnor 

har känt inför samhällets förväntningar. (Gregg, 2006:3).  

  

En återkommande synpunkt från forskare är att ungdomar, framför allt unga kvinnor, 

använder sig av internet så som personliga hemsidor, bloggar och sociala nätverkssidor 

för att konstruera sin identitet. För att de, som nämnts tidigare, är en förhållandevis 

säker plats där experiment kan ske ostört i det egna hemmet, skolan eller biblioteket 

(Stern, 2004; Sveningsson Elm, 2007). Samtidigt förser mediet dem med en publik där 

deras olika roller och identiteter speglas. Användaren har då lätt att se själv vad som 

behöver ändras och utvecklas (Sveningsson Elm, 2007). Chandler (1998) har föreslagit 

att personliga hemsidor bäst kan beskrivas som webbplatser med ett grundläggande 

fokus på själv-presentation och vars författare syftar till att besvara frågan, "Vem är 

jag?" (Stern, 2004:219; Chandler, 1998). I studier om hemsidor av till exempel Doering, 
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2002; Dominick, 1999; Miller & Arnold, 2001; Miller & Mather, 1998, har de identifierat 

tydliga skillnader i hur sidorna ser ut mellan könen. Kvinnors hemsidor tenderar att vara 

teknologiskt enklare, med mönster och pastellfärger, delar mer originella skapelser 

(poesi, skönlitteratur och konstverk) och kommunicerar mer med sina läsare genom att 

skriva ord som ”du”, ”din” eller uttrycka sin medvetenhet om läsaren. Forskning har 

också visat att när det gäller innehåll av hemsidor gjorda av män finns det mindre 

biografisk information än de som är gjorda av kvinnor, som är också mer sannolikt 

inkluderar information om sina familjer och romantiska intressen. Män är betydligt mer 

benägna att diskutera sport, och kvinnor är mer benägna att diskutera sin syn på livet 

(Stern, 2004:224). 

 

Användare av internet som skapar sig en egen hemsida, blogg och blir medlem i olika sociala 

nätverk, som Twitter, gör automatiskt en representation av sig själv. Unga användare som 

producerar personliga hemsidor lär sig gradvis att skapa identitet och bilder som de vill att 

andra ska se. De lär sig hur man använder kulturella symboler för sina egna syften, men på 

samma gång lär de sig de tekniska färdigheter som krävs för att skapa dessa representationer 

(Stern, 2008:114). Det är inget som säger att personer och användare av internet väljer att 

representera sig själva fullt ut. I en 1993 års utgåva av The New Yorker, visades en nu ofta 

omtalad och citerad serie som var två hundar som sitter vid en dator där den ena hunden 

säger till den andra: ”No one knows you're a dog i cyberspace”. Vilket är sant, ingen vet 

huruvida personen och användaren i fråga är en man eller kvinna. Om de inte väljer att 

signalera sitt kön under ett samtal - och även då kan detta vara en utarbetad prestation av 

könet eller en lek med identitet som har lite att göra med kroppen en person äger i verkliga 

livet. (Mazzarella, 2005).  

 

Nu ska vi gå närmare in på Erving Goffmans teorier om ”Back stage”, ”Front stage” och 

”Impression management” då vi tror det kan vara det rätta analytiska redskapet för att 

analysera hur människor och framför allt kvinnor framställer sig själva. Det finns många sidor 

människor väljer att framhäva och vissa de väljer att dölja samtidigt som responsen 

människor får av sin omgivning bidrar till upptoning och nedtoning av dessa sidor.  

 

2.2	  Erving	  Goffmans	  teorier	  om	  självpresentation	  
Twitter används även till stor del av till exempel företag, organisationer och artister för att nå 

ut till sina användare. En forskare vid namn John Thompson har beskrivit 
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synlighetsstyrningen, han menar att ”styrningen av synligheten är en gammal politisk konst” 

(Thompson, 2001: 169). Företag, organisationer och artister använder sig av samma 

hjälpmedel som människor för att synas på ett framgångsrikt sätt. Thompson beskriver att 

synlighetsstyrningen är ett sätt att ha makt. Synligheten krävde samtidigt närvaro (2001:169-

170). Han menar att man måste vara närvarande och studera sina konkurrenter för att behålla 

sin maktposition. Användare som uppdaterar och vårdar sin profil samtidigt som de följer 

många medmänniskor erhåller en form av makt inom de sociala nätverkssidorna. Twitter kan 

med andra ord användas som en personlig dagbok, en maktkanal och även som en 

informationskanal. Det finns ett möjligt problem med det här fenomenet. Det är inte en 

självklarthet att användaren följer organisationen, företaget, artisten eller en specifik annan 

användare, detta medför att det blir en envägskommunikation och vilket gör att 

organisationen, företaget, artisten och så vidare inte når fram till dess primära 

användaregrupp, det vill säga de människor som organisationen vill nå fram till. 

 
Erving Goffman studerade under 1920-talet till 1980-talet människors sociala beteende. Han 

studerade hur människor målade upp en bild av de människor de kom i kontakt med. 

När en individ kommer i kontakt med andra individer söker de i allmänhet skaffa sig 

upplysningar om honom eller att tillämpa de upplysningar om honom som de redan 

har. (Goffman 2005:11) 

 

Goffman beskriver att varje människa i en given situation har en ”front stage” och en ”back 

stage”. Detta innebär att varje människa har en framsida som hon väljer att visa upp för sina 

medmänniskor och främlingar, samtidigt som hon har en baksida, en sida som hon väljer att 

hålla gömd för andra människor. I dennes ”back stage” kan hon välja att behålla hemligheter 

om sig själv, samtidigt som hon väljer att visa upp sina bästa sidor i sin ”front stage”. 

Front stage situations call for care in the projections of a managed self-performance. 

An example might be, for teachers, the classroom. In the backstage regions (the 

school staff room for instance) an individual can relax (Scannell, 2005: 147)  

 

Goffman påpekade även att detta i sin tur blir en process av ”impression management” där 

användaren bevakar hur människor i dennes omgivning reagerar när hon presenterar sig själv. 

Denna process är självmedveten och kan förekomma i situationer som en första dejt, en 

arbetsintervju eller ett viktigt möte med en annan människa. ”Denna person kommer vara 

intresserad av hans allmänna socio-ekonomiska ställning, hans uppfattning om sig själv, hans 

attityd till dem, hans kompetens, pålitlighet, och så vidare.” (Goffman, 2005:11) Eftersom 
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”impression management” görs medvetet leder denna granskning i sin tur till att människor 

tar åt sig av de tecken som ges av åskådaren, och tonar ner - eller betonar - vissa delar av sig 

själv med hjälp av den respons hon får.  

Jag har tidigare påpekat att när en individ framträder inför andra kommer hans 

handlingar att påverka den definition av situationen som de kommer fram till. Ibland 

kommer individen att handla på ett alltigenom bekräftande sätt och uttrycka sig på ett 

visst sätt enbart för att åstadkomma det slags intryck som han tror kan framkalla en 

speciell reaktion hos de andra som han är angelägen att uppnå. (Goffman, 2005:15) 

 

Goffman har tidigare presenterat begreppen “fasad”, “inramning” och “scener”. Detta är 

även kallat “facework”. Dessa begrepp kommer att avhandlas nedan. Först ska vi förklara 

fasad, han menar bland annat att människor använder sig av en fasad, en 

standardpresentation som fungerar under alla dennes framträdanden. 

Det kan vara lämpligt att som fasad beteckna den del av individens framställande som 

regelbundet fungerar på ett allmänt och fastställt sätt för att definiera situationen för 

de personer som observerar framträdandet. Fasaden är alltså den expressiva 

utrustning av standardtyp som avsiktligt eller omedvetet används av individen under 

hans framträdande. (Goffman, 2005:28) 

 

Han menar dessutom att vår fasad väljs och inte skapas. Det kan då uppstå svårigheter för 

människor att välja den fasad som bäst passar in på den man verkligen är.  

Eftersom det brukar vara så att fasaderna väljs och inte skapas måste vi räkna med att 

det uppstår svårigheter när de som ska utföra en given uppgift tvingas välja en 

lämplig fasad åt sig själva bland de många alternativen. (Goffman, 2005:33) 

 

Dessa fasader är redan strukturerade genom auktoritet och yrkeskunnande. I det militära 

förväntas exempelvis människor att kunna och utföra vissa uppgifter i vissa nivåer i hierarkin. 

Ett annat exempel är att skillnaden mellan sköterskans och läkarens respektive fasader är stor. 

Många uppgifter som är acceptabla för sjuksköterskan är under läkarens värdighet. Hur detta 

kan appliceras på dagens mediesamhälle kommer tas upp längre ner. 

 

Goffman har skrivit mycket om inramning, som han menar är ett bakgrundsinslag i vår 

presentation och detta bakgrundsinslag tillhandahåller sceneriet, alltså när vi iscensätter oss 

inför vår publik. Goffman beskriver denna inramning på följande sätt: 
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Vi har då först och främst inramningen (the setting) som inbegriper möbler, dekor, 

ytplanering och andra bakgrundsinslag som tillhandahåller sceneriet och rekvisitan för 

den ström av mänsklig aktivitet som utspelas framför, inom eller på scenen. 

(Goffman, 2005:29)  

 

Längre fram i studien kommer vi diskutera hur detta kan appliceras på dagens mediesamhälle 

och våra sociala nätverkssidor.  

 

Goffman har även betonat att vi människor hamnar i olika situationer, så kallade ”scener” 

där vi oftast beter oss på ett sådant sätt som vi vet kommer få människor att reagera. 

Det finns emellertid situationer, som ofta kallas för scener, i vilka en individ 

uppträder på ett sådant sätt att han gör slut på eller allvarligt hotar det upprätthållna 

sken av konsensus, som artigheten bjuder, och även om han kanske inte handlar 

enbart för att ställa till med en sådan oenighet agerar han med vetskap om att det 

sannolikt kommer att uppstå en sådan oenighet. (Goffman, 2005:184) 

Han menar då att människor kan hamna i olika situationer och även om de inte vill ställa till 

en oenighet med andra kan detta ske, publiken kan då bli chockade. Han använder sig därför 

av uttrycket ”att ställa till en scen”. ”Att ställa till en scen” är lämpligt i det sammanhanget, 

eftersom en sådan oenighet i själva verket ger upphov till en ny scen. (Goffman 2005:84). En 

ny scen kan innebära att människor får en ny bild av personen som ”ställer till en scen”. 

Detta kan vara positivt eller negativt hos personen i fråga, denne kanske vill bli sedd eller 

behandlad på ett annat sätt och ställer därmed till en scen för att detta ska hända. Det kan 

samtidigt vara negativt om personen inte vill bli sedd på ett annat sätt. 

 

Goffman har även påpekat att det finns människor som inte tror på sitt agerande och inte 

riktigt bryr sig om vad åhöraren uppfattar om denne, vilket i sin tur kan påverka 

uppriktigheten hos denne och hon kan framstå som ”cynisk”. 

När individen inte tror på sitt eget agerande och inte har något djupare intresse för 

sina åhörares uppfattningar kan vi beteckna honom som ”cynisk” och reservera 

beteckningen ”uppriktig” för individer som tror på det intryck som skapas av deras 

framträdande eller agerande. (Goffman, 2005:25) 

 

Goffman har tidigare konstaterat att det existerar människor som använder sig av en påhittad 

identitet. Han påpekar att åskådarna som kommer på “bluffmakaren” inte godkänner 
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personens roll, detta kan i sin tur leda till att personen blir utstött eller behandlad på ett annat 

sätt. Detta kan kopplas till att ”ställa till en scen”. Åskådarna blir chockade och får en annan 

syn på personen, vilket leder till en ny scen där personen blir annorlunda behandlad. 

När vi kommer underfund med att någon som vi har att göra med är en bedragare 

och en komplett bluffmakare är den upptäckt vi gör i själva verket den att han inte 

hade rätt att spela den roll som han spelade, att han inte var en godkänd innehavare 

av den ställning som han gjort anspråk på. (Goffman, 2005:58) 

 

Då Erving Goffman levde och verkade under 1920- 80-talet var betydelsen av var man 

kommer från, hur gammal man var och vilken social status man hade tre viktiga punkter. 

Han menade att dessa sociala egenskaper var viktiga för hur en människa blev behandlad. 

Samhället är organiserat efter den principen att varje individ som besitter vissa sociala 

egenskaper har en moralisk rätt att vänta sig att andra ska värdera och behandla 

honom på ett tillbörligt sätt. (Goffman, 2005:21) 

 

2.2.1	  Användning	  av	  Goffman	  

Sociala beteenden existerar idag i vår globala medievärld, speciellt på sociala nätverkssidor. Vi 

kommer med hjälp av Goffmans teorier om sociala beteenden applicera dessa på sociala 

nätverkssidor idag, här nedan kan ni se vad vi har kommit fram till. Genom det som 

Goffman understryker ovan kan vi tydligt se att våra val av profil på dessa sociala 

nätverkssidor är en viktig punkt eftersom användare i vår omgivning i stor utsträckning 

granskar dessa profiler. Detta är normalt, då vi får en bild av hur personer är genom till 

exempel val av profilbild och statusuppdateringar. Vi kan därmed utgå från denna profil när 

vi sedan träffar människan i verkligheten. 

 

Impression management är något som vi människor använder oss av dagligen, i verkliga livet 

och inom sociala nätverkssidor. Vare sig vi har mött personen som ger oss respons eller inte. 

Det kan handla om allt från kommentarer på ens statusuppdateringar, kommentarer på ens 

bilder, personliga meddelanden man får från människor man aldrig har mött och så vidare. 

Den respons vi får från människor i vår omgivning är gradvis avgörande för hur vi väljer att 

framställa oss.  
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Inramningen kan i dagens mediesamhälle kopplas till den visuella profilen på sociala 

nätverkssidor, det vill säga val av färger, bakgrundsbilder, texter med mera. Vissa användare 

lägger mer tid än andra på att åtspegla sig själva i sin profil men hur de än väljer att bygga upp 

sin visuella profil kommer denna åtspegla personligheten på ett eller annat sätt. Det kan 

handla om små saker som favoritfärger till stora saker som bakgrundbilder och val av 

profilbild. Den personliga fasaden kan i sin tur kopplas ihop med de meddelanden som 

användaren skriver på Twitter, det kan även kopplas ihop med den skriftliga presentationen 

som användaren har valt att publicera, så som information och ålder. Även här kommer 

användarens val påverka åtspeglingen av personligheten. Det finns användare som väljer att 

inte berätta något om sig själva i presentationen medan andra tycker att detta är en central 

punkt i profilen. Det utgör en möjlighet för användare som vill välja i vilken mån de vill 

behålla sin personlighet privat. Goffman har tidigare nämnt att fasader är givna och för vissa 

människor kan detta vara svårt att acceptera, de kan ha svårt att smälta in i rollen. I dagens 

mediesamhälle kan vi förknippa detta med, på till exempel Twitter, att kända människor får 

flera miljoner följare på grund av namnet och inte aktiviteten eller underhållningen. Andra 

användare kan i sin tur ha både aktiviteten och underhållningen men inte namnet och därmed 

inte får många följare. Vissa människor har fått stämpeln bråkstake, medan andra har fått 

stämpeln av att vara tyst när detta kanske inte stämmer över huvudtaget. Detta kan då bli 

svårt att hantera, speciellt när vi förväntas vara och bete oss på ett visst sätt och detta sätt inte 

stämmer överens med hur vi egentligen är som människor.  

 

Enligt Goffmans tidigare studier blir människor behandlade efter de sociala egenskaper som 

denne har. En individ med sociala egenskaper kan ha lätt att ta kontakt med nya människor 

och därmed ha många bekanta, det samma gäller social status på sociala nätverkssidor som 

Twitter och Facebook. På Twitter har vi social status om vi har många följare, det samma 

gäller Facebook där de med social status har många vänner. Vi blir behandlade efter våra 

sociala egenskaper då vi får ett gott rykte och flera människor vill lära känna oss. 

 

En forskare som har blivit inspirerad av Erving Goffman, och som tidigare har blivit 

presenterad i vår studie är danah boyd, en kvinnlig forskare med fokus på sociala medier. 

2.3	  danah	  boyds	  forskning	  om	  sociala	  nätverkssidor	  
danah boyd har under en lång tid studerat sociala nätverkssidor och hur människor 

presenterar sig på dessa. danah boyd och Alice Marwick har tidigare gjort en studie som 
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handlar om Twitter, självpresentation och dess publik. Vi har valt att använda oss av denna 

studie då den är en bra grund för våra frågeställningar.  

 

danah boyd och Alice Marwick nämner tidigt i sin studie att människor väljer sin presentation 

baserat på vilka de träffar och var de befinner sig.  

We present ourselves differently based on who we are talking to and where the 

conversation takes place – social contexts like a job interview, trivia night at a bar, or 

dinner with a partner differ in their norms and expectations. The same goes for 

socializing online. (boyd & Marwick, 2011:1) 

boyd och Marwick menar att detsamma gäller när människor socialiserar sig med andra 

människor på internet. Människor väljer då hur de ska presentera sig beroende på person och 

plats. Detta beror förmodligen på att människor i vår omgivning har olika värderingar, 

intressen, smak och tycke och för att vi ska platsa in i de facken måste vi bete oss olika från 

person till person. Detta gör vi för att personen i fråga ska få en bra bild av oss och för att vi 

därmed ska bli omtyckta.  

 

boyd och Marwick har även studerat den publik människor har på sociala nätverkssidor. De 

menar då att användare har en allt större pubik som de inte är medvetna om. Användaren 

behöver i sin tur kategorisera publiken snarare än att tänka på dem som ”vem som helst” för 

att presentera sig på bästa sätt och för att tillfredställa alla sina följare med tweets som tilltalar 

dem.  

While anyone can potentially read or view a digital artifact, we need a more specific 

conception of audience than ‘anyone’ to choose the language, cultural referents, style, 

and so on that comprise online identity presentation. (boyd & Marwick, 2011:2) 

 

Många användare kan göra misstaget att tänka på sin publik i form av vänner, bekanta och 

sina följare. Twitter är dock mycket större om man väljer att ha en öppen profil, då det är 

sökbart på google och vem som helst har tillgång till det som skrivs. Detta är något som boyd 

och Marwick har valt att undersöka genom en stor intervju som skickades ut till användare på 

Twitter. Några frågor som de valde att fråga användare på Twitter var: 

‘Who do you imagine reading your tweets?’ and ‘Who do you tweet to?’ Later, we 

asked: ‘What makes an individual seem “authentic” on Twitter? (Or what does it 

mean to be authentic?)’ and ‘What won’t you tweet about? What subjects are inappro-

priate for Twitter?’ (boyd & Marwick, 2011:6) 
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Många svarade att de Twittrade till sig själv, till sina nära och kära och någon sa ” Honestly, I 

have no idea who reads them. Hopefully a very small group of very forgiving people!” (boyd 

& Marwick, 2011:9). 

 

En skillnad som man kan se i boyds och Marwicks studie är att användare med många följare 

resonerar på ett annat sätt än de som har få följare. ”People with few followers, who use the 

site for reasons other than self-promotion, generally see Twitter as a personal space where 

spam, advertising, and marketing are unwelcome” (boyd & Marwick, 2011:11). Människor 

som inte använder sig av Twitter för att marknadsföra sig själva kan tydligt se hur 

ovälkommet spam är. Spam är till exempel uppdateringar i massantal med reklam, nonsens 

eller andra förstörande onödigheter. Detta är intressant eftersom spam är något som ständigt 

förekommer på alla sociala nätverkssidor för att marknadsföra något i sin närhet, till exempel 

sig själv, musik eller sin verksamhet. Många följare är medvetna om att de får respons på vad 

de än skriver även om majoriteten stör sig på spam, så marknadsföring på detta sätt går hem. 

Det finns många exempel där människor vill starta en musikkarriär eller annan form av 

verksamhet och väljer därmed att skicka ut sitt arbete via Twitter. Det finns också de 

människor som enbart vill ha fler följare och bli ett känt ansikte och som då använder sig av 

användare med många följare för att lyckas få sitt namn välkänt. Alla dessa medel fungerar, 

då Twitter handlar om att följa andra människor. 

2.4	  Användning	  av	  teorier	  och	  begrepp	  
Sociala beteenden existerar idag i vår globala medievärld, speciellt på sociala nätverkssidor. Vi 

kommer med hjälp av Goffmans teorier om bland annat ”front stage”, ”back stage” och 

”scener, inramning & fasader”applicera dessa på sociala nätverkssidor idag.  

danah boyd och Alice Marwicks teorier om sociala medier är relevanta då det är en ny studie 

om Twitter. Som tidigare nämnt i studien är Twitter ett relativt outforskat socialt nätverk. På 

grund av att det finns lite forskning är det bra att använda sig av en existerande studie med 

relevanta begrepp som vi sedan kan använda att analysera vårt resultat från den kvantitativa 

innehållsanalysen och de kvalitativa intervjuerna. 

Vi kan använda oss av representation för att se hur kvinnliga användare framställer sig själva 

på Twitter. En skriven presentation, profilbild och allt annat som användaren väljer att 

publicera och göra på Twitter, är och blir en representation av dem själva.	  
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3.	  Metod	  
Vi har valt att använda oss av kvantitativ innehållsanalys och kvalitativa intervjuer för att få 

svar på våra frågeställningar. För intervjuerna har vi även valt att göra en expertintervju som 

vi kallar den. Det är en större intervju med fler och djupgående frågor med en kvinnlig 

användare som har många följare och som uppdaterar mycket. 

De olika metoderna och expertintervjun kommer vi återkomma till och presentera närmare. 

3.1	  Val	  av	  metoder	  
Eftersom vi ville komma åt hur svenska kvinnor framställer sig själva på Twitter valde vi att 

göra en kvantitativ innehållsanalys på svenska kvinnors Twitter profiler. En kvantitativ 

innehållsanalys syftar alltid till att lyfta sig upp från det enskilda, med sikte på det generella 

(Ekström & Larsson 2007:111). Med hjälp av ett kodschema och variabler, som fungerar som 

standardiserade frågor att ställa till innehållet, har vi samlat in data som vi kunde 

sammanställa i SPSS. Från detta kan vi skapa tabeller vilket är ett bra verktyg då vi på ett 

överskådligt sätt kan se skillnader och likheter i kvinnors framställning på Twitter.  

 

I innehållsanalysen kan vi dock endast få svar på frågeställningarna, ’på vilka sätt framställer 

sig svenska kvinnor på Twitter?’ och ’vilka skillnader finns mellan användare beroende på 

antal följare?’. För att komplettera innehållsanalysen har vi valt att använda oss av kvalitativa 

intervjuer som är bra för att samla in data som är knuten till människors uppfattningar, 

värderingar och handlande (Östbye m.fl, 2004). Detta behövs för att få svar på den tredje 

frågeställningen: vilken gräns kvinnor sätter för vad de delar med sig till sin publik på 

Twitter? Frågeställningen är alltså fokuserad på användarnas egna uppfattningar och 

värderingar, vilket är svårt att mäta med en innehållsanalys. Vi använder kvalitativa 

intervjuver för att få svar på de andra två frågeställningarna också. 

Det finns däremot nackdelar med intervju som metod och det krävs ordentligt förarbete för 

att intervjun ska leda till bra resultat. Eventuella nackdelar kan vara att intervjuaren kan 

påverka vad informanten väljer att svara på. Alla metoder har sina nackdelar som man bör 

vara medveten om och försöka att undvika.  

 

Uppsatsens validitet kan stärkas på olika sätt, bland annat genom triangulering, som innebär 

att man kompenserar för svagheterna genom att kombinera olika analytiska ansatser (Östbye 

m.fl, 2004:122). Just därför använder vi oss av kvantitativ innehållsanalys och kvalitativa 

intervjuer för de kompletterr bristerna hos varandra.  
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3.2	  Kvantitativ	  innehållsanalys	  
Vi har som nämnt innan använt oss av en kvantitativ innehållsanalys. Denna metod hjälper 

oss att se hur kvinnliga användare på Twitter väljer att använda och framställa sig själva 

genom sina profiler. Variablerna i kodschemat (se bilaga 1) utgår från användarnas 

twitterprofiler. Alla profiler har samma stomme och det som kan skilja sig, förutom 

användarnamn och det riktiga namnet, är bland annat bakgrundsbild, vissa färgval, profilbild, 

skriven presentation och länk i presentationen. Vi har valt att analysera bland annat länk i 

presentation eftersom detta är en inställning i profilen och det är ett val användaren själv gör 

i sitt sätt att framställa sig, därmed tycker vi att det är en relevant enhet att undersöka. Det är 

intressant att se om användaren länkar till en personlig hemsida, blogg eller något annat 

socialt nätverk för att förstärka sig själv.  

Användare kan välja att ha en privat profil, vilket betyder att den döljer sina tweets för andra 

användare och övriga internetanvändare. En användare måste göra en förfrågan om tillgång 

till användaren med privat profil och den får då välja att acceptera eller inte. Det går alltså att 

analysera allting i en privat profil förutom just användarens tweets och flöde. Vi har även valt 

att analysera bland annat val av profilbild och bakgrundsbild och om användaren anger för- 

och efternamn. Vi har även valt att analysera om användarna har en skriven presentation och 

den har analyserats mer ingående för att se vad de nämner i sina presentationer, som ålder, 

familj, yrke och intressen. För att då kunna se hur användarna framställer sig på Twitter 

genom sina skrivna presentationer.  

Grunden till våra variabler har gjorts genom en undersökning på Twitterprofiler. Vi har alltså 

kikat på profiler för att se det mest relevanta på sidan, och vad vi bör undersöka för att få 

svar på våra frågeställningar. Vi ville med hjälp av innehållsanalysen få en bred grund som 

kunde fungera tillsammans med intervjuerna för att få svar på våra frågeställningar i denna 

studie.  

 

 

För att få svar på vilka skillnader finns mellan användare beroende på antal följare använder 

vi oss av två grupper: de som har många följare och de användare som uppdaterar 

kontinuerligt eller ofta. Vissa användare analyserades också i de båda grupperna eftersom 

vissa både twittrar mycket och har många följare. Antalet twitterprofiler som har analyserats 

är 55 stycken ur respektive grupp. Vi valde att analysera hur ofta de olika användarna ur varje 

grupp uppdaterar och hur ofta de nämner någon annan i deras tweets. Nämner, är att en 

användare skriver till eller om en annan användare. Omnämningarna börjar alltid med ett @ 
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och följs direkt av användarnamnet (@användarnamn). Vi analyserade varje användares 20 

senaste tweets för att se hur mycket de uppdaterar och hur ofta de nämner någon annan 

användare.  

 

Vi valde även att analysera de olika kategorierna en vecka efter igen för att se om användarna 

ändrade något i sin profil under en vecka, just för att det är intressant att se om de valt att 

ändra något.  

Analyserna skedde under två veckor, en gång vecka 18 och nästa under vecka 19 år 2011, 

detta gjort vi för att se om någon ändring skedde. Då i form av bland annat designbyte, 

informationsbyte, ökning/minskning av antal följare och så vidare.  

3.3	  Kvalitativ	  intervju	  
Anledningen till detta metodval är att vi ville få fram svåråtkomlig information från 

användarna, som personliga tankar och åsikter om Twitter i helhet och smådetaljer inom 

profilen och användningen hos varje kvinna, som ger oss komplettering för 

innehållsanalysen. 

 
Vi har intervjuat (se bilaga 2 för intervjumanual) sju kvinnor om deras val av profil på 

Twitter, åsikter om offentligt och privat samt vad dessa val kan ge användaren. 

Intervjufrågorna skapades dels genom inspiration från boyd och Marwicks intervjuer i 

studien ”I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context collapse, and the 

imagined audience”. Senare utgick vi från det som kändes relevant kring våra frågeställningar 

och studien i helhet. Vi försökte ställa frågor som skulle ge oss raka svar till våra 

frågeställningar. Vi fick prova oss fram ett flertal gånger för att se vilka frågor som fungerade 

samt vilka som inte fungerade. Som vi nämnt tidigare valde vi även att ha en expertintervju 

med en kvinnlig användare som har många följare och som uppdaterar mycket. Denna 

intervju är med Sofia Mirjamsdotter som är journalist, bloggare och föreläser om sociala 

medier. Intervjun innehöll fler och mer djupgående frågor utöver de vanliga 

frågeställningarna från de andra intervjuerna. Detta för att stärka de andra intervjuerna och ge 

oss ett större djup i resultaten. Vi ville genom intervjufrågorna få specifika svar som 

tillsammans med innehållsanalysen kunde hjälpa oss besvara våra frågeställningar i studien. Vi 

har valt att skriva ut våra intervjuer bokstavligt, då vi anser att dessa ger mer trovärdighet när 

de kommer direkt från informanten, så som denna säger detta. I vår expertintervju har vi 

dock valt att förfina mindre språk- och stavfel, detta för att delar av intervjun finns med som 
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ett eget kapitel i denna studie. Sofia Mirjamsdotter är den enda informanten som vi har valt 

att sätta namn på, Sofia har självklart gått med på detta.  

 

Ett problem som vi kunde se med intervju som metod var att de kvinnor vi har valde ut inte 

befann sig i Karlstad eller delar kring Karlstad och då förlorade vi möjligheten att göra 

intervjuer som är ”ansikte mot ansikte”. Vi valde då att använda oss av Skype. I vissa av 

fallen fick vi lov att ringa personen som skulle intervjuas då denne inte hade tillgång till 

Skype. Möjligheten fanns även att se dessa kvinnor med hjälp av webbkamera, detta var dock 

frivilligt och helt upp till de kvinnor vi intervjuade. Det var endast en infomant som valde att 

använda webbkameran. Vi valde dessutom att ta hjälp av Audicity, ett inspelningsprogram via 

datorn för att få bästa möjliga ljud från intervjun. Intervjuerna har sedan transkriberats 

(transkriberingarna tillhandahålls av författarna).  

 

Vad är skype? 

Skype är ett program som tillåter dig prata i ”telefon” med vem som helst i hela världen 

genom din internetuppkoppling. En förutsättning för att du ska ringa gratis är att den andra 

personen också har skype installerat och igång. För att kunna använda skype måste 

användaren ha microfon och headset, i dag finns oftast microfon inbyggt i de flesta nya 

datorer.  

 

Vad är webkamera? 

Webkamera är en filmkamera, som kan finnas inbyggd i datorn eller anslutas till datorn och 

oftast sitta ovanför skärmen. Detta ger människor möjligthet att visa upp sig i olika program, 

till exempel msn och skype. I skype finns en knapp som heter ”starta videosamtal” då både 

ljud och video startas och personen du pratar med kan både höra och se dig. 

 

Vad är Audacity? 

Audacity är ett ljudredigeringsprogram som innehåller det mesta man behöver för enklare 

ljudredigering på dator. I programmet kan man spela in, klippa och klistra, justera volym, 

panorering, ljudformat och lägga effekter. Dessutom hanterar Audacity multipla ljudspår, och 

sist men inte minst är det fri programvara, och därigenom helt gratis. 

   

För att vi skulle få bästa möjliga svar på våra intervjufrågor var dessa tvungna att vara 

välformulerade och uppstrukturerade på ett bra sätt. Vi valde att ha intervjun 
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halvstrukturerad för att erbjuda flexibilitet och möjligheten att enkelt ställa följdfrågor. 

Frågorna har därför används mer som riktlinjer och stödpunkter vid tystnad/oklarheter och 

vi har kunnat prata mer fritt om varje ämne istället för att följa ett färdigskrivet manus. Vi 

hade som inriktning att försöka ställa samma frågor till alla kvinnorna, främst för att 

säkerställa reliabiliteten i undersökningen.  

3.4	  Urval,	  avgränsningar	  och	  problem	  

Att undersöka kvinnans använding är intressant då internet enligt tidigare forskning har varit 

mansdominerat men visar nu att det är främst kvinor som använder sig av sociala nätverk. 

Urvalet till den kvantitativa innehållsanalysen har skett genom en svensk sida som rankar 

svenska användare av Twitter, sidan heter twittoppen.se. Där rankas användarna i olika 

kategorier som mest inflytande, flest följare, uppdateringar, vänner och andra kategorier. Vi 

har valt att använda oss av rankningarna följare och uppdateringar för att se om det finns 

någon skillnad mellan dessa två kategorier och användarnas val av design samt andra val för 

att presentera sig själv. På detta sätt kan vi se hur kvinnor använder och framställer sig själva 

på Twitter och om det finns skillnader mellan användare beroende på antal följare. 

 

Ett problem uppstod när vi skulle analyserna urvalet av de som har flest följare. I början på 

rankingen av flest följare på twittoppen.se finns nämligen mycket kändisar, politiker, bloggare 

och andra människor som automatiskt får många följare just för att de är igenkända av 

allämnheten. Att analysera den kategorin skulle passa bättre in i en annan forskning och ett 

annat problem är att det inte alltid är personen själv som twittrar. Vi valde därför att gå ner 

på listan för att komma åt de användare som vi anser är vanliga. Med vanliga menar vi de 

användare som inte är igenkända från TV, bloggar, radio och andra medier och har fått ihop 

sina följare på Twitter på egen hand just för att användaren antagligen twittrar mycket, är 

intressant och roligt.  

Vi är medvetna om att det blir ett problem när vi väljer bort en del av vår population. Vi 

anser dock att trovärdigheten blir större eftersom många kändisar låter andra personer 

använda Twitter och twittra åt dem. Därför är detta ett strategiskt val för att utesluta dessa i 

vår studie. 

 

Till intervjuerna har vi valt ut tre kvinnliga användare som finns i kategorin med många 

följare och tre stycken ur kategorin som uppdaterar mycket. Vi valde dessa utifrån listorna på 

twittoppen.se. Vi kontaktade de som kom först ur varje kategori och sedan har vi gått neråt i 
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listan. Det gick bra till en början och vi fick fyra intervjuer och vår expertintervju, vi hade 

flera intervjuer på gång och bra kontakt med flera användare men de slutade höra av sig eller 

drog sig ur i sista stund. Detta gjorde att de sista två intervjuerna blev mer slumpmässigt 

utvalda från twitttoppen.se.  

Ett problem med detta urval är att det inte blev tillräckligt slumpmässigt. För att kunna säga 

något om populationen och kunna bedöma säkerheten hos detta slags generalisering måste 

urvalet vara slumpmässigt (Östbye m.fl, 2004). De som inte svarade oss och som vi gav upp 

på blir också ett bortfall. Vi hade kunnat vara mer drivna mot dessa och skickat påminnelser 

och lockat med annat men trotts detta tycker vi att urvalet blev bra och det blev mer 

slumpmässigt än vad vi sjävla trodde.   

3.5	  Forskningsetik	  
Twitters alla användare som valt att inte ha en privat profil finns sökbara på sökmotorn 

google.com. Där kan även de tre senaste tweetsen visas upp i ett flöde och det behövs inget 

konto på Twitter för att läsa och ta del av dessa tweets. Därmed ansåg vi att vi inte behövde 

meddela de användare vars profiler blev granskade för samtycke. För att inte behöva ett 

samtycke av användarna räcker det att arenan som materialet hämtas från är offentligt, samt 

att materialet som hämtas inte är känsligt (Sveningsson Elm, 2007:6). Användarens riktiga 

namn, användarnamn och andra presonliga uppgifter som förekommer på användarens 

twitterprofil kommer inte att anges i denna uppsats då det inte finns någon relevans för 

denna infomation för varken trovärdighet eller resultat.  

 

I intervjuerna erbjöd vi alla respondenter anonymitet då det är viktigt för dem att inte kunna 

identifieras av andra. Alla valde att vara anonyma förutom personen i vår expertintervju som 

gav oss godkänande att skriva med hennes namn. Innan intervjun startade informerade vi 

informanten om vårt syfte och mål med denna studie. 

3.6	  Validitetsdiskussion	  
”Validitet innebär giltighet (eller trovärdighet eller bekräftningsbarhet) och gäller först och 

främst hur pass relevanta data och analyser är i förhållande till problemformuleringen. 

Begreppet är så omfattande att det är svårt att ge en exakt och täckande definition, men i 

stora drag betyder validitet att man mäter det man avser att mäta.” (Östbye m.fl 2004:40) 

 

Våra intervjuer med kvinnorna har genomförts via Skype, och spelats in via Audicity. Detta 

gjorde att informanten inte blir lika påverkade av inspelningsapparaturen och kommer i sin 
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tur vara mer öppna. Östbye m.fl påpekar att i relation till den överordnade frågeställningen 

hjälper det inte med hög grad av reliabilitet genom att intervjun är återgiven ord för ord, om 

informanten inte vågar vara öppen på grund av inspelningsapparaturen (2004:121). 

Informanten blev naturligtvis informerad om att vi spelar in intervjun, men förhoppningsvis 

blir denne inte lika påverkad som vid en vanlig samtalsintervju där inspelningsapparaturen 

oftast kan ses under hela intervjun. 

 

Eftersom Twitter är sökbart på Google behöver vi inte logga in via våra konton, och kan 

därmed inte bli påverkade av profilers gemensamma följare utan vi kan istället se alla profiler 

som utomstående, även våra egna. Vi valde därför att skapa ett nytt konto för att inte bli 

påverkade på något sätt. Vi började följa de kvinnor vi ville intervjua och tog kontakt med. 

Om vi skulle välja att använda våra profiler kan detta påverka oss då vi möjligtvis kan välja ut 

profiler medvetet efter egen relation till dessa användare.  

 

Dessa olika faktorer påverkar vår validitet. Strukturen på intervjufrågorna och 

variabelvärderna i innehållsanalysen säkrar till ett korrekt resultat, vilket ökar validiteten i 

uppsatsen. En hög grad av validitet och reliabilitet anses vara förutsättning för att man ska 

kunna generalisera analysresultaten. (Östbye m.fl 2004:120)  

 

Problem med den kvantitativa innehållsanalysen kan vara om variablerna och variabelvärdena 

inte är noga utarbetade i kodschemat. Kodschemat måste vara fungerande för att få fram ett 

relevant resultat, vilket innebär att det måste vara välstrukturerat. I de personliga intervjuerna 

är det mycket som kan påverka resultaten. Vi som intervjuare kan ha förberett oss dåligt, 

intervjumanualen håller inte och om vi framförallt ändrar för mycket i den under 

intervjuernas gång. Vi kan även påverka intervjupersonen med att inte komma till tals till 

fullo eller påverkar samtalet för att personen undviker vissa aspekter eller känner sig nödd att 

säga saker som han/hon egentligen inte menar (Ekström & Larsson, 2000:70).  

 

Ett annat problem är att privat, offentligt och profil är tre stora och abstrakta begrepp. 

Gränsen mellan privat och offentlig är inte alltid lika självklar, svårigheten här ligger därför i 

att olika människor troligtvis uppfattar dessa två på olika sätt. För att minska antalet 

missförstånd i metodarbetet var det bra att tillsammans med informanten gå genom vad vi 

menar med offentligt, privat och framför allt profil. Problemet med den här metoden är att 

den kan vara ledande, det kan med andra ord ge informanten en bild av dessa ord som inte är 
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hennes egen och det kan i sin tur ge oss svar som har blivit påverkade. Vi valde trots detta att 

definiera begreppen tillsammans med våra informanter, definitionerna kunde ni se tidigare i 

studien under kapitlet Definitioner och avgränsningar (s. 6).  
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4.	  Resultat	  
 
Här kommer vi presentera resultaten som togs fram från den kvantitativa innehållsanalysen, 

våra intervjuer samt vår expertintervju. Vi kommer presentera informationen utifrån våra 

frågeställningar:  

 
• På vilka sätt framställer sig svenska kvinnor på Twitter? 

• Vilka skillnader finns mellan användare beroende på antal följare? 

• Vilken gräns sätter kvinnor för vad de delar med sig till sin publik på Twitter? 

 

Denna information kommer att presenteras efter vår expertintervju, en djupare och mer 

ingående intervju med Sofia Mirjamsdotter som ni kan ta del av här nedan. Vi har i denna 

intervju valt att förfina språk och stavfel. 

4.1	  Expertintervju	  –	  Mymlan,	  Sofia	  Mirjamsdotter	  
I vår studie valde vi att göra en expertintervju med en kvinna vid namn Sofia Mirjamsdotter. 

Hon är journalist och har föreläst om sociala medier. Hon driver dessutom en blogg där det 

diskuteras om hur nya medier möter gamla.  

 

Expertintervjun innehöll djupgående frågor om bland annat hennes användning av Twitter, 

syn på offentligt och privat och vad hon anser om att det hon skriver finns synligt på Google. 

Vi har här valt ut vissa frågor ur transkiberingen av intervjuen som vi anser är viktiga och har 

välformulerade svar för vår studie om kvinnors framställning och användning av Twitter. 

Under kommer en liten sammanfattning av resultatet av denna intervju. 

 

J: Skulle du säga att du anpassar dig efter dina followers? 

Mymlan: Nää.. inte direkt, det kan jag inte säga. Däremot kan man väl säga att jag anpassar 

mig lite grann eller har anpassat mig i takt med att jag fått fler followers. Från början var de ju 

ändå mest folk som jag tyckte jag kände och jag var mycket mer pratig i början. Så på det 

sättet anpassar jag mig. Jag ägnar mig lite mer åt självcensur eftersom jag har många många 

fler som följer och jag vet att de lätt blir missförstånd. Jag anpassar mig också på så sätt att 

(ohörbart) många followers så är det väldigt ofta som jag faktiskt avstår från att twittra saker 

eftersom jag vet att jag kommer få stor respons och jag hinner och orkar inte riktigt med den. 

Så även om jag tycker att jag har saker som jag skulle vilja få ur mig så struntar jag i det för att 

jag inte riktigt orkar med. Jag känner att jag inte orkar eller hinner vara tillgänglig framförallt 
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för att ta diskussionen.  

 

 

J: Upplever du någon gång att det är svårt att jonglera mellan din offentliga och privata sida?  

Mymlan: Ja fast svårt vet jag inte men jag tänker ju på det ganska mycket. Och om man säger 

såhär, i och med att jag har så mycket followers och inte längre är så privat som jag skulle 

vilja vara så kan jag säga att jag sörjer det. Jag skulle vilja vara mer privat, men eftersom jag 

har blivit litegrann som en offentlig person just på Twitter så är jag inte det och det tycker jag 

känns lite tråkigt, men så är det. Så är det väl för alla som på något sätt är mer eller mindre 

känd/offentliga. Man får tänka sig för lite mer.  

 

J: Finns de någonting som du tycker är för privat för Twitter? Eller personligt? 

Mymlan: Inte i allmänhet, de tycker jag är upp till var och en att bedöma vad som är privat, 

man sätter sin egen gräns. För mig så är det väl, lite från fall till fall men jag pratar till 

exempel inte om mina barn om de inte har godkänt det, de tycker jag inte är okej eftersom 

jag har ganska stora barn också. Överhuvudtaget är jag en sådan som kan va ganska privat 

med mig själv men inte om andra. När andra människor är inblandade så är de genast mycket 

svårare att vara privat, för de är folk som inte har bett om mina tusen followers. Men jag 

skulle inte berätta att jag sitter på toa och twittrar, de är ingen big deal för mig men de har 

folk inte med att göra. 

 

J: Blir du påverkad att dina tweets finns synliga på google? Eller var det så i början för dig när 

du inte var så ”känd”? 

Mymlan: Nä jag tänker aldrig på sådant, jag tänker såhär och de tänker jag med allt. Det 

tänker jag när jag bloggar, när jag twittrar, vad jag än gör. En krönika i en tidning, genom att 

den publiceras på nätet så är det sökbart och vem som helst kan hitta och läsa det och det är 

jag medveten om och de är ingen skillnad på Twitter eller någon annanstans.  

J: Du har de i bakhuvudet varje gång? 

Mymlan: Ja de tycker jag alla ska ha hela tiden för det är faktiskt så att man inte behöver följa 

folk, vem som helst kan gå in och läsa mina tweets, man behöver inte ens ha twitterkonto. 

De är jag fullt medveten om hela tiden. 

 

Detta är bara några svar vi fick från Sofia Mirjamsdotter hela intervjun finns att tillhandahålla 

hos författarna. Vi valde att ha en expertintervju med Sofia då hon är insatt i sociala medier 
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och har använt sig väl av Twitter. Hon säger att hon tidigare inte höll på med självcensur med 

att detta är något hon får göra nu för att inte bli missförstådd. Hon säger även att hon inte 

blir påverkad av att hennes tweets finns synliga på Google, utan hon tänker istället att allt hon 

skriver på internet är sökbart, och därmed kan alla människor läsa detta. Något som hon även 

påpekar att de flesta borde tänka på. Vi kommer att behandla Sofia Mirjamsdotters svar från 

vår expertintervju senare i denna studie. Här nedan kan ni läsa mer om hur vi gick till väga 

och de svar vi fick in av vår innehållsanalys.  

4.2	  Resultat	  av	  kvantitativ	  innehållsanalys	  

4.2.1	  På	  vilka	  sätt	  framställer	  sig	  svenska	  kvinnor	  på	  Twitter?	  

För att få ett bättre svar på frågeställningen har vi valt att lägga ihop innehållsanalyserna, flest 

följare och de som uppdaterar mycket, från den första veckan analyserna gjordes. För att få 

ett större urval att göra en analys på och få ett bra resultat till frågeställningen. Antalet 

profiler som analyserats är 110 stycken för att skaffa tillräcklig data och därmed kunna 

försöka besvara denna frågeställning. 

 

För att se hur kvinnor framställer sig själva på Twitter har vi till denna frågeställning valt att 

undersöka och analysera om användaren har en privat profil, vad för profilbild, om för- och 

efternamn uppges, om de hade en länk och om de anger vart de kommer ifrån. Vi 

analyserade även vad användaren hade för bakgrundsbild. Användaren kan nämligen välja 

bakgrundsbild, antingen av Twitters egna bakgrundsbilder eller välja att ladda upp en valfri.  

Vi analyserade också om användaren har en skriven presentation. I den skrivna 

presentationen analyserade vi även vad de har skrivit i sin presentation som ålder, yrke eller 

syssla, civilstånd, familj och intressen.  

 

Det resultat som utmärktes mest var att endast fyra profiler var privata av de 110 profiler 

som analyserades. Sedan var det att alla 110 stycken hade en profilbild av något slag. Hela 94 

stycken av dem hade en profilbild som var ett porträtt, som vi tolkade var på användaren 

själv. Resterande 16 användare hade en annan bild som användaren själv har valt. Vissa var 

helkroppsbilder och en del på andra karaktärer som seriefigurer eller kändisar. Det var ingen 

av de som analyserades som hade Twitters standardbild utan alla hade valt att ladda upp en 

egen bild. Det går även att ändra sin egen Twitter profilbakgrund. Användare kan välja 

mellan att använda någon av Twitters olika bakgrundsbilder eller att ladda upp en egenvald 
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bild. Det var 73 stycken av 110 som har en egenvald bakgrundsbild och resten använder sig 

av Twitters standard bakgrunder.  

 

Användarna skriver också gärna ut sitt fullständiga namn (för- och efternamn). Hela 77 

stycken valde att ange sitt hela namn trots att det då är lättare att finna på sökmotorn 

Google.com. De andra 33 som valt att inte skriva hela sitt namn kan ändå ha valt att skriva 

endast sitt förnamn eller något påhittat. Det går nämligen inte lämna det fältet tomt utan 

något måste anges. Det var även vanligt att användarna skrev vart de kom ifrån. Det var 93 

stycken av de 110 som angav stad eller land, endel valde dock att ange både stad och land.   

 

Det var även endast nio stycken av 110 som valde att inte ha en skriven presentation. I 

presentationerna framhäver användarna mest vad de gör, som yrke eller syssla och även vad 

deras intressen är. Det var inte lika vanligt att användarna nämner något om sin ålder, 

civilstånd eller familj i presentationerna. I tabellen nedanför presenteras hur resultaten blev i 

innehållsanalysen om vad användarna skriver med i sina skrivna presentationer. Antalet 

respondenter är 110 stycken, men vissa kan ha skrivit till exempel både yrke och intressen. 

 
Tabell 1 – Resultat för vad användarna skriver i presentationen  
 

Yrke/syssla	   55	  
Intresse	   40	  
Ålder	   4	  
Familj	   8	  
Civilstånd	   4	  
Totalt	   111	  
 
 
Under den skrivna presentationen finns den avsedda platsen för att ha en länk. 97 stycken av 

användarna valde att använda sig av den och ange en länk som oftast är till deras egna 

bloggar eller hemsidan. Det är 16 stycken som länkar till ett annat socialt nätverk eller inte 

länkar alls. I tabellen redovisas resultatet för vad användarna länkar till. 

 

 
 
 
 
Tabell 2- Resultat för vad användarna länkar till 
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Egen	  hemsida	   35	  
Blogg	   46	  
Annat	  socialt	  nätverk	   6	  
Annan	  länk	   10	  
Ingen	   13	  
Totalt	   110	  
 

4.2.2	  Vilka	  skillnader	  finns	  mellan	  användare	  beroende	  på	  antal	  följare?	  

Resultaten för denna frågeställning kommer från två olika kvantitativa innehållsanalyser. Som 

tidigare nämnt i metoddelen har 55 kvinnliga profiler på Twitter analyserats av de som 

uppdaterar mycket och 55 profiler av de som har många följare. Det är samma ämnen som 

har analyserats här som i föregående frågeställning. 

 

Av de 55 stycken som har många följare var det inte någon som valt att ha en privat profil 

medan gruppen som uppdaterar mycket var det fyra stycken som valt att ha en privat profil. 

Det fanns andra tydliga skillnader mellan de två analyserande grupperna. Gruppen som har 

många följare skrev 47 stycken av 55 hela sitt namn (för och efternamn) och de som 

uppdaterar mycket skrev 30 stycken av 55 hela sitt namn.  

 

Vi tittade även på om det fanns någon skillnad i användandet med uppdateringar och 

omnämningar i tweetsen mellan de som tuppdaterar mycket och de som har många följare. 

De som uppdaterar mycket skriver 47 stycken mer än tio tweets per dag. Det var även 41 

stycken som omnämner någon annan twitteranvändare tio gånger eller mer på de 20 tweets 

som analyserades. Att komma ihåg är att vi inte kunde analysera de fyra privata profilernas 

twitterflöde. I gruppen som har många följare var det 24 stycken som skrev mer än tio tweets 

per dag och 32 stycken som nämnde någon annan twitteranvändare i de 20 tweetsen som 

analyserades. 
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Tabell 3- Resultat för uppdateringar 
 
 Uppdaterar	  mycket	   Många	  följare	  
Fler	  än	  10	  tweets/dag	   47	   24	  
1-‐9	  tweets	  per/dag	   3	   18	  
Mer	  än	  1	  gång	  i	  veckan	   1	   10	  
Mindre	  än	  1	  gång	  i	  veckan	   -‐	   3	  
Privat	  profil	   4	   -‐	  
Totalt	   55	   55	  
 

Tabell 4- Resultat på omnämningar i uppdateringar 
 
	   Uppdaterar	  mycket	   Många	  följare	  
1-‐9	  omnämningar/tweet	   10	   23	  
10	  omnämningar	  eller	  fler	   41	   32	  
Privat	  profil	   4	   -‐	  
Totalt	   55	   55	  
 

I tabell 3 kan vi även se att gruppen som har många följare är väldigt aktiva men inte lika 

mycket som de som uppdaterar mycket.  

 

En av de analyserade sakerna som skiljde sig tydligast mellan grupperna var vad användarna 

väljer att skriva i sina presentationer. Den gruppen som har många följare valde fler att skriva 

om vilket yrke de har och sedan vad de har för intresse. Medan de som uppdaterar mer 

skriver mer om intressen, familj och därefter yrke. Antalet respondenter är 55 stycken ur 

varje kategori, men vissa kan ha skrivit till exempel både yrke och intressen. 

 

Tabell 5- Resultat för vad som skrivs i presentationerna 
 
	   Uppdaterar	  mycket	   Många	  följare	  
Yrke	   21	   34	  
Intressen	   24	   16	  
Civilstånd,	  ålder,	  familj	   13	   3	  
Totalt	   58	   53	  
 

Att vissa ämnen inte har nämnts här är för att det inte var någon större skillnad mellan de två 

grupperna.  
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4.2.3	  Skillnader	  mellan	  analyserna	  vecka	  18	  och	  19	  

Som nämnt tidigare gjorde vi analysen en vecka senare för att se om användarna hade ändrat 

något i sina profiler. Det som var oväntat var att en användare ur gruppen som uppdaterar 

mycket hade bytt användarnamn eller tagit bort sitt konto. På grund av detta blev det blev 

endast 54 profiler analyserade den andra veckan i den gruppen.  

 

Gruppen som ändrat mest i sina profiler är de som har flest följare. Det var två stycken som 

har skrivit en presentation som inte hade en skriven presentation veckan innan. Det är även 

två stycken som har ändrat och tagit bort vad de har för yrke och två stycken användare som 

lagt till vad de har för intressen i den skrivna presentationen. En användare ur gruppen som 

har flest följare har även lagt till sitt fullständiga namn. I gruppen som uppdaterar mycket 

finns endast en stor skillnad skett vilket är att användare har ändrat sina länkar i 

presentationen. Två stycken har lagt till egen hemsida och en som till och med har tagit bort 

sin blogglänk från presentationen.  

 

Att göra analysen en vecka efter var intressant men svårt att se några större ändringar och 

mönster. Att göra just detta skulle vara intressant i en studie där analyserna sker med ett 

större mellanrum som nämnt tidigare i metoddelen. 

  

4.3	  Resultat	  kvalitativa	  intervjuer	  
Informanterna 1, 5 och 6 är i åldrarna 20-25 år och är studenter på universitet- eller 

högskolenivå. Informant 2 och 4 är 25-30 år och arbetar. Likaså gör informant 3 som dock är 

mellan 30-35 år. Alla studerar och arbetar inom media och kommunikation. 

4.3.1	  På	  vilka	  sätt	  använder	  och	  framställer	  sig	  svenska	  kvinnor	  på	  Twitter?	  

Informanterna från intervjuerna använder sig av Twitter av olika anledningar, dels för att få 

snabba nyhetsuppdateringar, uppmärksamhet, nätverka för att få jobb och för att det är ett 

bra sätt att få ett stort nätverk utan geografiska begränsningar. Vi frågade hur många timmar 

informanterna använder sig av Twitter varje dag i snitt. Tre stycken av informanterna svarade 

att de är uppkopplade hela tiden dels för nöje men även för att de använder Twitter i sina 

yrken. Informanterna använder sig inte endast av datorer utan även av mobiltelefoner för att 

vara uppkopplade dygnet runt.  
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Informanterna förklarade även vad det är som gör att de blir intresserade av en annan 

användare och gör att de väljer att följa denna. Det alla informanterna sa var att det som 

påverkar mest är deras sätt att twittra. Som alla beskrev ska tweetsen vara roliga och 

intressanta. Informant 2 säger så här ”Hellre att man läser igenom någons Twitter och ser att 

det här är någon som har potential att vara rolig eller vettig eller liksom man har gemensamt 

jobbmässigt med”. Informant 3 och 4 följer också gärna en annan användare för vad de har 

för yrke, oftast inom deras eget yrke eller framtida yrke.  

Informant 3 tycker de är viktigt med att det står vem användaren är och varför den twittrar. 

Även informant 6 tycker det är viktigt att det finns en beskrivning om vem personen är. ”Om 

det är ett lösryckt citat eller någonting abstrakt, poetiskt eller pretentiöst, då säger inte det så 

mycket om personen” säger hon. Är presentationen tydlig att hon kan få en bild av personen 

är det en bra skriven presentation och hon behöver då inte titta igenom användarens senaste 

tweets.  Informant 3 tycker det är viktigt att användaren inte bara är som hon uttrycker det 

”en megafon”, med det menar hon att en användare uppdaterar mycket utan att inleda en 

dialog med sina följare och ”som inte ser sina kompisar på Twitter”. För henne är en sådan 

användare ointressant. Informant 4 berättar att hon skriver 20-30 tweets om dagen och 

kommunicerar och svarar andra med 200-300 tweets om dagen, vilket hon tycker är viktigt 

att göra. ”Många har det för att visa upp sig, det är inte sociala medier om man inte svarar” 

säger hon. 

 

Vi frågade informanterna vem de twittrar för och ser som deras publik eftersom det påverkar 

framställningen. Informant 4 twittar för dem som hon följer för att hon inte vet något om 

sina andra följare. Av alla de som hon följer har hon träffat cirka 80 procent av dem på 

riktigt. Hon vill ha någon form av interaktion i verkliga livet. Informanterna 2 och 5 ser dem 

de känner och följer som deras publik och de som jobbar inom samma yrke eller kommer 

från samma förhållanden som en storstad. Informant 6 twittrar för sina följare som hon 

”tycker verkar häftigast”. Det kan vara en kändis eller högt uppsatta inom det hon gör då 

tänker hon ”jag skulle vilja att någon av dem här reagerar på det jag skriver, jag vill ha en 

tweet tillbaka från någon av dem som jag rangar högst”. De sista informanterna 1 och 3 

tänker inte alls att de har en publik utan twittrar om och för sig själv men öppet så alla 

förstår.  

 

Fem stycken av informanterna försöker visa alla sina sidor, de väljer att använda orden 

offentliga eller personliga på frågan vilka sidor de väljer att framhäva på Twitter. Som 
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infromant 2 säger ”jag är mer personlig än vad jag bör vara”. De förklarar att de är offentliga 

och personliga men att de vet sina gränser och saker som arbetsgivare kan hålla tillbaka. 

Informant 5 sa en intressant sak ” jag är nog inte på Twitter som jag är i verkliga livet, jag är 

nog lite mer framåt på Twitter än vad jag är. Ja, jag är nog inte lika eftertänksam”. 

 

4.3.2	  Vilka	  skillnader	  finns	  mellan	  användare	  beroende	  på	  antal	  följare?	  

Att vara aktiv och twittra mycket ökar chansen till att få fler användare som väljer att följa har 

alla informanterna antytt till. Informant 2 säger att engagemang är viktigt att ha för att få ett 

stort antal följare. Hon jämför det med en blogg som aldrig uppdateras och hon menar att då 

orkar inte människor gå in på den i fortsättningen. Informanterna 3, 4 och 5 säger samma sak 

om att användare väljer att följa vissa personer för att de redan har många följare och tänker 

”den här personen blir följd av många, då följer jag också den”. De pratar även om att när de 

kom upp i ett visst antal följare gick det mer automatiskt att få fler följare, just för att 

användare tänker som de gör.  

 

Informanterna säger alltså att det är viktigt att man är synlig och aktiv. Informant 1 fick även 

fler följare när hon slutade tänka på vad hon skrev och slutade censurera sig själv. Hon ville 

kunna skriva precis vad hon ville och kunna vara sig själv på internet. 

 

Vi frågade även informanterna om de ändrat sitt sätt att framställa sig när de fått fler följare. 

Svaren har varit lite olika men intressanta, de flesta av informanter har ändrat lite hur de 

framställer sig själva av olika anledningar. Informant 4 har inte ändrat sig på grund av själva 

antalet följare utan snarare gjort det för vilka det är som följer henne. Användare som 

befinner sig inom hennes yrke och hennes arbetsgivare, har gjort att hon twittrar på ett 

snällare sätt. Hon twittrar även lite mindre för att inte folk ska bli trötta på henne och tycka 

att det är tråkigt att läsa. Även informant 5 berättar att hon var mer frispråkig när hon hade 

färre följare. 

 

Ett annat synsätt fick vi från informant 2 som inte tänker att hennes följare kommer granska 

varje bild och text som hon lägger upp men att möjligheten finns och därför finns tanken 

alltid i bakhuvudet att man inte kan vara grov eller kränka någon. Informant 1 känner att hon 

numera har en press på sig att vara på ett speciellt sätt hela tiden.  
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4.3.3	  Vilken	  gräns	  sätter	  kvinnor	  för	  vad	  de	  delar	  med	  sig	  till	  sin	  publik?	  

En viktig fråga vi tog upp var hur de ställde sig till att deras tweets finns synliga på 

sökmotorn Google.com om användaren inte har en privat profil. Alla som intervjuades var 

medvetna om att deras tweets finns synliga på Google och påpekar att det självklart påverkar 

dem när alla kan se vad de skriver, även dem som inte är användare på Twitter. Alla hade 

också en negativ inställning till att de finns synliga på Google och önskar att detta skulle 

försvinna. Informanterna 2, 4 och 6 förklarar att en privat profil gör det svårare att 

kommunicera med andra som användaren inte godkänt och gett tillstånd att ta del av dennes 

tweets och som informant 5 säger ”då förgås halva idén med Twitter tycker jag”. 

Informanterna 1 och 4 har till och med tagit bort sitt riktiga namn från Twitter för att de inte 

ska kunna vara sökbara på Google. Informant 3 säger att hon är medveten att de finns på 

Google och att det begränsar henne, på Twitter och även hennes två bloggar. ”Men det är 

inte så att jag går och tänker på det hela tiden utan det är ett förhållningssätt som man kanske 

har överhuvudtaget i livet”. Hon menar att det begränsar henne vad hon skriver och lägger ut 

på internet för att allt som skrivs finns kvar. 

 

Alla av informanterna blir påverkade av att deras tweets finns synliga på Google och nämner 

återkommande att de tänker att blivande arbetsgivare söker på deras namn. Informant 1 har 

valt att inte skriva sitt namn just för att hon ska kunna skriva precis det hon känner och vill 

och inte behöva oroa sig för att blivande arbetsgivare ska kunna hitta henne på Google. 

Informant 5 tänker också mycket på blivande arbetsgivare och nämner att de begränsar 

henne både när hon bloggar och twittrar och att hon till och med har tagit bort saker som 

hon slängt ur sig som känts opassande.  

 

På frågan om de har sidor eller saker som de väljer att inte visa offentligt av sig själva på 

Twitter återkommer ämnet med arbetsgivare. Informant 4 säger att innan hon fick anställning 

twittrade hon mer fräckt och roligt men nu mer nertonat och snällare än vad hon egentligen 

vill twitta just för att hon inte vill riskera att få sparken. Hon säger däremot att hon har 

samma personlighet kvar. Hon säger även att hon twittrar snällare för att hon har många 

följare som är i just hennes yrkesbransch och vill ge ett bra intryck.  

 

Informanterna 2 och 3 tar upp ämnen som inte bör nämnas i sina tweets. ”Man pratar inte 

om sitt jobb, man pratar inte illa om sina nära och kära, bekanta, vänner eller arbetskamrater 

exempelvis” säger informant 3. Informant 2 säger att hon själv inte skriver mycket om 
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familjen, relationer och nämner inga namn. Hon tycker ”att man är personligt övergriplig än 

att man pointar ut vissa”. Båda informanterna tycker att människor ska bete sig på ett vänligt 

sätt och inte kränka någon dels för att det finns synligt på Google.com. 

 

 

5.	  Analys 
I det här kapitlet kommer vi att utföra en analys kring det reslutat vi fick fram i samband med 

innehållsanalysen och våra intervjuer. Vi har delat upp analysen i samma tema som 

reslutatdelen bygger på nämligen: 

 
• På vilka sätt framställer sig svenska kvinnor på Twitter? 

• Vilka skillnader finns mellan användare beroende på antal följare? 

• Vilken gräns sätter kvinnor för vad de delar med sig till sin publik på Twitter? 

 

Denna uppdelning har vi gjort för att få struktur på analysen. Vår analys av innehållsanalysen 

kommer i kapitlet att kopplas samman med analysen av intervjuerna.  

 

5.1	  På	  vilka	  sätt	  framställer	  sig	  svenska	  kvinnor	  på	  Twitter?	  
Vår innehållsanalys visar att många användare valde att ha ett porträtt på sig själv, skriven 

presentation och länk till privat hemsida, blogg eller dylikt. Detta kan i sin tur kopplas ihop 

med Sterns teorier om att individer på sociala nätverkssidor lär sig skapa en bild av sig själv.  

Unga användare som producerar personliga hemsidor lär sig gradvis att skapa 

identitet och bilder som de vill att andra ska se. De lär sig hur man använder 

kulturella symboler för sina egna syften, men på samma gång lär de sig de tekniska 

färdigheter som krävs för att skapa dessa representationer. (Stern, 2008:114)  

Twitter är en hemsida som många unga människor använder för att lära sig att skapa en bild 

av sig själva. Vi kunde tydligt se hur de yngre kvinnorna hade använt sig av alla funktioner 

som fanns för att skapa en personlig sida, till exempel egen bakgrund, färger på text och 

länkar samt egna bilder. Enligt Stern använder sig unga människor av dessa konstruktioner 

för att lära sig skapa en bild av sig själv, en bild som de kan vara nöjda med. Detta kommer vi 

även att presentera längre ner i studien, under Goffmans teori om ”inramning”.  
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Hur kommer det sig att vi väljer att länka vidare till vår blogg via sociala nätverkssidor? Det 

kan handla om marknadsföring. Då många av användarna som granskades valde att länka till 

sin personliga hemsida eller blogg kanske det är en medvetenhet att följarna i sin tur kommer 

gå in på dessa sidor. Det går även att se exempel på många användare som refererar till sin 

blogg i sina tweets varje dag. Detta för att så många av följarna som möjligt ska gå vidare in 

på denna sida. Varför så många valde att ha en länk i sin presentation som kopplas samman 

med deras privata hemsida eller blogg går att koppla till Sterns resonemang som vi 

presenterat tidigare i uppsatsen. 

Forskare har föreslagit att personliga hemsidor bäst kan beskrivas som webbplatser 

med ett grundläggande fokus på själv-presentation och vars författare syftar till att 

besvara frågan, "Vem är jag?" (Stern, 2004:219) 

Detta kan vara ett sätt för användare att ge andra information om sig själv, på ett diskret sätt. 

Genom att gå in på användarens blogg eller hemsida får vi veta mer om denna person, och vi 

kan därefter säga att vi har en uppfattning om henne.  

Detta kan också kopplas till Goffmans teori om ”impression management” därför att vi blir 

påverkade av hur andra människor reagerar när vi presenterar oss själva.  Goffman skriver:  

Denna person kommer vara intresserad av hans allmänna socio-ekonomiska ställning, 

hans uppfattning om sig själv, hans attityd till dem, hans kompetens, pålitlighet, och 

så vidare. (Goffman, 2005:11) 

Enligt Goffman vill människor veta så mycket som möjligt om oss, och genom vår 

framställning kan de få svar på vissa frågor. Vår framställning kan bli annorlunda från vad 

människor hade förväntat sig, och detta kan ge en reaktion som vi vill ha/inte vill ha. 

Goffmans citat kan i sin tur kopplas ihop med Sterns citat här ovan. Detta kan vara ett sätt 

för användaren att presentera sig själv, och utifrån denna presentation så får användaren den 

feedback hon behöver för att veta vad omgivning har för uppfattning om henne.  

 

På Twitter finns det olika inställningar angående layout. Som användare kan man ha sin 

egendesignade bakgrundsbild, välja olika färger på texter och rubriker. Det finns många olika 

val som hjälper en att designa utseendet på profilen och framhäva sin identitet. De flesta 

profiler i vår innehållsanalys hade en egenvald bakgrundbild, medan några hade nöjt sig med 

standardbakgrunderna som finns på Twitter. Vissa la alltså ner mer tid än andra på sin 

profilsida för att denna ska efterlikna deras personlighet mer. Som vi tidigare nämnde i 

studien var dessa i huvudsak unga människor. Detta har vi valt att koppla ihop med 
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Goffmans teori om ”inramning”. Inramning omfattar i dag val av bakgrundsbild, färger, 

texter, bilder och så vidare på sociala nätverkssidor. 

Vi har då först och främst inramningen (the setting) som inbegriper möbler, dekor, 

ytplanering och andra bakgrundsinslag som tillhandahåller sceneriet och rekvisitan för 

den ström av mänsklig aktivitet som utspelas framför, inom eller på scenen. 

(Goffman, 2005:29)  

Goffman berättar här för oss att inramningen innehåller ytplanering och andra 

bakgrundsinslag som tillhandahåller sceneriet. På Twitter finns möjligheter att ändra 

bakgrund, färger på länkar och text samt bild. Vissa användare har valt att designa dessa val 

efter sin smak, allt för att det ska passa sceneriet, alltså deras tweets och användning av 

Twitter i stort.  

 

Vi genomförde även intervjuer för att få svar på våra frågor. Informant nummer tre tyckte att 

det är viktigt att det står vem användaren är och varför hon eller han twittrar. Detta kan vara 

ett sätt för användaren att få en så pass tydlig bild av andra användare som möjligt. Man vill 

få en sorts relation till andra användare om man väljer att följa dem. Om det inte står något 

om användaren får vi inte samma relation till denne, allt hålls då i det dolda. Detta kan i sin 

tur kopplas ihop med vad Erving Goffman tidigare har påpekat.  

När en individ kommer i kontakt med andra individer söker de i allmänhet skaffa sig 

upplysningar om honom eller att tillämpa de upplysningar om honom som de redan 

har. (Goffman, 2005:11) 

Detta kan kopplas ihop med vad vi tidigare presenterade om ”impression managent”. En 

teori från vår sida baserad på Goffmans ”impression management” är att vissa användare vill 

ha feedback från andra människor och väljer därför att presentera sig på ett specifikt sätt för 

att sedan studera granskningen, medan vissa användare inte vill ha denna feedback och väljer 

därför att inte presentera sig utan förblir anonym. Även detta kan påverka vad andra 

användare tycker, och enligt informant nummer tre är detta negativt. Samtidigt som det för 

användaren kan vara skönt att inte bli granskad.  

 

Vi frågade även samtliga informanter vem de väljer att twittra för, svaren vi fick från denna 

fråga kan tydligt kopplas ihop med boyd och Marwicks teori om ’imagined audience’ då flera 

av informanterna hade specifika grupper av användare som de valde att se som sin publik. 

Någon valde att se dem som hon följer som sin publik, eftersom hon inte visste något om 
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sina följare. Informant 6 hade tänkt på detta ett tag och berättade ett intressant synsätt för 

oss.  

 

”Om man tänker sig att dem som följer en, om man tänker sig att vissa är lite roligare att dem 

följer en än dem andra, kanske kändisar eller högt uppsatta liksom folk inom de jag gör, då 

tänker jag ”jag skulle vilja att någon av dem här reagerar på de jag skriver, jag vill ha en tweet 

tillbaka från någon av dem som jag rankar högst”. 

 

Detta är ett sätt för henne att veta vem hon ska twittra för varje gång hon skriver ut en tweet. 

Enligt danah boyd behöver användare på sociala nätvekssidor en låtsaspublik snarare än 

”vem som helst”.  

While anyone can potentially read or view a digital artifact, we need a more specific 

conception of audience than ‘anyone’ to choose the language, cultural referents, style, 

and so on that comprise online identity presentation. (boyd & Marwick, 2011:2) 

Vi behöver en publik för att veta hur vi ska uppföra oss på sociala nätverkssidor. Enligt 

informant 6 såg hon dem hon rankar högst som sin publik, detta för att skriva på bästa 

möjliga sätt och därigenom ha som mål att få en tweet tillbaka av den personen. Hon 

använder sig alltså av vad boyd säger, hon tänker på hur hon skriver och vilken stil hon har 

för att få svar av den specifika personen som hon rankar högt. Detta kan i sin tur kopplas 

ihop med John Thompsons teori om synlighetsstyrningen, Thompson beskriver att 

synlighetsstyrningen är ett sätt att ha makt. Synligheten krävde samtidigt närvaro (2001:169-

170). Med detta menar vi att vår informant har stor koll på vilka av sina följare som är högt 

rankade, hon utgår sedan från dessa följare när hon skriver ut sina tweets och har som mål att 

få respons av dem. Detta visar tydligt på att hon styr synligheten i den rikning hon vill för att 

få den respons hon önskar. John Thompson menar att man måste vara närvarande och 

studera sina konkurrenter för att behålla sin maktposition. Detta är precis vad vår informant 

gör, hon är närvarande och hon studerar sina följare för att veta vilka hon ska inrikta sig på 

när hon skriver ut en tweet.  

 

Vi passade även på att fråga våra informanter om hur många timmar de använder twitter 

varje dag. Svaren blev varierande, men en intressant sak dominerade. De spenderar inte 

speciellt mycket tid framför datorn utan de använde sig av mobilen för att skriva ut sina 

tweets. Vi ser detta som ett sätt för användare att vara delaktiga i varandras liv dygnet runt, 

vart man än befinner sig. Användarna låter alltså andra användare följa med dem på stan, på 



 43 

möten med vänner, i skolan och så vidare genom Twitter i mobilen. De behöver inte ha en 

dator för att vara uppkopplade och sociala. Detta är ett sätt för användarna att få mer intern 

kontakt med sina medanvändare. Dagens teknik har gjort att vi kan vara uppkopplade till 

internet vart vi än befinner oss, och detta kan vara ett stort hjälpmedel för oss, även om det 

handlar om att få vägbeskrivning, svar på en fråga eller smakråd. Allt detta finns för 

användarna när de kan kontakta sina följare vart de än befinner sig. 

5.2	  Vilka	  skillnader	  finns	  mellan	  användare	  beroende	  på	  antal	  följare?	  

Vår innehållsanalys visade att användare med många följare väljer att inte ha privat profil. 

Detta är något som våra informanter också påpekar, de blir mer begränsade och stängda. 

Detta kan tydligt kopplas ihop med Goffmans teorier om ”font stage” och ”back stage”. Han 

skrev mycket om en scen, där ”back stage” är bakom scenen och ”front stage” är på scenen. 

Dock ska vi påpeka att vi anser att ”back stage” inte existerar på Twitter eller andra sociala 

nätverkssidor. Vi har valt att använda begreppet begränsad ”front stage”. Om användaren då 

i sin tur väljer att ha privat profil blir dennes ”front stage” mer begränsad och inte lika stor 

som den vanligtvis skulle ha varit om användaren hade haft öppen profil. Användare med 

privat profil låter enstaka, specifika användare följa den och låter dem därmed vara en del av 

deras begränsade ”front stage” medan de med öppen profil låter alla människor vara en del 

av dennes ”front stage”. Som Goffman tidigare beskriver om denna teori ”In the backstage 

regions (the school staff room for instance) an individual can relax” (Scannell, 2007: 147) När 

en användare väljer att ha privat profil och låter entaka användare ta del av dennes 

begränsade “front stage” så kan hon slappna av, precis som i ett fikarum. Även om vår “back 

stage” inte existerar på internet, så kan människor begränsa vad de vill att andra människor 

ska få ta del av. Detta kan i sin tur kopplas ihop med Thompsons teori om 

synlighetsstyrningen. Människor med makt väljer vad andra människor ska se. Synligheten 

krävde samtidigt närvaro (2001:169-170). Som vi har berättade tidigare menar Thompson att 

vi behöver vara närvarande styra synligheten. Detta gör de med privat profil. Framför allt blir 

kontakten med andra användare mer intim då kommunikationen sker på ett allt mer stängt 

vis än mellan två öppna profiler.  Som användare måste man skicka en förfrågan om man får 

ta del av vad den privata profilen har att erbjuda. Den privata profilen får i sin tur avgöra om 

användaren ska få ta del av detta eller inte. Flera av informanterna påpekade att det är 

krångligt och man förlorar många följare genom det. Flera informanter förklarade detta på ett 

konkret sätt. De förklarade att en privat profil gör det svårare att kommunicera med andra 

som användaren inte godkänt och gett tillstånd att ta del av dennes tweets vilket leder till att 
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meningen med Twitter försvinner. Thompsons synlighetsstyrning kan i sin tur även kopplas 

ihop med Goffmans ”impression management”. Det handlar om vilken reaktion vi får och 

från vem vi får den. De med privat profil kan kontrollera detta, och de ger dem en sorts makt 

som de med öppen profil saknar. De med privat profil kan styra vilka människor som ska se 

vad. 

 

Vidare i innehållsanalysen kunde vi se att i gruppen med många följare valde 47 av 55 stycken 

att publicera sitt fullständiga för- och efternamn medan de i gruppen med många 

uppdateringar bara hade 30 av 55 stycken med fullständigt för- och efternamn publicerat. 

Detta har vi valt att koppla till Goffmans teori om ”impression management” då det handlar 

om, som vi precis nämnt ovan, reaktionen vi får och från vem vi får den.  

Jag har tidigare påpekat att när en individ framträder inför andra kommer hans 

handlingar att påverka den definition av situationen som de kommer fram till. Ibland 

kommer individen att handla på ett alltigenom bekräftande sätt och uttrycka sig på ett 

visst sätt enbart för att åstadkomma det slags intryck som han tror kan framkalla en 

speciell reaktion hos de andra som han är angelägen att uppnå. (Goffman, 2005:15) 

 Detta handlar om att de som uppdaterar mycket får mer respons på sina tweets, som i sin tur 

avgör hur de framställer sig. Med hjälp av responsen som de får av sina tweets kan de snabbt 

se vad som är okej och vad som är mindre okej enligt andra användare och därigenom 

betonar eller tonar ner vissa sidor av sig själva. Detta går även att koppla ihop med 

representation och som Stern förklara hur användarna lär sig skapa sin identitet på internet 

som de vill att andra ska se ”De lär sig hur man använder kulturella symboler för sina egna 

syften, men på samma gång lär de sig de tekniska färdigheter som krävs för att skapa dessa 

representationer”(Stern, 2008:114).  Detta kan hjälpa en användare som inte riktigt vet hur 

hon ska framställa sig, vad hon ska skriva och så vidare. Responsen formar dem. Användarna 

kan därför ha valt att ta bort sitt namn av trygghetsskäl, om de skulle skiva något som 

kommer att uppröra många andra användare. Detta kan vara ett medvetet val för att de ska 

kunna skriva saker som upprör andra medvetet. Detta kan också göras för att de är nya på 

Twitter och då kunna beskåda omgivningen och hur de ska uppföra sig. Vad vi har förstått så 

är det användarna med många uppdateringar som väljer att begränsa sin ”front stage” genom 

att dölja sitt för- och efternamn. Detta kan kopplas till Goffmans teori om ”scener” där vissa 

människor väljer ”att ställa till en scen” medvetet för att uppröra andra. Användare har valt 

att ta bort sitt för och efternamn för att kunna provocera andra användare utan att de ska 

veta vem det är.  
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I vår innehållsanalys kunde vi även se att 47 användare av de som uppdaterar mycket 

uppdaterar mer än 10 gånger per dag. Detta kan i sin tur kopplas ihop med vad boyd och 

Marwick tar upp i sin studie. De menar att vi presenterar oss själva genom våra tweets. ”Self-

presentation on Twitter takes place through ongoing ‘tweets’ and conversations with others, 

rather than static profiles. It is primarily textual, not visual (boyd & Marwick, 2011:3).  Detta 

går emot vår studie, då boyd och Marwick menar att allt handlar om det skriftliga och inte det 

visuella. Detta gav oss naturligtvis ett nytt synsätt, och även om det motsäger vår studie anser 

vi också att det visuella och skriftliga har lika stor vikt för Twitters exitens. Vi har flera 

informanter som uttrycker i sina intervjuer hur viktig del våra tweets har, vad boyd och 

Marwick säger om detta har stor betydelse för vår studie. Våra informanter har dock även 

uttryckt att det visuella spelar stor roll, som till exempel att en profilbild och en skriven 

presentation bär stor vikt för att de ska börja följa denne. Detta kan också vara en anledning 

till att användarna som uppdaterar mycket väljer att behålla sitt för- och efternamn hemligt då 

de delar med sig om så mycket varje dag. Användare som läser dessa tweets dagligen får 

därmed en sorts kontakt med den som uppdaterar mycket och därmed kan användare välja 

att dölja sitt för och efternamn för att relationen ska hållas på ett behagligt plan. 

Gruppen som uppdaterar mycket är även dem som nämner någon annan i sina 

uppdateringar. 41 stycken omnämnde tio gånger eller mer på de 20 tweetsen som 

analyserades. Det tyder på att det är den gruppen som är medvetna om sina följare och publik 

och inleder en dialog och kommunicerar med sina läsare och publik. Stern (2004) säger att 

kvinnor tenderar att kommunicera mer med sina läsare än män med ord som ”du”, ”din” 

eller uttrycker sin medvetenhet om läsaren. Även nformanterna 3 och 4 pratade om hur 

viktigt det är att inleda dialog och ge respons till dem som skriver. Det finns användare som 

uppdaterar mycket utan att inleda en dialog med sina följare. ”Många har det för att visa upp 

sig, det är inte sociala medier om man inte svarar” säger informant 4. 

 

I våra intervjuer fick vi svar där informanterna påpekade att man skulle twittra mycket för att 

öka chansen att få många följare. Det är viktigt att vara aktiv. Men de påpekade även att efter 

ett tag, då man har kommit upp i nog många följare började följarantalet växa av sig själv. 

Detta kan i sin tur kopplas ihop med Goffmans teori om ”social status” där han påstod att 

vissa människor besitter en social status grundad på var man kommer från, hur gammal man 

var och vilken social status man hade. 
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Samhället är organiserat efter den principen att varje individ som besitter vissa sociala 

egenskaper har en moralisk rätt att vänta sig att andra ska värdera och behandla 

honom på ett tillbörligt sätt. (Goffman, 2005:21) 

Enligt oss har en människa med sociala egenskaper oftast många bekanta och lätt för att 

skaffa nya kontakter, användare med många följare får kanske därför fler följare för att andra 

användare tror att denne besitter en social status. Det vill säga, användarna tror att personen i 

fråga vet hur man underhåller, hur man kommunicerar och hur man använder Twitter på 

bästa möjliga sätt. Informant 4 nämner ett konkret exempel på detta; ”Jag vet inte, folk tror 

väl att man är någon form av kändis eller någonting, för har du många följare får du lättare 

fler följare också, så klart.” Även vår expertinformant Mymlan nämnde detta när vi frågade 

henne om hon tycker att det är svårt att jonglera sin offentliga och privata sida. ”Jag skulle 

vilja vara mer privat, men eftersom jag har blivit liksom litegrann en offentlig person just på 

Twitter så” Enligt informanterna 3, 4 och 5 tänker användare på ett speciellt sätt om att 

följarantalet växer av sig själv, nämligen ”Den här personen blir följd av många, då följer jag 

den också.” vilket gör att detta måste grunda sig i något. Precis som en av våra informanter sa 

tidigare ser användare denne som en form av kändis på den specifika nätverkssidan, kanske 

tror de att denne besitter en social status.  

 

Vidare frågade vi informanterna om de har ändrat sitt sätt att framställa sig när de har fått fler 

följare. Svaren var olika, men de flesta erkände att de hade ändrat sig. Däremot hade de inte 

ändrat sig på grund av fler följare, utan på grund av vilka som hade börjat följa dem. 

Informant 4 nämnde ett exempel på om hon hade ändrat sitt framställande på grund av fler 

följare. ”Nej det gör jag inte, inte på grund av följarantalet utan vilka det är som började följa 

mig till exempel sportjournalisterna” Och framför allt sa de att de var mer frispråkiga när de 

hade färre följare. Hon säger även där att ”inte twittra om grova sexgrejer som jag gjorde 

innan. Det gör jag inte längre men”. Även flera informanter har nämnt att de skrev mer vågat 

och roligt förut, men nu tänker de mer på hur deras tweets tas emot av våra följare (en 

publik). Detta har vi valt att koppla ihop med boyd och Marwicks teori om att vi framställer 

oss olika beroende på vilka vi möter och vart vi befinner oss.   

We present ourselves differently based on who we are talking to and where the 

conversation takes place – social contexts like a job interview, trivia night at a bar, or 

dinner with a partner differ in their norms and expectations. The same goes for 

socializing online. (boyd &Marwick, 2011:1) 
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Detta kan vara förklaringen till varför användarna har valt att ändra sitt sätt att framställa sig 

när de har fått nya, specifika följare som arbetsgivare, högt uppsatta personer, människor 

inom samma bransch och så vidare. De väljer då att begränsa sitt sätt att framställa sig för att 

personen i fråga ska få bästa möjliga bild av dem.  

 

Informant 2 sa att hon inte tänker på sina följare när hon lägger upp en text eller bild men 

tanken finns alltid i bakhuvudet att inte vara grov eller kränka någon. Detta kan kopplas till 

Goffmans teori om “scener”. Användare tänker på att inte hamna i oenighet med andra 

människor. Om användaren skulle vara grov eller kränka någon, så kallat ”ställa till en scen” 

skulle publiken bli chockad. Våra informanter visade sig vara medvetna om detta, och tänker 

på det när de skriver ut sina tweets. En av våra informanter tycker om att det är roligt att 

starta diskussioner med andra användare som tycker att hennes tweets kan vara olämpliga. 

Hon säger att ”Sen är det roligt om jag följer någon som, och så börjar den följa mig då kan 

den bli skitförbannad för att jag lägger ut grejer som de inte tycker är lämpligt på internet. 

Och då är det jättekul att ta diskussioner med dem”. En av våra informanter gör valet att 

”Ställa till en scen” medvetet för att hon tycker att diskussionen blir intressant. Att ”ställa till 

en scen” kan vara ett sätt att få ut sina känslor, att underhålla och underhållas men framför 

allt är det för att synas. 

 

5.3	  Vilken	  gräns	  sätter	  kvinnor	  för	  vad	  de	  delar	  med	  sig	  till	  sin	  publik?	  
Mot bakgrund av Erving Goffmans teorier om ”front stage” och ”back stage” kan vi se 

tydliga kopplingar till att svenska kvinnor har sidor de väljer att visa upp och sidor de väljer 

att dölja. De flesta informanterna beskriver att de begränsar sig i sitt skrivande på Twitter 

tack vare publiciteten på Google.com. De väljer därmed att begränsa sin ”front stage” då 

publiken blir för stor. Detta kan i sin tur kopplas ihop med vad boyd och Marwick tidigare 

sagt om att vi behöver ha en låtsaspublik.  

While anyone can potentially read or view a digital artifact, we need a more specific 

conception of audience than ‘anyone’ to choose the language, cultural referents, style, 

and so on that comprise online identity presentation. (boyd & Marwick, 2011:2) 

Enligt boyd behöver vi se en publik för att veta vad vi ska skriva och hur vi ska uppföra oss. 

Då Google är en stor sökplattform som används av människor över hela världen blir 

publiken för bred och okänd, detta påverkar i sin tur användare på Twitter då de vet att vem 

som helst kan läsa det som skrivs. Att tänka sig hela världen som sin publik blir för stort och 

därmed blir vissa användare begränsade av detta. De vet inte hur de ska föreställa sig en så 
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pass stor publik som läser deras tweets. Även här kan vi se, som tidigare har nämnts att vissa 

av informanterna väljer att behålla sitt fullständiga för- och efternamn i sin ”back stage” för 

att undvika publiciteten och blottningen av sin identitet på Google.com och Twitter. När 

publiken blir okänd och i detta fall stor väljer användare att behålla en viss del av sin identitet 

i ”back stage”, detta är deras säkerhetskort om människor skulle reagera på ett negativt sätt 

gentemot deras tweets.  
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6.	  Diskussion	  
Alla informanter var medvetna om att deras Twitter fanns synlig på Google.com. Alla hade 

även en negativ inställning till detta, vilket är väldigt intressant. De vill skriva allt, men de vill 

inte att alla utanför Twitter.com ska kunna se det. En av våra informanter sa detta på ett 

konktret sätt. ”jag vill inte gå ut med mitt namn för gör jag det så kan jag inte skriva vad jag 

vill, och jag vill väldigt gärna kunna vara öppen och kunna skriva om mina åsikter om saker 

och ting och om mitt liv”. Hon vill kunna skriva det hon känner för men hon vill inte att 

hennes namn ska synas för då vet de som ser detta att det är hon som skriver det. Vad detta 

beror på är oklart, möjligen kan det vara ett säkerhetsskäl, man kan känna sig säkrare om 

personer runt omkring inte vet vem som skriver vad. Alla informanter som har nämnt detta 

har även en annan gemensam nämnare, nämligen arbetsgivare och vi tror att detta är en öm 

punkt för många. Eftersom det finns synligt på Google.com och man inte behöver vara 

medlem på Twitter.com för att se alla tweets en användare skriver, vilket gör att användarna 

måste tänka sig för innan de skriver ut sina tweets. I dagens mediesamhälle kan det hända att 

arbetsgivare och andra viktiga personer kollar upp de personer som de vill anställa. Denna 

möjlighet fanns inte för ett par år sen, men eftersom sociala nätverkssidor har blivit en stor 

del i människors liv har detta blivit naturligt innan en anställning sker. Precis som boyd och 

Marwick skriver, vi väljer hur vi ska framställa oss beroende på person och plats. Självklart 

kommer vi då att framställa oss på ett naturligare och bekvämare sätt framför en gammal vän 

än framför en arbetsgivare. Vi måste alltid tänka steget längre i dagens mediesamhälle. Vår 

expertintervju gav oss ett par ord som är värda att tänka på innan man skriver ut sin tweet. 

”Nä jag tänker aldrig på sånt, jag tänker såhär och de tänker jag med allt, de tänker jag när jag 

bloggar, de tänker jag när jag twittrar, de tänker jag liksom vad jag än gör, en krönika i en 

tidning liksom att genom att de, genom att de publiceras på nätet så är de sökbart och vem 

som helst kan hitta och läsa de och de är jag medveten om”. 

Användare av Twitter blir ständigt påverkade av vilka som läser vad, men ändå är de villiga 

att skriva ut allt mellan himmel och jord. De är dessutom villiga att vara ständigt 

uppkopplade till Twitter. Kan det vara att Twitter blir en del av ens identitet? Och vill man 

verkligen vara kontaktbar dygnet runt av människor man bara känner över internet? Vad vi 

än undrar över är dessa svar bara några klick iväg, då människor ständigt är uppkopplade via 

Twitter och alla är redo att ta en diskussion eller hjälpa en människa att hitta den bästa 

restaurangen. Detta tycker vi är relevanta frågor att ställa sig under denna studie, då det går 

hand i hand med hur de framställer sig. De val användare gör när de framställer sig påverkar 

också den respons de får från andra användare. Väljer en användare att vara provocerande i 
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sitt framställande så kommer hon också få provocerande respons tillbaka av andra användare. 

Vi måste vårda vår framställning för att få den respons vi vill ha. 

 

I dagens mediesamhälle kan det existera människor som är någon annan än vad de utgör sig 

för att vara, något som länge har existerat på olika plan, så kallade bluffmakare. Vi har allt 

från provocerade bloggare till människor som påstår sig vara kändisar. Vad detta beror på är 

svårt att säga. Möjligen kan personen i fråga vilja vara en annan individ, möjligen kan hon 

vilja bevara sin identitet hemlig och därmed använder sig av en annan, påhittad identitet. Vi 

tror däremot att medmänniskor kan acceptera en provocerande bloggare bättre än en 

människa som utgör sig för att vara en kändis; på grund av att det är lättare att acceptera en 

människa som beter sig sämre än vad hon egentligen är, än en människa som utgör sig för att 

vara bättre.  

 

Efter denna korta diskussionsdel ska vi gå vidare in på slutsats där vi ska gå igenom vad vi 

har kommit fram till. I denna del har vi valt att dela upp våra slutsatser med hjälp av våra 

frågeställningar. Ni kan läsa mer om detta här nedan.  
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7.	  Slutsats	  

I det här kapitlet ska vi gå igenom våra slutsatser av denna studie. Vi har delat upp slutsatsen i 

samma tema som tidigare, nämligen:  

 

7.1	  På	  vilka	  sätt	  framställer	  sig	  svenska	  kvinnor	  på	  Twitter?	  
Många användare på Twitter väljer att skriva sitt fullständiga för- och efternamn. De väljer 

även att ha en egendesignad bakgrundbild och de skriver även fakta om sig själv i 

presentationen. Denna fakta kan variera, det kan stå allt från vad de jobbar med, vad de 

tycker om att göra, vart de kommer ifrån eller en enkel länk vidare till deras blogg. Hälften 

väljer att publicera sina yrken och 40 % om sina intressen. Detta tror vi att de gör för att visa 

sina identiteter och för att andra ska få en tydlig bild av dem. Deras intressen och yrken 

skriver de ut för att människor med samma intressen ska bli intresserade av dem och för att 

de sedan ska kunna få en kontakt med varandra.  

 
De flesta har även valt att länka vidare till en blogg eller personlig hemsida. Detta är något vi 

valde att tolka som marknadsföring. När en användare får många följare är hon medveten om 

att dessa kommer vidare in på hennes blogg/personliga hemsida om hon länkar den i en av 

sina tweets.  

 

7.2	  Vilka	  skillnader	  finns	  mellan	  användare	  beroende	  på	  antal	  följare?	  
 

Samtliga informanter har ändrat på sin framställning i takt med att följarantalet har växt. 

Däremot säger de att det inte är antalet följare som påverkar utan vem det är som följer dem. 

Dessa användare kan vara allt från arbetsgivare, framtida arbetsgivare, en kändis eller annan 

stor person inom just det intresset de har. För dem är det viktiga personer som förändrar hur 

de framställer sig. De har då valt att blivit mer reserverade och de säger även att de inte är lika 

frispråkiga nu som de brukade vara när de hade färre följare och var nya på Twitter.  

 

Samtliga påverkas av att deras tweets finns synliga på Google.com. Detta är också en 

inställning som de vill ska finnas, precis som på de flesta bloggar i dag där man kan välja om 

man vill att bloggen ska vara sökbar på Google.com eller inte. Denna inställning har inte 

kommit till Twitter ännu. De vill kunna skriva vad som helst men de vill inte att vem som 

helst ska kunna ta del av det. Detta har resluterat i att några av användarna har valt att ta bort 

sitt namn på Twitter. Med hjälp av detta kan man inte vara sökbar på Google.  
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7.3	  Vilken	  gräns	  sätter	  kvinnor	  för	  vad	  de	  delar	  med	  sig	  till	  sin	  publik	  på	  
Twitter?	  
 

Informanterna skriver mycket om sig själva, de är med andra ord privata om sitt egna liv men 

samtliga tycker att gränsen går vid familj, vänner, barn och jobbsituationer. De tycker även att 

det inte är okej att skriva ut vissa namn på personer i sin närhet som inte vill befinna sig på 

denna sida. De utelämnar detta helt enkelt för att inte dra in andra människor i svåra 

situationer som kan uppstå.  

 

Samtliga försöker vara roliga i sina tweets och vill gärna följa någon som är rolig och har 

samma intresse, yrke och livsstil. Vi vet inte hur man definerar rolig, men vi antar att det 

beror på smaksak, med andra ord vill de följa en person som är rolig för dem. Gärna någon 

som har samma form av humor. Vi tolkar det som att de vill möta andra användare med 

samma intresse och yrke för att bygga upp sitt nätverk med människor inom samma branch. 

Det är också dessa människor som påverkar dem, då de har blivit mer reserverade och inte 

lika frispråkiga i sitt skrivande efter att ha fått dem som följare. Detta pågrund av att det är 

viktiga personer för dem till exempel arbetsgivare och andra inom samma bransch. De lägger 

även till att personen måste uppdatera mycket. Det är som en blogg som användaren inte 

uppdaterar, man förlorar intresset för denna blogg och slutar då att gå in på den. Vilket 

innebär att användarna måste uppdatera mycket för att i fortsättningen bli följda.  

 

7.4	  Tre	  kategorier	  
 

Vi har utifrån vår studie byggt upp tre kategorier av kvinnor på Twitter. Detta är självklart 

bara tre kategorier som vi har byggt upp utifrån de svar vi har fått på våra frågeställningar och 

dessa är löst grundade då vi inte har en empirisk grund. Vi drar slutsatsen utifrån våra 

kategorier att det tar ett tag att lära sig hur man ska hantera och framställa sig på Twitter. De 

med många följare har i dag arbetat hårt för att komma dit och de vet hur det är att bli 

granskad av flera hundra alternativ tusen följare.  

 

Medveten – Till denna kategori hör de kvinnor som uppdaterar mycket och som har många 

följare. Kvinnorna som hör till denna kategori vet hur de ska framställa sig. De är medvetna 
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om att Twitter publicerar allt på Google.com och de är också bekväma med detta då de vet 

hur de ska framställa sig och vad de ska skriva. Dessa kvinnor har designat sin profil så den 

ska passa deras identitet, de har även länkat sin blogg eller hemsida till sin Twitter. 

 

Medveten ignorans – Till denna kategori hör de kvinnor som uppdaterar mycket men har 

lite mindre följare. Dessa kvinnor är medvetna om att Twitter publicerar allt på Google.com 

och väljer därför att ta bort sitt namn på Twitter för att inte synas. De vill kunna skriva allt 

men de vill inte att alla ska kunna ta del av det. De är medvetna om hur de framställer sig 

men de väljer att inte gå ut med hela sin identitet. Hit hör även “bluffmakarna”, de som 

använder sig av en påhittad identitet för att kunna skriva vad de känner för utan att andra 

användare ska veta vem det är som skriver detta. 

 

Medveten men osäker – Till denna kategori hör de kvinnor som uppdaterar sällan och som 

har få följare. Dessa kvinnor är osäkra på hur de ska framställa sig. Vissa av dem väljer att ha 

privat profil för att kunna studera sin omgivning. Tweetsen är vågade och roliga men tanken 

om konsekvenserna kommer senare. Även hit kan “bluffmakarna” höra, användare som är 

osäkra på sig själva och därför använder sig av en påhittad identitet för att känna sig bekväm.  

 

7.5	  Förslag	  på	  vidare	  forskning	  
 
Under denna uppsats har en del intressanta aspekter dykt upp. Det finns ett flertal ämnen 

som vore intressanta för vidare forskning. Ett av problemen med metodarbetet - som går att 

knyta an till vårt syfte och frågeställningar - är att vi bara utgår från Twitter. Utifrån det kan 

vi endast göra en bedömning av läget på denna sociala nätverkssida. För att få en bättre bild 

av hur kvinnor i Sverige väljer att framställa sig genom sin profil skulle en analys av ytterligare 

kanaler vara givande, till exempel Facebook, Myspace med flera.  

 

Vi har i denna uppsats valt att begränsa oss till kvinnor och en specifik social nätverkssida. 

Det vore intressant att utöka forskningen med en jämförande studie. Då i form av en annan 

social nätverkssida för att se om framställningen är den samma på denna, exempelvis hur 

svenska kvinnor framställer sig på Facebook. En annan intressant jämförelse vore också att 

undersöka hur män framställer sig på sociala nätverkssidor.  
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En fråga som dök upp ett flertal gånger under arbetet av denna uppsats och som är värd att 

följa upp i en liknande studiegång är att jämföra en grupp kvinnor och en grupp män för att 

se vem som lägger ner mest energi och tid på sin framställning inom sociala nätverkssidor. 
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Bilagor	  
Bilaga	  1	  –	  Kodschema	  till	  kvantitativ	  innehållsanalys	  
	  
Objekt       Siffra 

Datum      År-månad-dag 

 

Privat profil (100) 

Har användaren en privat profil? 

 1. Ja 

 2. Nej 

 

Profilbild (101) 

Har användaren en egen profilbild? 

Forskaren får själv avgöra om porträttet är av personen eller ej. Är porträttet en känd person 

eller av annat kön går bilden under annan bild. Annan bild är allt som inte är ett porträtt. Bild 

på husdjur, djur, natur, saker med mera. Ingen bild är Twitters standard bild på ett ägg. 

 1. Porträtt 

 2. Annan bild 

 3. Ingen 

 

Presentation  

Har användaren en skriven presentation? Vad nämns i den skrivna presentationen? Skriven 

presentation? (102) 

Är det något skrivet, spelar ingen roll vad som är skrivet, faller det under ja. 

 1. Ja  

 2. Nej 

Har användaren angivit sin ålder i presentationen? (103) 

Om användare har angivit sin ålder. Även födelseår berättar hur gammal en person är och det 

får endast stå i presentationen. 

1. Ja 

2. Nej 

Anger användaren sitt yrke? (104) 

Till yrke hör även sysselsättning, om användaren skriver att den studerar infaller det under ja. 

1. Ja 

2. Nej  
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Anges civilstånd i presentationen? (105) 

1. Ja 

2. Nej 

Anger användaren något om barn och familj? (106) 

1. Ja 

2. Nej 

Skriver användaren något om sina intressen? (107) 

1. Ja 

2. Nej 

Har användaren en länk under sin presentation? (108) 

Länk får endast finnas på den avsedda platsen för länk under den skrivna presentationen. 

 1. Egen hemsida  

 2. Blogg  

 3. Annat socialt nätverk  

 4. Ingen 

5. Annan 

 

Fullständigt namn (109) 

Har användaren sitt riktiga fullständiga namn skrivet efter sitt alias? Vad forskaren får anta är 

hela namnet. Ett för-och efternamn. Inte bara förnamn eller ex. P. Svensson. Har användaren 

ett mellan namn skrivet räknar vi det som ett Ja.  

 1. Ja  

 2. Nej 

 

Från (from) (110) 

Står det angivit var personen kommer ifrån? Användarna kan välja att ange vart i världen de 

befinner sig. De skriver oftast land eller stad vilket är ja. Allt annat är nej. 

 1. Ja  

 2. Nej 

 

Bakgrundsbild (111) 

Har användaren en egen designad bakgrundsbild eller används Twitters olika standard 

designer? 
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 1. Standard  

 2. Egna 

 

 
Aktivitet status uppdateringar (112) 
För detta gäller de 20 senaste uppdateringarna i varje användares profil för att få en bild hur 
aktiv personen är på Twitter. Även tweets där andra användare nämns räknas om en 
uppdatering. 
 
1. Fler än 10 tweets per dag 
2. 1-9 tweets per dag 
3. Mer än en gång i veckan 
4. Mindre än en gång i vekcan 
5. Kan ej ses, privat profil 
 
Hur många omnämningar av andra användare har användaren gjort i de 20 senaste 
uppdateringarna? (113) 
 

1. Inga 
2. 1 
3. 2 
4. 3 
5. 4 
6. 5 
7. 6 
8. 7 
9. 8 
10. 9 
11. 10 eller fler 
12. Kan ej ses, privat profil 
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Bilaga	  2	  –	  Intervjumanualer	  	  
	  
2.1	  Intervjumanual	  
	  
Dessa frågor anser vi intressanta och relevanta att föra samtal kring: 
 
Introduktionsfrågor: 
 

• Varför använder du Twitter? 
• Hur många timmar i snitt varje dag använder du Twitter? 

 
Övergångsfrågor: 
 

• Vilka sidor av dig själv väljer du att framhäva på Twitter? 
• Påverkas du av att dina tweets finns synliga på Google? 

 
• Vem twittrar du för? 
• Har du fått fler följare sedan du började twittra mer? 
• Om ja, blev det någon skillnad när du fick fler följare i ditt sätt att framställa dig? 

 
• Vad är viktigt att ha i sin profil för att du ska bli intresserad? 

 
 

 
2.2	  Intervjumanual	  till	  expertintervju	  
	  
Dessa frågor anser vi intressanta och relevanta att föra samtal kring: 
 
Introduktionsfrågor: 
 

• Varför använder du Twitter? 
• Hur många timmar i snitt varje dag använder du Twitter? 

 
Övergångsfrågor: 
 

• Vilka sidor av dig själv väljer du att framhäva på Twitter? 
• Påverkas du av att dina tweets finns synliga på Google? 

 
• Vem twittrar du för? 
• Anpassar du dig efter dina followers?  
• Vet du vad tweetsheep är? Har du använt dig av det? 
• Har du fått fler följare sedan du började twittra mer? 
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• Om ja, blev det någon skillnad när du fick fler följare i ditt sätt att framställa dig? Har 
fler followers ändrat hur du twittrar? 

• Har det funnits någon gång där du valt att inte skriva en specifik sak – på grund av att 
många followers skulle reagera? Även om du tidigare hade kunnat göra det. 

• Hur ser du dina followers? Är de ”vänner”? Är de en publik?  Eller något helt annat? 
• Vad är viktigt att ha i sin profil för att du ska bli intresserad? Följer du någon speciell 

typ av människor på Twitter? 
 

• Upplever du någon gång att det är svårt att jonglera din offentliga och privata 
och/eller personliga sida? 

• Finns det något som för privat för Twitter? Eller personligt? Hur drar man gräns 
mellan de båda? Hur gör du? 
 

• Hur jämställt tycker du Twitter är? Statistik säger att männen dominerar – kommer 
det bli någon ändring på det här? 

 
• Vad tillför kvinnorna på Twitter – som inte männen gör, anser du? 
• Har du läst/hört talas om #twittersexigast? Vad är dina åsikter? 

 
 
 

 
 
 
	  


