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Abstract 
In this essay we wanted to, from a user-perspective, examine the use of the selfie. 

Thereby the aim of this essay was to analyze how Facebook-users define and use the 

selfie. We also wanted to see if there were any similarities and/or differences between 

age, gender and education. Besides from that we were interested to see if the 

respondents experience that their use of the selfie is influenced by for example 

influencers, news or commercial – which we in this essay call “social factors”. 

 

We used a quantitative method and gathered the empirical material through a survey. 

The study was formed with the theoretical starting points “The Mediated Construction 

of Reality“ by Nick Couldry and Andreas Hepp, “Uses and gratifications theory”, 

Madeleine Klebergs “Gender perspective on media research”, the raport “The swedes 

and internet 2018” by Internetstiftelsen, “Duckface/stoneface” by Michael Forsman, 

Pierre Bordieus concept of “habitus” and some other research about the topic in mind. 

 

We constructed a survey that was published on Facebook, which generated 250 answers 

through snowball sampling. 

 

The result showed that the use of the selfie mainly differed between the genders, while 

it was relatively even between the different groups of ages and educations. The ones 

that used the selfie the most were the females and age categories 15-20 and 40-45. It 

also showed that most, no matter age, gender or education often smile on their selfies. 

Females more often publish and edit their selfies than the males, while it was pretty 

even amongst both age and education. The younger age categories and the ones with 

elementary- and high school education more often edit their selfies. Overall Instagram 

was the most popular social platform. The majority of the respondents did not feel like 

they are affected by “social factors”. 
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Sammanfattning 

I denna uppsats ville vi ur ett användarperspektiv se hur selfien används. Syftet blev 

därmed att undersöka hur Facebook-användare definierar och använder selfies. Vi ville 

även se om det finns några likheter och/eller skillnader mellan ålder, kön och 

utbildning. Utöver det var vi intresserade att undersöka om respondenterna upplever att 

deras användande av selfies har inflytande av exempelvis influencers, nyhetsmedier och 

reklam – som vi i denna uppsatsen kallar för “sociala faktorer”.  

 

Vi använde oss av en kvantitativ metod och samlade in det empiriska materialet via en 

enkätundersökning. Studien formades utifrån de teoretiska utgångspunkterna ”Den 

medialiserade verkligheten” av Nick Couldry och Andreas Hepp, 

”användarmodellen”/uses and gratifications theory, Madeleine Klebergs 

”genusperspektiv på medieforskning”, rapporterna ”Svenskarna och internet 2018” av 

Internetstiftelsen, ”Duckface/stoneface” av Michael Forsman, Pierre Bordieus begrepp 

”habitus” och annan tidigare forskning inom ämnet.  

 

Vi konstruerade en enkätundersökning som publicerades på Facebook, vilken 

genererade 250 stycken svar via ett snöbollsurval. 

 

Resultatet av undersökningen visade att användandet av selfies skiljde sig mest mellan 

de olika könsidentiteterna, medan det var förhållandevis jämnt mellan de olika 

åldersgrupperna och utbildningarna. Av de som använde selfies mest stod den kvinnliga 

könsidentiteten, samt åldersgrupperna 15-20 och 40-45 ut en del. Det visade även att 

många, oavsett ålder, kön eller utbildning, brukar le på selfies. Den kvinnliga 

könsidentiteten publicerade och redigerade selfies i lite större utsträckning än den 

manliga, medan det överlag var jämnt mellan både ålder och utbildning gällande 

publicering. De yngre åldersgrupperna och grundskole- och gymnasieutbildning 

redigerade sina selfies lite oftare. Instagram var den mest populära sociala plattformen 

totalt sett. Majoriteten av respondenterna upplevde sig inte påverkas av de “sociala 

faktorerna”. 

 

Nyckelord 

Selfies, användande, posering, sociala plattformar, sociala faktorer  
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1. Inledning 
Selfien definieras av Oxford Dictionaries (u.å) som “ett fotografi, taget av sig själv med 

exempelvis en smartphone, med syfte att publiceras på sociala medier”. Begreppet 

uppkom i början av 2000-talet och är idag någonting vi tror de allra flesta känner till. Vi 

lever i något som Nick Couldry och Andreas Hepp beskriver som en “djupt 

medialiserad” värld idag (2017: 215), där smartphones och sociala medier är något som 

många människor använder sig av och som blivit en naturlig del i vardagen. Kameran 

finns på så vis alltid nära till hands och kan fånga stora som små ögonblick. I skrivande 

stund har “hashtagen” selfie 388 miljoner inlägg på Instagram vilket är en stor 

indikation på att det är många som tar selfies. Bara det faktum att fler människor dör 

varje år i olyckor i samband med att de ska ta en selfie än i hajattacker (Sköld, 2015) 

bekräftar det ganska bra. 

 

Tidigare studier på området gjorde oss nyfikna att vidare studera användandet av selfies. 

Dessa undersökte bland annat vilka som tar selfies (kön och ålder) och 

redigering/publicering, samt varför selfies publiceras på olika sociala plattformar. Det vi 

i vår studie är intresserade av att undersöka är användandet av selfien ur ett 

användarperspektiv, där vi inkluderar begreppen definition, posering, redigering och 

publicering. Med användandet menar vi processen från att ta selfien, till hur den ser ut, 

om den influeras av sociala faktorer och slutligen om den brukar publiceras och i så fall 

vilken social plattform den brukar publiceras på. Tidigare forskning verkar även ofta ha 

utgått från en mer formell definition av vad en selfie är. Vi har därför, istället för att 

själva bestämma, valt att fråga respondenterna vad de anser att en selfie är så vi kan få 

ett resultat som stämmer bättre överens med deras egna åsikter, eftersom en selfie kan 

betyda så mycket idag. 

 

Utifrån det kommer vi att se om det finns några likheter och/eller skillnader i 

användandet utifrån ålder, kön och utbildning samt om respondenterna upplever att 

sociala faktorer har inverkan på användandet. 

 

1.1 Selfies 
När vi pratar om selfies som fenomen ser vi ofta på det som något nytt. Men går vi till 

grunden med vad en selfie egentligen är kan vi kort sagt säga att det är ett självporträtt, 
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och ett självporträtt är inget nytt, utan vi kan sträcka oss ända tillbaka till konstens 

uppkomst. Så länge det har varit möjligt att måla, har det gått att måla självporträtt. Ska 

vi däremot börja prata om självporträtt med kamera så är det först 1918, när den första 

självutlösaren kom, som det blev enklare att ta en bild av sig själv. Under 1920-talet 

började kamerorna bli försedda med inbyggda självutlösare (Peraica, 2017: 20). 

 

Under 1990-talet kom den första digitalkameran och fotografiet (självporträtten) tog 

ytterligare ett steg in i digitaliseringen. En process det går att säga blev fullständig när 

mobiltelefonen kom med inbyggda kameror, alltid till hands att kunna användas när 

som helst. Det var först då som alla, oavsett social klass, fick möjligheten till ett redskap 

att använda för självpresentation, däri självporträtt (Peraica, 2017: 20) som vi idag har 

kommit att kalla för selfie (Oxford Dictionaries, 2019). Selfies är idag det enklaste och 

mest direkta sättet att ta självporträtt på. Du kan se resultatet samtidigt som du tar bilden 

(Peraica, 2017: 55). Men bakom varje lyckad selfie finns en hel drös med liknande, men 

“mindre lyckade” selfies, som antingen raderas eller inte postas då de inte matchar den 

“ideala självbilden” (ibid., 86). 

 

När de kommer till självporträtt som tas fram inom konsten så är de oftast framtagna 

med syfte att hamna på en utställning eller liknande. En selfie behöver nödvändigtvis 

inte ha någon mening alls och kan tas bara för skojs skull, men det kan även vara för att 

på ett sätt skapa ett minne för sig själv eller rent av ett rop på hjälp (Peraica, 2017:10).  

 

1.2 Sociala plattformar  

1.2.1 Facebook & Instagram 

Sedan starten 2004 har den sociala plattformen Facebook vuxit i rasande fart (Facebook, 

u.å) och är fortfarande det medium som är störst och används mest idag (76% av 

internetanvändare) (Davidsson, Palm & Melin Mandre: 2018, 48). Sex år efter 

Facebook startades en ny social plattform kallad Instagram (Instagram, 2010). Idag är 

Instagram det näst mest använda sociala nätverket (60% av internetanvändare) och även 

om Facebook fortfarande är störst så är det Instagram som ökar mest i användning och 

fortsätter utvecklingen så här kommer Instagram snart att gå om Facebook som mest 

använt (Davidsson, Palm & Melin Mandre: 2018, 48). 
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Med den informationen, tillsammans med att vi ämnar undersöka Facebook-användare, 

att enkäten publiceras på Facebook samt att Instagram är en ren 

bildpubliceringsplattform och vi undersöker bland annat var respondenterna väljer att 

publicera sina selfies (bilder), har vi valt att fokusera extra på Facebook och Instagram 

gällande sociala plattformar. 

 

Vi har även själva angett Facebook och Instagram som förutbestämda svarsalternativ i 

undersökningen. 

 

1.2.2 Facebook 

I februari 2004 kom tre Harvard-studenter på en idé som senare skulle utvecklas till 

Facebook. Redan i slutet på 2004 hade plattformen fått en miljon aktiva användare. Till 

en början kunde användarna endast skriva inlägg och meddelanden till sina vänner, 

under hösten 2005 kom möjligheten att börja publicera foton och i december 2005 hade 

användarna ökat till sex miljoner (Facebook, u.å).  

 

Facebook nådde helt nya vidder när de i april 2006 lanserade en mobilversion av 

plattformen och i september 2006 fanns plattformen tillgänglig för alla. Från december 

2005 till december 2006 hade antalet aktiva användare dubblerats till 12 miljoner 

(Facebook, u.å).  

 

Cirka två år efter att de lanserat möjligheten att dela bilder kunde användarna nu också 

dela filmer. 2007 innebar, utöver det, ett stort år för Facebook där de växte från 12 

miljoner användare till hela 58 miljoner användare. Under 2008 tillkom funktioner som 

Facebook-chatten, där användarna kan skicka direktmeddelanden till varandra, 

specialanpassad Facebook-app för iPhone användare och plattformen fick även ett helt 

nytt utseende. I början av 2009 kom något som idag är en av Facebooks största 

kännetecken, “gilla-knappen”, som gav användarna möjligheten att gilla andra 

användares inlägg, bilder etcetera (Facebook, u.å). 

 

Drygt sex år efter lanseringen var plattformen uppe i 500 miljoner aktiva användare. 

Idag har plattformen 1,56 biljoner dagliga användare och erbjuder funktioner som att 
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dela inlägg, foton, videos, checka in på platser, chatta och videochatta, spela, skapa och 

vara med i grupper och mycket mer (Facebook, u.å). 

 

1.2.3 Instagram 

I oktober 2010 lanserades den idag så välkända bilddelnings-plattformen Instagram. 

2011 utsåg Apple Instagram som årets app för iPhones. Vid det här laget var 

plattformen endast tillgängliga för iPhones. Bara under ett år hade de nått 14 miljoner 

användare med över 400 miljoner delade bilder världen över (Instagram, 2010 & 2011). 

Först ett och ett halv år efter lanseringen blev Instagram tillgängligt för Android, 

ungefär samtidigt som plattformen blev uppköpt av Facebook. Instagram fortsatte dock 

efter det att vara, och är än idag, sin egen plattform med egna funktioner. På mindre än 

två år hade plattformen fått 80 miljoner användare (Instagram, 2012).  

 

Efter att ha fokuserat på att få till en plattform anpassad för mobilanvändare så 

lanserade Instagram i februari 2013 även en webbaserad sida. Skillnaden mellan 

mobilversionen och webbversionen är att användarna endast kan scrolla igenom flödet 

på datorn. Senare samma år utvecklades plattformen från att endast kunna publicera 

bilder till att även publicera videos. I slutet av 2013 blev det möjligt för de med 

Windows telefoner att använda Instagram. Vid det här laget hade plattformen över 150 

miljoner användare. Under 2013 hann de även med att släppa “instagram direct”, en 

funktion för användarna att skicka personliga meddelanden till varandra (Instagram, 

2013).  

 

2015 lanserade Instagram en funktion kallad “story”. Med en story menas kort att 

användarna tillfälligt kan publicera en bild som endast ligger kvar i 24 timmar. Den 

bilden hamnar då inte i användarens eget flöde utan det finns en särskild 

“samlingsplats” för storys (Instagram, 2015). Under 2017 lanserades möjligheten att 

kunna sända live. Dessa livesändningar fungerar sedan som storys, de försvinner efter 

24 timmar. Samma år kom även möjligheten att kunna publicera flera bilder och videos 

i samma inlägg med max tio stycken (Instagram, 2017). Vad gäller att publicera videos 

på Instagram så finns en begränsning till en minut. 2018 lanserades därför något som 

kallas för “IGTV”, där användarna kan lägga upp längre videos. Precis som storys så 

finns en egen “samlingsplats” för videos som publiceras i IGTV (Instagram, 2018). 
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Även om Instagram inte lanserat i antalet lika många nya funktioner som Facebook har 

de ständigt förnyat och förbättrat de redan tillgängliga funktionerna. Idag kan 

användarna till exempel använda musik direkt från spotify i sina storys, lägga till plats 

både i storys och inlägg, tagga folk i både storys och inlägg, använda olika färgfilter 

både i storys och inlägg och i storys finns även möjligheten att använda olika ansikts-

filter som antingen förvränger ansiktet eller lägger till något, som exempelvis hundöron 

(Instagram, u.å.). 

 

Idag har Instagram över 1 biljon användare som använder plattformen minst en gång i 

månaden (Omnicore, 2019).  

 

1.3 Begreppsdefinition  
Facebook-användare – Personer som aktivt använder Facebook. 

Facebook – En social plattform där människor kan dela rörlig media och kommunicera 

med andra (Rouse, 2014) 

Hashtag – Ett ord eller en mening på sociala medier, som används efter symbolen ”#” 

för att samla ord/meningar/bilder/filmer i olika kategorier (Oxford Dictionaries, u.å) 

Influencers – En inspiratör alternativt opinionsbildare som påverkar vad andra 

människor gör genom sitt eget agerande. På sätt och vis också säljare och 

marknadsförare (Framtid.se, u.å). 

Instagram – En social plattform för bilddelning (Rouse, 2017) 

Likes – När en person ”gillar” publicerad media (filmer, bilder, text etc) 

Posering (posera) – Olika positioner att visa sig själv på bild (Oxford Dictionaries, u.å) 

Publicering – Dela en bild eller material på en social plattform (Oxford Dictionaries, 

u.å) 

Redigering – Bearbetning av en bild (NE, u.å) 

Selfie – Selfien definieras av Oxford Dictionaries (Oxford Dictionaries, u.å) som “ett 

fotografi, taget av sig själv med exempelvis en smartphone – med syfte att publiceras på 

sociala medier”. 

Sociala medier – Digitala plattformar där människor kan kommunicera och publicera 

rörlig media. (NE, u.å) 

Storys – Till skillnad från en bild som ”stannar” på sociala medier, försvinner storys 

efter 24 timmar (Batt, 2019). 
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2. Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka hur Facebook-användare definierar och 

använder selfies. Samt att se om det finns några likheter och skillnader mellan ålder, 

kön och utbildning. Vi vill även se om respondenterna upplever att deras användande av 

selfies påverkas av yttre faktorer som influencers, nyhetsmedier och reklam. 

 

2.1  Frågeställningar 
Hur ser användandet av selfien ut för Facebook-användare i åldrarna 15-63 år?  

- Vilka skillnader och likheter finns det mellan ålder, kön och utbildning? 

- Upplever användarna att de påverkas av “sociala faktorer” – som influencers, 

nyhetsmedier eller reklam? 

 

2.1.1 Avgränsning  

Vi har valt att avgränsa undersökningen till personer i åldrarna 15-63 år med anledning 

att vi ämnar undersöka ett brett åldersspann, då vi vill se eventuella likheter och 

skillnader mellan de som fortfarande räknas som barn och de som närmar sig 

pensionsåldern. Couldry och Hepp presenterar tidsepoken “digitaliseringen” (1950 till 

idag), i sin bok “The mediated construction of reality” (2017: 40-41). Därför gjorde vi 

bedömningen att det skulle vara rimligt att ha ett åldersspann som sträcker sig mellan 

personer som antingen är födda i, har vuxit upp i, eller har levt i det Couldry och Hepp 

hänvisar till som “digitaliseringen”.  

 

Vi har även valt att avgränsa studien till att undersöka personer som använder 

Facebook. Anledningen till att vi valde Facebook, och inte någon annan social 

plattform, var mycket för enkelheten som Facebook medför. Vi funderade inledningsvis 

på att även publicera enkäten på Instagram eftersom Instagram är den sociala plattform 

som ökar mest i användning (läs under punkten Facebook och Instagram). Eftersom 

Instagram är en social plattform som är ämnat för att publicera bilder och därmed saknar 

den “tidslinje”-funktion med möjlighet att publicera text-uppdateringar som Facebook 

har gjorde vi bedömningen att det skulle, kunna, bli för krångligt att få folk att svara. På 

Facebook är det möjligt att dela länken till enkätundersökningen så att användarna ser 
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den direkt och med ett klick kan börja svara. Instagram kräver mer omvägar då vi endast 

kan dela en direktlänk i beskrivningen av våra egna profiler, då måste vi först få dem att 

gå in på våra profiler. Av den anledning kände vi att Facebook var det bästa alternativet. 

 

 

3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi presentera några tidigare studier inom det område vi ämnar 

undersöka.  

 

Studien “Do age and gender differences exist in selfie-related behaviours?” av 

Amandeep Dahir, Ståle Pallesen, Torbjörn Torsheim och Cecilie Schou Andreassen 

(2015) undersökte skillnader i användandet av selfies mellan kön och ålder och använde 

sig av tre ålderskategorier, vilka var; 12-19, 20-30, 31-50. Studiens material samlades in 

genom en enkätundersökning som skickades ut till 3763 stycken norska användare av 

sociala medier (Dahir et al., 2015: 549). Genom att använda sig av tre frågeställningar; 

1. Finns det några skillnader i användandet, redigering och publicering mellan de tre 

åldersgrupperna? 2. Finns det några skillnader mellan kön i användandet, redigering och 

publicering bland de tre åldersgrupperna? 3. Är möjliga skillnader i användandet, 

redigering och publicering mellan kön olika mellan åldersgrupperna? (ibid., 550). 

Resultatet visade att användandet av selfies skiljer sig mellan de tre åldersgrupperna – 

den yngsta använde selfies mest, medan den äldsta åldersgruppen använde selfies allra 

minst. Resultatet visade även att kvinnor använde selfies mer än män (ibid., 549, 551-

553).  

 

En annan studie, “Uses and gratifications of posting selfies on social media” av Amanda 

Kearney (2018), undersökte via en enkätundersökning på Facebook syftet med 

publicering av selfies på olika sociala plattformar. Studien visade att människor postar 

sina selfies på Instagram av vana och för att exempelvis få uppmärksamhet medan 

selfies som publiceras på Facebook mer är för att underhålla (Kearney, 2018: 5). 

 

Michael A. Stefanone, Derek Lackaff och Devan Rosen utförde 2011 en studie där de 

undersökte ett visst typ av “medialt beteende” kopplat till självkänsla, nämligen 

delandet av personliga bilder. De fick totalt in 311 svar från diverse 
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universitetsstudenter genom en webbundersökning (Stefanone et al,. 2011: 41 & 44). 

Tydligast var skillnaden mellan könen. Oavsett hur god självkänsla respondenterna 

menade att de hade, så la kvinnor överlag mer tid på sina online profiler samt delade 

mer bilder. Stefanone, Lackaff och Rosen (2011) kom även fram till att de som grundar 

sin självkänsla på andras åsikter om deras utseende var mer troliga att framhäva sig och 

sitt utseende online genom att dela fler bilder på sig själva (ibid., 48). 

 

I sin studie “Selfie posting behaviors are associated with narcissism among men” (2015) 

har Sorokowski, Sorokowska, Oleszkiewicz, Frackowiak, Huk och Pisanski undersökt 

huruvida ett narcissistisk beteende hänger ihop med fenomenet selfies genom två 

undersökningar där de tog hjälp av 1296 män och kvinnor. De skapade fyra 

underkategorier – 1. självförsörjande, 2. fåfäng, 3. ledarskap och 4. behov av beundran 

– som de använde sig av och genom dessa kom de fram till att de som placerar sig högt i 

någon av dessa fyra (narcissistiska) kategorier mer troligt kommer posta selfies på 

sociala medier kontra de som inte ansågs vara särskilt narcissistiska (Sorokowski, et al. 

2015: 123). 

 

De undersökte tre olika typer av selfies – den egna selfien, selfie tillsammans med sin 

partner och grupp-selfies. Det framkom att kvinnor generellt tar mer selfies i alla 

kategorier men kvinnors selfie-beteende var dock överlag inte relaterat till narcissism 

vilket man tydligt kunde se att männens var (Sorokowski, et al. 2015: 123). Det går att 

anta att narcissister är de som i störst utsträckning publicerar bilder på sociala medier 

som de anser sig vara attraktiva på (Wang, Jackson, Zhang & Su, 2012 se ibid., 123-

124), då de har en tendens att söka uppmärksamhet och vara fåfänga (Naumann, 

Rentfrow & Gosling, 2008 se ibid., 123-124). 

 

Michael Forsmans studie “Duckface/stoneface” (2015) undersökte hur synen på selfies 

såg ut bland unga tjejer och killar i åldrarna 10 och 13 år. Studiens resultat grundar sig 

på intervjuer, fokusgrupper samt workshoppar med totalt 142 personer, varav 79 tjejer 

och 63 killar (Forsman, 2015: 6). Det framgår av rapporten att både tjejerna och killarna 

i respektive åldrar tycker att det är viktigt att se naturlig ut på bild, oavsett hur mycket 

eller lite, förberedelser som krävs (ibid., 10). Resultatet visade att båda könen var 

ganska överens om hur respektive kön “bör se ut” på en selfie. Olika bildkonventioner 
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sågs som manliga respektive kvinnliga. Vad gäller selfies framgick det att killar bör se 

coola ut och tjejer bör se glada ut (ibid., 8-10). 

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt kommer vi att presentera de utgångspunkter vi haft i konstruerandet av 

vårt syfte och frågeställningar. 

 

4.1 Den medialiserade verkligheten  
Nick Couldry och Andreas Hepp menar i sin bok “The mediated construction of reality” 

att “jaget” idag, ställs inför nya möjligheter. En människas “jag” är ett påhittat fenomen 

som aldrig är fullständigt, utan något som utvecklas och förändras hela tiden och kan 

idag även hittas på exempelvis sociala plattformar (2017: 157). Selfien får representera 

“jaget” på sociala plattformar.  “Jaget” får också ta risker, då allting som publiceras ses 

och bedöms av andra människor (ibid., 146). Selfien hänger ihop med sättet att 

kommunicera idag (ibid., 160).  

 

Couldry och Hepp (2017: 18) talar även om “den sociala världen”, som blir en 

gemensam och naturlig plats för dagens människor. “Den sociala världen” är 1. 

intersubjektiv – vi håller idag kontakten via sociala plattformar och kan kommunicera 

med varandra när och var som helst. 2. vår vardag är grunden, 3. den är varierande och 

anpassningsbar. Den är med andra ord flexibel och kan förändras beroende på olika 

faktorer.  

 

De menar att selfien handlar om mer än narcissism, selfien kan fungera som en slags 

berättelse. “Jaget” bearbetas när ett narrativ konstrueras, genom exempelvis en selfie, 

som sedan delas med andra människor. Att skapa berättelser/narrativ om sig själv menar 

de är typiskt för “digitaliseringen”. I en ständigt uppkopplad värld får “jaget” hela tiden 

jobba för att kommunicera. De menar också att sättet “jaget” kan fungera på, påverkas 

av bland annat samhället och egna tillgångar (2017: 157-161). Couldry och Hepp talar 

om att världen idag är “djupt medialiserad” med anledning av att vi mer eller mindre är 

beroende av medierna i vårt dagliga liv (ibid., 215).  
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Utifrån att Couldry och Hepp menar att det i, vad som de hänvisar till som, 

“digitaliseringen” är typiskt att dela sitt “jag” med andra, att skapa narrativ om sig själv 

genom bland annat selfies, vill vi se om och hur de som är födda någon gång under, 

Couldry och Hepps definition av “digitaliseringen”, använder digital teknik och sociala 

plattformar för att dela med sig av sitt “jag”. 

 

4.2 Uses and gratifications theory / “användarmodellen” 
Teorin om användandet av medierna, uses and gratifications eller “användarmodellen” 

som den kallas på svenska, kan kort förklaras som att vi får ut av media det vi vill få ut 

av det – det är vi själva som bestämmer vad vi tar åt oss av (Balnaves, Donald-

Hemelryk & Shoesmith 2009: 69). Modellen föreslår att när vi använder media så har vi 

ett mål med användandet, att tillfredsställa ett behov. Behov som kommer till utifrån 

människors sociala omgivning som bland annat ålder, kön, relationsstatus och 

personlighet (ibid., 69). 

 

Användarmodellen utgår ursprungligen från massmedierna – press, radio och tv 

(Gripsrud, 2011: 72). Amanda Kearney ger dock ett nytt mer medialiserat perspektiv på 

modellen i sin studie “Uses and gratifications of posting selfies on social media” (se 

under tidigare forskning) (2018). Kearney menar att användarmodellen inte kan bortse 

dagens teknik med internet och datorer där användarna idag är mer aktiva än någonsin 

tidigare och har total kontroll över vad och vilken information som både sökts efter och 

uppfattas (2018, 7-8).  

 

Modellen har i dagens digitaliserade och medialiserade samhälle använts precis som i 

tidigare forskning om mediekonsumtion, för att förstå medie-användarnas beteende och 

vilka behov de vill tillfredsställa. Bland annat har forskare använt modellen för att se 

vad användarna tillfredsställer, gratification, när de publicerar till exempel bilder på 

olika sociala plattformar och varför, Amanda Kearney är en av dem (2018: 5 & 12). 

Något som både tidigare studier om mediekonsumtion och de nyare baserat på sociala 

plattformar har gemensamt är resultatet, att tillfredsställa behovet av information, social 

tillhörighet och självbekräftelse (Kearney, 2018: 5 & Gripsrud, 2011: 72 & 82). En 

skillnad vi kan se är att det förut undersöktes mer varför medierna användes medan de 

senare studierna har undersökt olika sätt att använda medierna på – bildpublicering, 

publicering av selfies etcetera. 
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Eftersom vi valt att undersöka användandet av selfies tyckte vi att användarmodellen 

vore en bra teori att utgå ifrån. Istället för att undersöka användandet av selfies i 

samband med något medium har vi försökt få en grundförståelse för hur selfies används 

överlag. Det vi dock har gjort är att undersöka om användandet av selfien leder till 

publicering och i så fall på vilken social plattform respondenterna brukar publicera sina 

selfies på. Vi har inte heller undersökt om det finns något behov som tillfredsställs 

genom användandet av selfies, däremot har vi undersökt hur selfies används utifrån de 

sociala faktorer som Balnaves, Donald-Hemelryk & Shoesmith menar skapar behoven 

(2009: 69).  

 

“Användarmodellen” och studien “Uses and gratifications in posting selfies” användes i 

första hand för att hjälpa oss hitta perspektiv när enkäten skulle konstrueras. 

 

4.3 Könsidentitet, ålder, utbildning och sociala faktorer 

4.3.1 Könsidentitet och ålder 

Studien “Do age and gender differences exist in selfie-related behaviours?” (se under 

tidigare forskning) undersökte användningen av selfies bland personer i åldrarna 12-50 

år. Resultatet visade som tidigare nämnts, att användandet av selfies skiljde sig mellan 

ålder samt kön och dominerades främst av kvinnor i åldrarna 12-19 år (Dahir, Pallesen, 

Torsheim & Schou Andreassen (2015: 549-551). Den här studien är en viktig grundsten 

i vår undersökning, då den undersöker skillnader i användandet av “selfies” mellan kön 

och ålder.  

 

Studien använde begreppen “egen selfie” och “grupp-selfie”, vilket inspirerade oss att 

se hur våra respondenter definierar selfien. Då det framgick av studien att det inte är helt 

osannolikt att personer mellan olika kön och de tre åldersgrupperna både tog och 

publicerade selfies (Dahir et al., 2015: 549, 551-553) ville vi även, med det som 

utgångspunkt, bredda målgruppen lite och även se på vilka sociala plattformar våra 

respondenter eventuellt föredrar att publicera sina selfies på.   

 

Michael Forsmans studie “Duckface/stoneface” (se under tidigare forskning) 

presenterade ett resultat där det framgick att barn/ungdomar i åldrarna 10 och 13 år hade 
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föreställningar om hur respektive kön “bör se ut” på en selfie. Killar skulle se coola ut 

medan tjejer skulle se glada ut (2015: 8-10). Vi är intresserade att se om dessa 

föreställningar förekommer högre upp i ålder också.  

 

Madeleine Kleberg menar i “genusperspektiv på medieforskning” (2006) att vi 

människor i det vardagliga livet påverkas av de ideal som förekommer i media (2006: 

7). Genom en introduktion av medieforskning med fokus på genus tar vi del av tankar 

och information om exempelvis vad genustänk är och hur det bland annat har använts i 

medieforskning, där det ofta handlar om att se hur män respektive kvinnor framställs i 

media (Kleberg, 2006: 5).  

 

Kleberg (2006: 18) menar att stereotypiseringen som är relativt vanligt förekommande i 

media, kan bidra till en föreställning om “hur vi bör vara” och menar således att 

medieinnehållet till viss del har inverkan på verkligheten, inte bara utseendemässigt, 

utan även yrkesmässigt. Det är till exempel inte ovanligt att kvinnor ler medan männen 

ser allvarliga ut (ibid., 8). Detta kopplar vi till det vi är intresserade av att undersöka, 

nämligen om respondenterna upplever att deras sätt att använda selfies influeras av 

sociala faktorer, som exempelvis influencers och nyhetsmedia samt om respondenterna i 

vår undersökning brukar le, eller inte, och om det i så fall skiljer sig mellan kön. 

 

4.3.2 Ålder och medier 

Rapporten “Svenskarna och Internet 2018” har tagits fram av Internetstiftelsen och visar 

hur internetanvändandet såg ut under 2018. Resultatet i studien togs fram med hjälp av 

intervjuer och via en webbenkät. Personerna i undersökningen var i åldrarna 12+ 

(Svenskarna och internet 2018). Rapporten visar bland annat att de som är födda på 

1950-talet använder sociala medier mer för varje år och är på väg att komma ikapp de 

yngre generationerna (Davidsson, Palm & Melin Mandre: 2018, 46). 

 

I studien syns det tydligt att Instagram är den sociala plattform som ökar mest i 

användning och ser ut att i framtiden kunna bli lika stort som Facebook, som faktiskt 

minskar i användning. Det framgår att Facebook är det sociala nätverk som de allra 

flesta använder (76 %) och det sociala nätverk som är det näst mest populära är 

Instagram (60 %). Av de som är 25 år och yngre så är Snapchat och Instagram det som 
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används mest medan de äldre fortfarande mest använder Facebook (Davidsson, Palm & 

Melin Mandre: 2018, 48). 

 

4.3.3 Utbildning och “dominanta klasser” (sociala faktorer) 

Pierre Bourdieu var en fransk sociolog som myntade begreppet “habitus” (Sturken & 

Cartwright, 2009: 443). Bordieu menade med sitt begrepp “habitus” att vår “smak”, 

alltså vad vi tycker om och inte, påverkas av exempelvis vår sociala status och 

utbildning (ibid., 59-60, 443). Människors “habitus” hänger således ihop med 

samhällets värderingar och normer, vilka Bourdieu menar sedan sprids från “de 

dominanta klasserna” (Bourdieu, 1984: 260). Begreppet “smak” refererar till 

förklarandet av varför människor gillar någonting (Sturken & Cartwright, 2009: 464). 

Bourdieu menade också att en människas olika kapital, vilka är; socialt-, ekonomiskt- 

och kulturellt kapital, hänger ihop med en människas “smak” (Thornham, Basset & 

Marris, 2010: 11). Vi tolkar detta som att de “dominanta klasserna” idag kan vara 

exempelvis influencers, reklam och nyhetsmedia.  

 

De ideologiska tankesätten och Bourdieus begrepp “habitus” skulle kunna förklara 

varför selfien eventuellt skiljer sig mellan personer beroende på hur människor i en 

“maktposition”, som till exempel dagens influencers, framställer sig i media. 

Användandet av sociala medier och eventuell publicering av selfies skulle också kunna 

kopplas till att människor vill känna tillhörighet, som också är en del av 

ideologibegreppet (Sturken & Cartwright, 2009: 74). 

 

Begreppet “smak” vill vi låna och använda i förklarandet av respondenternas eventuella 

föredragna poseringar på selfies och om detta berörs av deras “habitus”. Utifrån de 

tankesätten vill vi då se om de med samma typ av utbildning föredrar att använda 

selfien på liknande sätt – har de med samma typ av utbildning lika “smak” vad gäller 

posering? 

 

4.4 Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna   
Vi vill se om användandet av selfies, i en vad Couldry och Hepp talar om som “djupt 

medialiserad” vardag (2017: 215), är något som faktiskt är en del av människors liv. 
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Kan vi se att personer publicerar och/eller redigera sina selfies och delar med sig av sitt 

“jag”. 

 

“Användarmodellen” (Balnaves, Donald Hemelryk & Shoesmith 2009: 69) tillsammans 

med hur Amanda Kearney, med stöd av tidigare forskning, menar att modellen även är 

viktig i ett internet-dominerande samhälle (2018, 7-8), hade vi i åtanke när vi 

konstruerade enkäten. 

 

Pierre Bourdieus teori om “habitus” och “smak” (Sturken & Cartwright, 2009: 59-60, 

443 & Bourdieu, 1984: 260) och de ideologiska tankesätten vill vi se om vi kan koppla 

till om även användandet av selfies skiljer sig mellan olika utbildningar, eller om det 

främst har med ålder och könsidentiteten att göra. 

 

Utifrån Madeleine Klebergs tankar om media och genus vill vi se om medias 

framställning av män respektive kvinnor och hur det berör oss i det vardagliga (2006: 5, 

7) se om respondenterna föredrar att posera könsstereotypt (som att le eller inte). 

 

Rapporten “Svenskarna och internet 2018” visar att väldigt många använder sociala 

medier idag, samt att yngre föredrar Instagram, medan äldre föredrar Facebook 

(Davidsson, Palm & Melin Mandre: 2018, 48). Kan vi se dessa skillnader och likheter, 

när det kommer till eventuell publicering på sociala plattformar? 

 

Utifrån “Duckface/stoneface” vill vi se om det finns föreställningar även högre upp i 

ålder om hur de olika könen bör och inte bör se ut på selfies (Forsman, 2015: 9). Kan vi 

se några likheter mellan resultatet i “Do age and gender differences exist in selfie-

related behaviours?” och resultatet i vår studie? 

 

 

5. Metod och material 
I detta avsnitt kommer vi att presentera metodval, urvalsmetod, tillvägagångssätt för 

insamling av material, etiska ställningstaganden samt en metoddiskussion.  

 



 

 
 

15 

5.1 Val av metod 
För att bäst kunna besvara våra frågeställningar valde vi att använda oss av en 

kvantitativ metod i form av en enkät/surveyundersökning. Metoden är vanlig inom 

medie- och kommunikationsforskning där syftet exempelvis kan vara att undersöka just 

medieanvändning. Det är en bra metod att använda sig av när det är önskvärt att få en 

mer övergripande bild av det som är tänkt att undersökas (Johansson, 2010: 87). 

 

5.1.1 Genomförande 

Materialet till undersökningen samlades in via en webbenkät med tvärsnittsdesign 

(Bryman, 2018: 87-). Vi utformade enkäten så kort och tydlig som möjligt, så den inte 

skulle ta lång tid att svara på, eftersom tid i många fall är en bristvara (Johansson, 2010: 

102). Det är även viktigt att tänka på hur enkäten presenteras, då chanserna att få så 

många svar som möjligt ökar, om den framstår som seriös (ibid., 100).  

 

Vi började med att konstruera våra frågor utifrån frågeställningarna, hur vi enklast 

skulle kunna få svar på skillnaden i användandet av selfies. Själva enkätundersökningen 

skapades sedan med hjälp av Googles funktion “formulär” och innehöll totalt 12 

stängda frågor, varav fyra med möjligheten att ange ett eget svarsalternativ, samt en 

avslutande öppen fråga där respondenterna kunde dela med sig av egna tankar och 

synpunkter om selfies. 

 

Att ha ett svarsalternativ som “ingen åsikt” är något som är väldigt kluvet. Det kan göra 

så att de som inte har någon åsikt rensas bort, men då gäller det att de som väljer “ingen 

åsikt” inte heller har det. “Ingen åsikt” kan även ses som ett sätt att “slippa” svara och 

egentligen hoppar över frågan (Persson, 2016: 105). Här valde vi att fokusera på det 

senare, för undersökningen var det inte relevant om någon inte hade en åsikt eller 

uppfattning och av den anledningen valde vi att inte ha ett alternativ som exempelvis 

“ingen åsikt”. Vi konstruerade även vår enkät så att om respondenterna svarade “nej” på 

vissa frågor, så behövdes inga fler frågor besvaras.  

 

Enkäten inleddes med tre demografiska frågor (Johansson, 2010: 103) vilka var ålder, 

kön och utbildning. Enligt RFSL är det viktigt att konstruera frågan om kön så att 

personer som kanske exempelvis inte identifierar sig med sitt juridiska kön, ändå ska 
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känna sig välkomna att svara (RFSL, 2016). Sedan ställdes frågan “är du bekant med 

ordet selfie?”, följt av “vad innebär en selfie för dig?”, för att se om det fanns likheter 

och skillnader i selfiens definition. Därefter ställdes frågan “brukar du ta selfies?”. De 

respondenter som svarade “nej” på den frågan ombads skicka in enkäten ändå, trots att 

de inte behövde besvara flera frågor, eftersom det också hörde till resultatet. 

 

Nästa fråga i enkäten var “har du en föredragen posering när du tar “selfies”? följt av 

“brukar du le på dina selfies?” och “upplever du att din syn på, samt hur du tar “selfies” 

påverkas av exempelvis influencers, reklam och nyhetsmedier?”. Därefter ställdes 

frågan “brukar du publicera dina selfies på sociala medier? De respondenter som 

svarade “nej” på den frågan behövde inte svara på de kvarvarande frågorna, då de var 

följdfrågor om publicering. Som följdfrågor ställdes “brukar du redigera dina selfies 

innan du publicerar dem?” och “på vilket/vilka sociala medier föredrar du att publicera 

dem på?”. Som avslutande fråga ställdes frågan “har du några egna tankar som du vill 

dela med dig av angående selfies?”. 

 

Innan vi publicerade enkäten offentligt genomförde vi något som kallas för en 

pilotstudie (Bryman, 2018: 332). En pilotstudie är enligt Bryman bra att genomföra 

innan den “riktiga” enkätundersökningen publiceras (ibid,. 332). Syftet med en 

pilotstudie är att, genom andras ögon, upptäcka eventuella fel eller oklarheter. Vi 

utförde en mindre pilotstudie där fem olika personer med olika ålder och kön fick 

besvara enkäten innan den färdigställdes och publicerades. Vi tog emot värdefulla 

synpunkter och tankar om hur frågorna uppfattades och gjorde några mindre 

korrigeringar.  

 

Enkäten publicerades sedan strax innan klockan 16 tisdagen den 16 april. Redan under 

samma kväll hade vi kommit upp i över 100 svar vilket var högt över vår förväntan. Vi 

tänkte från början att vi skulle behöva ha enkäten ute i ungefär en vecka för att få de 

svar vi behövde, av tidigare erfarenheter. Vi hade dock inte i förväg satt en gräns för ett 

visst antal svar av den anledning att vi trodde att det skulle vara svårt att få in många 

svar. Svaren fortsatte dock att rasa in och efter drygt ett dygn när vi började närma oss 

250 svar så valde vi att stänga ner enkäten när den nådde just 250. Det var ett antal som 

vi bedömer som rimligt, för att kunna få fram ett resultat. Vi upptäckte efter att vi stängt 

ner enkäten att trots att det stod att vi fått in 250 svar så var det ingen fråga som fått 250 
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svar utan som mest 249. Något vi tror är på grund av att vi fick in svar från en person 

som inte gick in under någon av de ålderskategorier vi hade. 

 

Enkäten publicerades på våra egna tidslinjer på Facebook där vi, för att få ett så 

representativt urval som möjligt, bad personer inom de olika ålderskategorierna att dela 

enkäten vidare efter att vi publicerat den på Facebook. De ålderskategorier vi använde 

oss av var 15-20, 21-26, 27-33, 34-39, 40-45, 46-51, 52-57 och 58-63 år. 

 

Vi började sedan med att se över resultatet rent allmänt, genom den automatiska 

funktion som Google-formulär har som sammanställer resultatet i diagram, innan vi 

satte oss in i resultatet ordentligt för att slutligen få fram de skillnader och/eller likheter 

vi var ute efter. 

 

5.2 Empiri 
I “Frågor och svar – om frågekonstruktion i enkät- och intervjuundersökningar”, 

producerad av Statistiska Centralbyrån, beskriver Andreas Persson en fråga som “en 

språkhandling riktad till någon med målet att få information som respons” (Persson, 

2016: 12). 

 

Det är viktigt att de inledande frågorna i en enkät går att koppla direkt till det som har 

som avsikt att undersökas så att respondenterna inte känner att de från början svarar på 

irrelevanta frågor (Bryman, 2011: 217). Viktigt att tänka på när en enkät tas fram är att 

den i huvudsak är viktig för de som framställer den och egentligen inte för de som ska 

svara. Svarsalternativ är ett sätt att underlätta för respondenterna genom att de kan få 

dem att lättare förstå frågan och ibland även “hjälpa” dem att svara. Då det ses som en 

“växande” process att svara på en enkät, påverkar den tidigare frågan förståelsen för 

nästa (Persson, 2016: 24-25). Det är också viktigt att tänka på att ingenting ska tas för 

givet när frågorna tas fram (Persson, 2016: 34). Som i vårt fall, vår enkät är väldigt 

beroende av att respondenterna vet vad en “selfie” är, därför inledde vi enkäten med att 

säkerställa just den frågan. 

 

Det är ofta lätt att frågorna hamnar i fokus när en enkät tas fram, men svarsalternativen 

är minst lika viktiga (Persson, 2016: 81). Vi valde att ha öppna svarsalternativ, där 

respondenten själv får formulera ett svar, på en del av frågorna då det kan ge “ett 
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kvalitativt element till en kvantitativ undersökning” (ibid., 83). Att hålla en balans 

mellan öppna och stängda frågor är viktigt då öppna frågor kräver mer av respondenten 

vilket gör att det blir mer ansträngande att svara som i sin tur kan leda till bortfall (ibid., 

84). 

 

5.3 Urval  
I en undersökning är populationen de som ska undersökas och urvalsramen är de som 

faktiskt kommer att undersökas (Johansson, 2010: 89). I det här fallet blir populationen 

de personer som tar selfies, använder sig av digital teknik och sociala medier samt är i 

åldrarna 15-63 år. Urvalsramen blir de vi kunde nå med hjälp av andra Facebook-

användare och möjligheten att dela inlägget vidare. 

 

Vi hoppades att undvika eventuella samplingsfel (Bryman, 2018: 225-230) genom att vi 

redan innan visste att de personer som finns på Facebook använder både digital teknik 

och sociala medier och med stor sannolikhet är inom studiens målgrupp. Valet av 

urvalsmetod föll på ett bekvämlighetsurval, mer specifikt ett snöbollsurval (ibid., 243-

246), genom att enkäten publicerades offentligt på Facebook så att länken till enkäten 

kunde delas av olika personer inom undersökningens åldersspann vilket i sin tur gjorde 

att den, förhoppningsvis, nådde ut och kunde besvaras av “alla” den var ämnad för. 

 

5.3.1 Generalisering 

Enligt Bryman (2018: 484) är det svårare att generalisera resultat som tagits fram av 

kvalitativa forskningsmetoder, då de ofta inte täcker upp en tillräckligt stor del av 

helheten och då vi intresserar oss för att kunna göra en grövre generalisering så ville vi 

inte måla in oss i ett hörn. För att kunna generalisera så måste ett urval vara 

representativt, alltså vara så brett som möjligt, för att kunna motsvara en större skara 

(ibid., 216, 227). Bryman (2018, 245-246) menar dock också att metoden 

“snöbollsurval” kan försvåra möjligheterna att generalisera då det är problematiskt att få 

fram ett urval som är representativt för populationen som ämnas undersökas. Vi anser 

dock ha fått fram ett rimligt representativt urval trots metodvalet, då enkäten delades 

vidare av personer inom studiens målgrupp för att få större spridning.  
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5.3.2 Bortfall 

Förr, när enkäter ofta skickades ut via post och därmed förväntades skickas tillbaka på 

samma sätt så var risken för bortfall relativt stor (Bryman, 2011: 231). Bortfall finns det 

självklart fortfarande idag, men när vi idag kan dela vår enkät på internet så är det 

betydligt mer bekvämt och enkelt att svara på den. Något mer som kan göras för att 

minska bortfall är att göra enkäten “tunn” (undvika långa komplicerade frågor) för att 

inte folk ska bli avskräckta genom att endast se enkäten. Samt att alltid vara tydlig med 

hur man vill att respondenterna ska svara (ibid., 233 & 236). 

 

Det är svårt att säga något exakt antal bortfall i den här undersökningen, då vi använde 

oss av ett snöbollsurval och därmed inte hade ett bestämt antal enkäter vi delade ut. 

Svarsfrekvensen (Bryman, 2018: 241) däremot, blev väldigt hög. Undersökningens 

totala respondenter blev 250 stycken. Då enkäten var konstruerad så att om 

respondenten svarade “nej” på vissa frågor behövdes inte fler svar från den 

respondenten, på grund av irrelevans, samlas in. Vi bad dock de som svarade nej på de 

här frågorna att ändå skicka in formuläret då det var viktigt att svaret skickades in 

eftersom vi ville veta vilka som tar, och inte tar, selfies. I och med detta uppkom en 

medveten minskning i svarsprocenten efter vissa frågor.  

 

Johansson (2010: 95) skriver att internt bortfall är när undersökningen av olika skäl 

tappar eller saknar svar från en eller flera respondenter. I vår undersökning fick vi in 

totalt 250 svar, varav en respondent som valde att inte besvara enkätens första och 

demografiska frågor, men att sedan svara på de resterande. Detta gjorde att 

respondentens svar finns med i resultatet och analysen, men med benämningen 

“okänd/ej angivet” i ålder, könsidentitet och utbildning. En annan respondent besvarade 

inte frågan om könsidentitet, men de resterande frågorna, vilket gjorde att denne 

respondentens könsidentitet blev “okänd/ej angivet” i resultatet och analysen.  

 

Förutom att de demografiska frågorna hade två interna bortfall, hade även frågorna “är 

du bekant med ordet selfie”, “vad betyder en selfie för dig” och “brukar du ta selfies” ett 

internt bortfall, av oförklarliga skäl. 
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5.3.3 Etik 

Vi har följt de forskningsetiska reglerna (Lindstedt, 2017: 49-52) i vår studie. Det finns 

fyra olika krav att förhålla sig till när forskning/undersökningar/studier bedrivs och 

dessa fyra är “informationskravet”, “samtyckeskravet”, “konfidentialitetskravet” och 

“nyttjandekravet”. Informationskravet handlar om att respondenterna alltid ska veta vem 

som bedriver undersökningen, i vilket syfte den görs, vart informationen som lämnas tar 

vägen och att deltagandet i studien är frivilligt och när som helst kan avbrytas. 

Samtyckeskravet handlar om att ha de medverkandes godkännande och att de när som 

helst har rätt att avbryta sin medverkan. Om respondenten är under 15 år ska målsman 

godkänna respondentens deltagande. Konfidentialitetskravet handlar om att alla de 

uppgifter som samlas in i undersökningen ska förvaras undangömt och endast 

tillgängligt för de som utför studien - samt att det aldrig ska gå att identifiera en 

respondent utifrån lämnade uppgifter. Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som 

samlas in enbart används i forskningssyfte (ibid., 49-55).  

 

Då studien berör ett ämne som kan uppfattas känsligt har det varit extra viktigt att 

enkätundersökningen endast innehöll relevanta och tydliga frågor som formulerats på ett 

respektabelt sätt.  

 

I missivbrevet beskrevs, i enlighet med informations- och samtyckeskravet (Lindstedt, 

2017: 49-52) syftet med undersökningen, att den senare kommer att publiceras 

offentligt och att den eventuella medverkan självklart var helt frivillig och när som helst 

kunde avbrytas. Då studien riktar sig till personer i åldrarna 15 år och uppåt, har vi inte 

behövt något samtycke från vårdnadshavare (ibid., 52). Enkätundersökningen 

konstruerades så att respondenterna endast behövde fylla i ålderskategori samt 

könsidentitet, vilket gjorde att respondenterna och deras svar förblev anonyma.  

 

5.3.4 Missivbrev 

Se “bilaga B”. 

 

5.4 Diskussion 
Eftersom vår frågeställning består av frågor där vi vill undersöka kvantitet så har valet 

av metod stått mellan just kvantitativa alternativ. Att göra en urvalsundersökning genom 
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en enkätundersökning, ansåg vi vara det rimligaste alternativet. Bryman (2018: 487) 

menar att det i vissa undersökningar kan vara fördelaktigt att inte möta sina 

respondenter och eftersom vi har valt att skriva om ett ämne som för vissa eventuellt 

skulle kunna vara känsligt, tror vi därför att vi kan få de bästa svaren på våra frågor om 

respondenterna får vara anonyma. En nackdel är dock att det inte går att exempelvis 

förklara eventuella oklarheter i de frågor som ställs.  

 

Vi var även inne på observationer ett tag men vi ansåg att en enkätundersökning passade 

bäst för det vi var ute efter att undersöka. Eftersom vi bland annat har en så pass bred 

målgrupp och efterfrågar statistiska svar i vår frågeställning. 

 

Eftersom vår studie till en viss del handlar om att undersöka människors vanor online, 

skulle den kvalitativa metoden netnografi ha varit ett perfekt alternativ, om det hade 

varit så att vi ville ta reda på exempelvis hur det är eller hur det ser ut att vara. 

Netnografi är en metod där människors beteenden online studeras med hjälp av 

observation (Bryman 2018: 546). Metoden netnografi skulle definitivt ha varit ett bra 

alternativ om, vi hade haft en frågeställning där vi hellre ville undersöka vad människor 

anser vara “den perfekta selfien”, eller hur det känns när man själv är väldigt nöjd med 

den. Dessa frågor skulle vi ha kunnat få svar på även vid kvalitativa intervjuer, eftersom 

intervjuer, precis som netnografi, besvarar frågor som exempelvis handlar om hur och 

varför (Lindstedt 2017: 102-103). 

 

5.5 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om pålitligheten på vår undersökning och med detta menas att 

undersökningen ska kunna göras om och visa samma, eller liknande resultat (Bryman, 

2018: 72, 207). Vi har ämnat säkerställa undersökningens reliabilitet genom att använda 

en metod som hjälper oss att få fram ett material som besvarar våra frågeställningar. 

Den kvantitativa metoden vi valde för vår undersökning blev en urvalsundersökning där 

materialet samlades in genom en webbenkät där respondenterna genererades via ett 

snöbollsurval (ibid., 243-246). 

 

5.6 Validitet 
Validitet handlar om i vilken utsträckning undersökningen faktiskt undersöker det som 

är tänkt (Bryman, 2018: 209-210). Validiteten på undersökningen säkerställs med andra 
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ord genom att konstruera enkäten med relevanta och tydliga frågor. För att försäkra oss 

om att frågorna faktiskt var tydliga och relevanta, utförde vi en pilotstudie, samt 

besvarade frågorna själva, innan enkäten distribuerades till respondenterna. 

 

5.7 Metodologisk kvalitet 
Eftersom undersökningen använde en kvantitativ metod för att kunna besvara 

frågeställningen, där enkäten endast innehöll frågor som rörde ämnet varav inga 

indikationer på några missförstånd eller oklarheter i enkäten samt genererade 250 

stycken svar, får vi anta att den metodologiska kvaliteten på undersökningen är god. 

 

 

6. Resultat och Analys 
Överst i detta avsnitt kommer vi att presentera det totala resultatet av 

enkätundersökningen, med fokus på användandet och definitionen av selfies. Därefter 

kommer vi att presentera ett mer finkammat resultat med analyser utifrån de tidigare 

nämnda teoretiska utgångspunkterna.  

 

Se ”bilaga C” för cirkeldiagram över de olika demografiska kategorierna. 

 

6.1 Totala användandet och definitionen 
Två av de inledande frågorna i vår enkätundersökning var huruvida respondenterna var 

bekanta med ordet selfie samt vad en selfie innebar för dem. 100% av respondenterna 

var bekanta med ordet selfie.  

 

På frågan “vad innebär en selfie för dig?” ombads respondenterna att välja ett eller flera 

alternativ som stämmer överens med deras definition av vad selfie är. Eftersom 

respondenterna kunde välja flera olika svarsalternativ så blir procentsatsen större än 

hundra. 80.3% (200) av 249 definierar selfien som “en bild tagen av mig, på mig” och 

36.9% (92) av 249 definierar selfien som “en bild tagen av mig, på mig och eventuellt 

andra”, vilka var de två definitioner som fick flest svar. Vi kan se att många ändå 

definierar selfien som en bild som inte bara visar sig själv, vilket till viss del bekräftar 

det vi nämnde i inledningen – nämligen att selfien kan betyda många saker idag. 
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Diagrammen som används är framtagna med hjälp av Google formulärs svarsfunktion 

och Excel. 

 

 
Figur 6.1.1 “Brukar du ta selfies”. Cirkeldiagram över det totala antalet (249) svar. 
 

Något som var avgörande för vår undersökning var att veta huruvida respondenterna 

brukar ta selfies eller inte. Störst procent (35,7) svarade att de brukar ta selfies ibland. 

Vilket var drygt 5% mer än de som svarade “ja” (30,1%). Alternativet sällan var det 

tredje största alternativet med 23.7% av de 249 respondenter som svarade på frågan. 

 

De respondenter som svarade “nej” (10.4%) på frågan ovan “försvinner” sedan från de 

resterande frågorna, eftersom de inte brukar ta selfies. Vi har valt att koncentrera 

resultatet och analysen på de som någon gång brukar ta selfies och deras användande.  

 

6.2 Vilka skillnader och likheter finns det mellan ålder, kön och 

utbildning? 
I detta avsnitt presenterar vi resultat och analys av de likheter och skillnader i 

användandet (vilka som tar, eventuell föredragen posering, om respondenterna brukar 

le, om de brukar publicera och i så fall redigera och slutligen vilken social plattform de 

eventuellt publicerar på), samt förankrar dessa i de teoretiska utgångspunkterna.  

 

Alla diagram består av två olika staplar fördelade på ålderskategorierna, 

könsidentiteterna och utbildningarna på de olika frågorna. De vänstra (blå) staplarna 

består av de som besvarat den specifika frågan och de högra (orangea) staplarna består 
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av det totala antalet som vi jämfört med. Det totala antalet varierar beroende på vilken 

fråga som ska besvaras. I till exempel den första frågan, består den högra stapeln av 

antalet respondenter som besvarat enkäten med samma demografisk kategori och den 

vänstra stapeln av de som tar selfies i respektive demografisk kategori. Därefter har vi 

använt de som svarade att de någon gång brukar ta selfies i den högra stapeln och de 

som har en föredragen posering i den vänstra stapeln i respektive demografisk kategori, 

och så vidare.  

 

Då vi ansåg att tiden inte räckte till samt att det skulle bli för mycket material valde vi 

att slå ihop svarsalternativen ”ja”, ”ibland” och ”sällan” till ett enda alternativ som 

representerar ”de som brukar”. Vid mer tid hade det varit intressant att även se om det 

fanns några likheter eller skillnader mellan de olika svarsalternativen. 

 

Vi har använt oss av den procentuella skillnaden i jämförelse med det totala antalet 

svarande i respektive demografisk kategori för att rättvist kunna bedöma resultaten. 

Eftersom det var ett mindre antal respondenter i vissa kategorier, exempelvis den 

manliga könsidentiteten, innebär det att, även om vi får ett jämförbart procentantal, fick 

de respondenter som hamnade i färre representerade kategorier/grupper ”mer att säga 

till om”.  

 

6.2.1 Vilka tar selfies 

På frågan “brukar du ta selfies” svarade 224 respondenter att de någon gång tar selfies. 

Fördelningen såg ut enligt diagrammen nedan.  
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Figur 6.2.1.1 “tar selfies – ålder”. Stapeldiagram sett till ålderskategorierna; 15-20, 21-26, 27-33, 34-39, 

40-45, 46-51, 52-57, 58-63, okänd. 224 svar. 
 

I alla kategorier, förutom 58-63, har över 80% uppgett att de brukar ta selfies. Det är 

med andra ord ingen större skillnad bland de som tar selfies sett till ålder. 

 

 
Figur 6.2.1.2 “tar selfies – kön”. Stapeldiagram sett till könsidentitet; kvinna, man, okänd. 224 svar.  
 

92% av kvinnorna samt 78% av männen svarade att de brukar ta selfies. 
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Likt resultatet i studien “do age and gender differences exist in selfie-related 

behaviours” skiljde sig resultatet främst mellan kön även i vår undersökning där en 

något större andel kvinnor svarat att de brukar ta selfies. Sett till ålder så tog alla 

(100%) i den yngsta åldersgruppen selfies i vår undersökning, vilket stämmer med 

resultatet i studien till viss del som menar att yngre tar mer selfies (Dahir et al, 2015: 

549-551). Vi kunde dock se att även 100% av respondenter i åldersgruppen 40-45 svarat 

att de någon gång brukar ta selfies. Det var de enda kategorierna där 100% av 

respondenterna angett att de brukar ta selfies. 

 

 
Figur 6.2.1.3 “tar selfies – utbildning”. Stapeldiagram sett till utbildning; grundskola, gymnasium, 

högskola/universitet, annat/okänt. 224 svar.  
 

Sett till utbildning svarade majoriteten i de respektive kategorierna att de någon gång 

brukar ta selfies. Svarsprocenten var mellan 87-93%, vilket är väldigt jämnt.  

 

Gemensamt för alla kategorier, oavsett om det handlar om ålder, kön eller utbildning så 

har majoriteten av respondenterna uppgett att de någon gång tar selfies vilket indikerar 

att det som Couldry och Hepp (2017: 157-158) talar om stämmer, nämligen att det idag 

är väldigt vanligt att skapa narrativ/berättelser om sig själv (ta selfies). 

 

På kommande frågor har vi räknat ut procenten utifrån de som uppgett att de brukar ta 

selfies.  
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6.2.2 Föredragen posering 

Efter att ha samlat svaren av de som brukar ta selfies, ställdes den första följdfrågan; 

“har du en föredragen posering...”. 149 stycken respondenter angav att de har en eller 

flera föredragna poseringar. Fördelningen såg ut enligt följande: 

 

 
Figur 6.2.2.1 “har föredragen posering – ålder”. Stapeldiagram sett till ålderskategorierna; 15-20, 21-26, 

27-33, 34-39, 40-45, 46-51, 52-57 och 58-63. 149 svar.  
 

Åldersmässigt var det förhållandevis jämnt. 21-26 var den kategori som stod ut en aning 

med 80%. Resterande kategorier låg mellan 57-73%. 

 

 
Figur 6.2.2.2 “har föredragen posering – kön”. Stapeldiagram sett till könsidentitet; kvinna, man och 

annat. 149 svar.  
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73% av de kvinnor samt 33% av de män som tar selfies svarade att de har en eller flera 

föredragna poseringar. 

 

Cirka 40% mer av kvinnorna har en föredragen posering, vilket skulle kunna ha att göra 

med det Madeleine Kleberg tar upp i “Genusperspektiv på medieforskning” (2006: 7 

och 18), att människor i det dagliga berörs av de ideal och stereotypiseringar som 

förekommer i media – nämligen att kvinnor “bör” vara mer mån om hur de ser ut. 

 

 
Figur 6.2.2.3 “har föredragen posering – utbildning”. Stapeldiagram sett till utbildning; grundskola, 

gymnasium, högskola/universitet och annat/okänt. 149 svar.   
 

Av de personer som har en eller flera föredragna poseringar var det relativt jämn 

fördelning mellan de olika utbildningarna. Över 65%, men under 70%, hade svarat att 

de har en eller flera föredragna poseringar, oavsett utbildning. 
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Figur 6.2.2.4 “bara ansiktet / vinkla huvudet”. Stapeldiagram sett till utbildning; grundskola, gymnasium 

och högskola/universitet. 68 svar.  
 

“Bara ansiktet/vinkla huvudet” visade sig vara den mest föredragna poseringen av de 

svarsalternativ som fanns (47% av de 149 som angav att de har en föredragen posering). 

 

Här ville vi se om det gick att dra några paralleller mellan olika utbildningar och 

“smak”. Då poseringen “bara ansiktet / vinkla huvudet” hade flest svar, valde vi att 

fokusera på den. Av resultatet framgår det inga tydliga kopplingar till att just den 

poseringen föredras av en viss utbildning, utan den var ungefär lika vanlig i alla 

utbildningskategorier. Därmed kan vi inte se något samband mellan att de med lika 

utbildning skulle dela, det Bordieu kallade för, “smak” (Sturken & Cartwright, 2009: 

59-60, 443). 

 

6.2.3 Leende  

Den andra följdfrågan till “brukar du ta selfies” var “brukar du le på selfies?”. Av de 

210 stycken som uppgivit att de brukar le på sina “selfies” såg det ut enligt följande: 
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Figur 6.2.3.1 “brukar le – ålder”. Stapeldiagram sett till ålderskategorierna; 15-20, 21-26, 27-33, 34-39, 

40-45, 46-51, 52-57 och 58-63. 210 svar.  
 

I samtliga kategorier var det tydligt att de flesta brukar le på sina selfies, alla över 85%. 

Flest var det i kategorierna 15-20 och 46-51, med 100%. 

 

 
Figur 6.2.3.2 “brukar le – kön”. Stapeldiagram sett till könsidentitet; kvinna, man och annat. 210 svar.  
 

95% av de kvinnor samt 86% av de män som tar selfies brukar le på sina selfies. 

 

Det som resultatet i Michael Forsmans rapport visade, att det fanns uppfattningar om att 

killar inte ska le på bild, utan se coola ut eller ha ett “stoneface” (Forsman, 2015: 9) 

kunde vi inte riktigt se i vårt resultat, då 86% procent av männen, som någon gång tar 
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selfies, uppgav att de brukar le. Endast 9% fler av kvinnorna brukar le på sina selfies. 

Det Madeleine Kleberg menar i “genusperspektiv på medieforskning”, att vi oftare ser 

kvinnor le i media och att den typen av stereotypiseringen av kön i media kan påverka 

oss, (Kleberg, 2010: 7-8 och 18) kan vi då inte heller se något tydligt samband till. 

 

 
Figur 6.2.3.3 “brukar le – utbildning”. Stapeldiagram sett till utbildning; grundskola, gymnasium, 

högskola/universitet och annat. 210 svar.  
 

Även här ser vi att det är väldigt jämnt, runt 90% i alla kategorier har angett att de 

någon gång brukar le på selfies.  

 

Eftersom det överlag var jämnt procentuellt sett i alla olika kategorier, skulle detta 

kunna tolkas utifrån det Bordieu menar med “habitus” och föredragen “smak”, som han 

anser hänga ihop med social status och utbildning (Sturken & Cartwright, 2009: 59-60, 

443). Om det till exempel “är föredraget av samhället” att le, kan detta spridas av “de 

dominanta klasserna” så att personer tolkar det som att “det ska vara så”.  

 

6.2.4 Publicering  

Den tredje följdfrågan till “brukar du ta selfies” var “brukar du publicera dina selfies?”. 

Av de 195 respondenter som svarade att de brukar (ja eller ibland) publicera sina 

“selfies” såg det ut enligt följande: 
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Figur 6.2.4.1 “de som publicerar – ålder”. Stapeldiagram sett till ålderskategorierna; 15-20, 21-26, 27-33, 

34-39, 40-45, 46-51, 52-57 och 58-63. 195 svar.  
 

Det var relativt jämnt i fördelningen gällande publicering i samtliga ålderskategorier där 

de flesta svarat att de brukar publicera sina “selfies”, där alla hade en svarsprocent på 

över 70%. Flest som brukar publicera var det i åldersgruppen 46-51 år med 97%. 

 

 
Figur 6.2.4.2 “de som publicerar – kön”. Stapeldiagram sett till könsidentitet; kvinna, man och okänd. 

195 svar.  
 

89% av de kvinnor samt 75% av de män som tar selfies svarade att de brukar publicera 

sina selfies. 
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Resultatet i “Do age and gender differences exist in selfie-related behaviours” visade att 

kvinnor mer sannolikt publicerade selfies än män samt att personer i åldrarna 12-19 

oftare publicerade än de äldre (Dahir et al, 2015: 549-551). I vårt resultat kan vi också 

se att de respondenter som identifierar sig som kvinnor publicerar sina selfies i något 

större utsträckning än de som identifierar sig som män. I åldersgruppen 46-51 svarade 

97% av de respondenter som brukar ta selfies, att de även brukar publicera dem, följt av 

ålderskategorin 15-21 år, där 92% av de som någon gång brukar ta selfies, även brukar 

publicera dessa. Därmed visade vårt resultat att personer i åldersgruppen 46-51 i större 

utsträckning brukar publicera sina selfies. 

 

 
Figur 6.2.4.3 “publicerar – utbildning”. Stapeldiagram sett till utbildning; grundskola, gymnasium, 

högskola/universitet och annat/okänt. 195 svar.  
 

De allra flesta oavsett utbildning publicerar sina selfies i stor utsträckning. Det skiljer 

endast tre procent utbildningar sinsemellan. 

 

På kommande frågor har vi räknat ut procenten utifrån de som publicerar selfies. 

 

6.2.5 Redigering 

Som första följdfråga till “brukar du publicera selfies”, ställdes frågan “brukar du i så 

fall redigera selfies innan du publicerar?”. Av de 126 respondenter som uppgav att de 
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brukar (ja eller ibland) redigera sina “selfies” innan de publicerar dem såg det ut enligt 

följande: 

 

 
Figur 6.2.5.1 “redigera – ålder”. Stapeldiagram sett till ålderskategorierna; 15-20, 21-26 ,27-33, 34-39, 

40-45, 46-51, 52-57 och 58-63. 126 svar.   
 

Här kan vi se att de två yngsta åldersgrupperna redigerar i större utsträckning (87% 

respektive 83%), att antalet som redigerar minskar i procent desto högre ålder, bortsett 

från en liten procentuell ökning i åldersgruppen 40-45 (66%).  

 

 
Figur 6.2.5.2 “redigera – kön”. Stapeldiagram sett till könsidentitet; kvinna och man. 126 svar.  
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69% av de kvinnor samt 44% av de män som publicerar sina selfies brukar redigera 

dem. 

 

Även detta kan kopplas till Madeleine Klebergs “Genusperspektiv på medieforskning” 

(2006: 7 och 18), gällande de ideal och stereotypiseringar som förekommer i media. Att 

det är viktigt för kvinnor att se bra ut och därmed redigerar de sina selfies mer. 

 

 
Figur 6.2.5.3 “redigera – utbildning”. Stapeldiagram sett till utbildning; grundskola, gymnasium och 

högskola/universitet. 126 svar.  
 

Även om det var relativt jämnt så kunde vi se att det var de med grundskole- och 

gymnasieutbildning som redigerar sina selfies innan de publicerar dem i större 

utsträckning. 

 

Couldry och Hepp menar att vi idag på ett eller annat sätt är beroende av sociala medier 

(2017: 215) och att “jaget” ställs inför nya utmaningar, då det hela tiden måste prestera 

för att det på sociala medier ses och bedöms av andra (ibid., 160). I och med att det 

många av de som uppgivit att de tar selfies, även publicerar och redigerar dem, kanske 

detta kan förklaras utifrån det faktum att “jaget” blir mer synligt och bedöms av andra i 

och när en selfie publiceras på sociala plattformar. 
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6.2.6 Social plattform 

Som andra följdfråga till “brukar du publicera dina selfies?”, ställdes frågan “på 

vilket/vilka medier föredrar du då att publicera dem på?”. Av de totalt 195 stycken 

respondenter som angav att de brukar publicera sina “selfies” på sociala plattformar såg 

det ut enligt följande: 

 
Figur 6.2.6.1 Stapeldiagram över de totala svaren på enkätfrågan “på vilket/vilka sociala medier föredrar 

du då att publicera dem på”. 195 svar. 
 

På frågan om vilken/vilka sociala plattformar respondenterna eventuellt föredrog att 

publicera sina selfies på hade vi valt Instagram och Facebook som förutbestämda 

svarsalternativ, sedan kunde respondenterna även skriva ett eget. Svaren representerade 

ganska bra vad forskningen visar, att Instagram blir mer och mer populärt i alla åldrar 

(Davidsson, Palm & Melin Mandre: 2018, 48). Vi såg även att några få respondenter 

föredrog att publicera sina bilder på Snapchat och Twitter, dessa var dock så få att de 

inte presenteras i något diagram. En respondent lade till ett eget svarsalternativ 

“fortsätter svara bara för att”, vilken inte har räknats med i resultaten nedan.  

 

Enligt Couldry och Hepp så är vi mer eller mindre beroende av sociala medier idag 

(2017: 215), vilket vi ganska tydligt kan se då många faktiskt väljer att publicera sina 

selfies på olika sociala plattformar.  

 

Fördelningen baserat på ålder, kön och utbildning såg ut enligt följande: 
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Figur 6.2.6.2 “social plattform – ålder”. Stapeldiagram sett till ålderskategorierna; 15-20, 21-26, 27-33, 

34-39, 40-45, 46-51, 52-57 och 58-63. 195 svar.  
 

Den enda ålderskategorin som inte angivit endast Instagram var 58-63. Dock var det 

angivet både Instagram och Facebook och därmed är Instagram den enda plattform som 

är representerad i alla åldersgrupper. Instagram är den plattform som är mest populär i 

15-20 (100%), 21-26 (75%), 27-33 (75%) och 40-45 (39%). I de övriga, förutom 46-51 

där Facebook är populärast (47%), står både Instagram och Facebook kombinerat för 

den största procenten. 

 

Likt resultatet i rapporten “Svenskarna och internet 2018” visade vårt resultat till viss 

del lika, nämligen att Instagram är den mest populära sociala plattformen hos unga 

(Davidsson, Palm & Melin Mandre: 2018, 48).  
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Figur 6.2.6.3 “social plattform - kön”. Stapeldiagram sett till könsidentitet; kvinna, man, ej angivet.  
 

92% av de kvinnor som publicerar sina selfies svarade enligt följande: 

Instagram (62%) – Instagram och Facebook (26%) – Facebook (11%) 

 

93% av de män som publicerar sina selfies svarade enligt följande: 

Instagram (32%) – Instagram och Facebook (24%) – Facebook (36%) 

 

Publicering på de olika sociala plattformarna sett till könsidentitet var Instagram och 

Facebook kombinerat var i princip lika populärt. I övrigt verkar Instagram vara den 

sociala plattform som kvinnorna föredrar medan det även är relativt jämnt mellan 

Instagram och Facebook separat hos männen. 
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Figur 6.2.6.4 “social plattform - utbildning”. Stapeldiagram sett till utbildning; grundskola, gymnasium, 

högskola/universitet och annat.   
 

95% av de som publicerar sina selfies med högskole-/universitetsutbildning svarade 

enligt följande: 

Instagram (49%) – Instagram och Facebook (31%) – Facebook (17%) 

 

88% av de som publicerar sina selfies med gymnasieutbildning svarade enligt följande: 

Instagram (70%) – Instagram och Facebook (20%) – Facebook (10%) 

 

100% av de som publicerar med grundskoleutbildning svarade enligt följande: 

Instagram (60%) – Instagram och Facebook (10%) – Facebook (10%) 

 

Instagram var mest populärt att publicera på oavsett utbildning. Därefter föredrog 

gymnasium och högskola/universitet Instagram och Facebook kombinerat, följt av 

enbart Facebook – förutom grundskola, där Instagram och Facebook kombinerat och 

enbart Facebook delade andraplatsen.  

 

Eftersom Instagram var, om inte mest, väldigt representerat oavsett ålder, kön och 

utbildning kan vi se det som ”Svenskarna och Internet 2018” (Davidsson, Palm & Melin 

Mandre: 2018, 48) menar, att Instagram är på väg att bli den mest använda sociala 

plattformen. 



 

 
 

40 

 

I sin studie “Uses and gratifications of posting selfies on social media” undersökte 

Amanda Kearney syftet med samt vilka behov som fylls genom att publicera på olika 

sociala medier (2018, 5). Det tillsammans med att hon menar att “användarmodellen” 

kanske är än mer aktuell idag när vi på en ny nivå, med internet och smartphones, kan 

bestämma hur vi använder medierna, (ibid., 5, 7-8) skulle kunna förklara varför olika 

personer föredrar olika sociala plattformar. Detta är dock inget vi kommer att analysera 

djupare då det inte ingår i syftet av vår undersökning. 

 

6.3 Upplever användarna att de påverkas av “sociala faktorer”? 
I detta avsnitt presenterar vi resultat med tillhörande analys på frågan om 

respondenterna upplever sig influeras av de “sociala faktorerna” influencers, reklam och 

nyhetsmedier. 

 
Figur 6.3.1 Stapeldiagram över frågan “upplever du att din syn på samt hur du tar selfies påverkas av 

exempelvis influencers, reklam och nyhetsmedier?” 223 svar.  
 

För att besvara frågeställningen “upplever användarna att de påverkas av “sociala 

faktorer”, frågade vi respondenterna om de anser att sitt användande av ”selfies” har 

någon inverkan av influencers, nyhetsmedia och reklam (som vi i denna uppsats kallar 

för sociala faktorer). 21,5% svarade att de påverkas av influencers men vanligast var att 

inte påverkas alls, 59,2%. Här hade vi även tappat en respondent från tidigare fråga av 

okänd anledning. 
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Av de totalt 58 stycken respondenter som uppgav att de på något sätt påverkas av yttre 

faktorer identifierade sig 3 stycken som män, varav 49 stycken som kvinnor.  

 

Sett till ålder var ålderskategorierna 15-20, 21-26 och 27-33 överrepresenterade, där 

totalt 43 av 58 svarade att de på något sätt påverkas. Sett till utbildning hade tre stycken 

angett grundskola, 23 stycken gymnasium och 32 stycken högskola/universitet. 

 

Då vissa av respondenterna upplever sig influeras av sociala faktorer skulle detta kunna 

tolkas utifrån Bourdieus “habitus” (Bourdieu, 1984: 260), nämligen att “de dominanta 

klasserna”, som i detta fallet skulle vara influencers, nyhetsmedia och reklam, sprider 

tankar och föreställningar “om hur vi bör vara”, vilket skulle kunna göra att människor 

blir influerade när det kommer till deras selfie-användande. 

 

6.4 Sammanställning av resultat – besvarande av frågeställningarna 
Här presenterar vi en sammanställning av de resultaten som undersökningen har 

genererat utifrån studiens två specifika frågeställningar.  

 

- Vilka skillnader och likheter finns det mellan ålder, kön och utbildning? 

Ålder: 

15-20 och 40-45 tog selfies mest. 

21-26 stod ut lite procentmässigt på föredragen posering.  

De i 15-20 och 46-51 ler något mer än de andra åldersgrupperna. 

Relativt jämnt i ålder av de som publicerar, 46-51 stod ut en aning.  

Instagram populärast totalt sett av vilken social plattform respondenterna föredrar och 

mest populärt i åldrarna 15-20, 21-26, 27-33 medan 40-45, 46-51 föredrar i större 

utsträckning Facebook och 52-57 och 56-63 föredrar både Instagram och Facebook. 

Mer vanligt att redigera ju yngre ålder (dock undantag 40-45 (67%)). 

 

Könsidentitet: 

Mer kvinnor tar selfies. 

Kvinnor har föredragen posering i en något större utsträckning. 

Ovanligt jämnt i fördelning av de som ler mellan könen. 

Fler kvinnor än män publicerar sina selfies. 
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Kvinnorna föredrog Instagram som social plattform i större utsträckning medan det hos 

männen visade resultatet att de flesta föredrog att publicera på både Instagram och 

Facebook.  

Kvinnorna redigerar sina selfies i större utsträckning. 

 

Utbildning: 

Relativt jämnt mellan utbildning av de som tar selfies. 

Jämnt på vilken utbildning som har föredragen posering. Vinkla huvudet vanligaste 

poseringen. 

Jämnt fördelat på de olika utbildningar av de som ler. 

Ingen skillnad mellan utbildningarna i vilka som publicerar.  

Instagram den mest populära sociala plattform sett till alla utbildningar. 

En aning mer vanligt att redigera sina selfies hos de med grundskole- och 

gymnasieutbildning. 

 

- Upplever användarna att de påverkas av “sociala faktorer”? 

Resultatet visade att majoriteten av respondenterna inte upplevde att deras sätt att 

använda selfien har inverkan av sociala faktorer. Influencers var däremot den vanligaste 

sociala faktorn flest upplevde sig påverkas av (av de som upplevde sig påverkas). 

 

 

7. Diskussion & slutsats 
I detta avsnitt kommer vi att föra en diskussion kring våra tankar om undersökningen 

och genom de teoretiska utgångspunkterna fundera kring resultatet, följt av en slutsats. 

 

“Det är roligt att ta selfies” – en egen reflektion av en respondent som på något sätt 

kanske skulle kunna beskriva varför fenomenet selfies är så pass stort och eftersom 

resultatet av vår undersökning visade att majoriteten av respondenterna någon gång 

brukar ta selfies, skulle det även kunna hjälpa oss att förklara grundmotivet bakom 

fenomenet. Tillsammans med “användarmodellen” (Balnaves, Donald Hemelryk & 

Shoesmith 2009. 69) och studien “uses and gratifications of posting selfies” (Kearney, 

2018) fick vi en förståelse för varför vi använder vissa medier/sociala plattformar – för 

att tillfredsställa vissa behov. Vi valde dock att inte fokusera på varför människor 
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publicerar, utan att lägga fokus på användandet överlag när vi konstruerade och 

analyserade vår undersökning.  

 

Det var en ganska stor skillnad antalsmässigt bland respondenterna sett till olika 

kategorier, till exempel var grundskola, könsidentiteten man och vissa ålderskategorier 

aningen underrepresenterade. Vi har trots detta använt oss av den procentuella 

skillnaden kategori för kategori, för att kunna jämföra, även om inte ”urvalet” var lika 

representativt i alla kategorier. Det generaliserade resultat av vår studie såg därmed ut 

enligt följande diskussion. 

 

Det var svårt att göra någon förankring i resultatet gällande ålder till någon tidigare 

studie eller teori då de studier och teorier vi använt oss av inte diskuterat användandet i 

stor utsträckning kring ålder. 

 

Inledningsvis ville vi se om selfiens betydelse är densamma för alla, eller om begreppet 

selfie skiljer sig. Det visade sig att de flesta av våra respondenter definierar selfien som 

en bild på sig själv, fotograferad av sig själv vilket matchade vår bild av selfien. Det var 

heller inte helt ovanligt att selfien sågs som en bild på fler än bara sig själv.  

 

Något som vi snabbt la märkte till när vi började sammanställa resultatet var att i de 

flesta frågor så var det relativt jämnt och därmed inga större skillnader mellan samtliga 

ålderskategorier samt de olika utbildningarna. Det var mellan könen vi överlag kunde se 

större skillnader.  

 

På den frågan om huruvida respondenterna tar selfies, hade vi alternativen “ja”, 

“sällan”, “ibland” och “nej”. Trots noga genomgång av enkäten så blev det lite av ett 

slarvfel att vi hade både alternativen “ibland” och “sällan”, men vi ansåg att det inte 

skulle ha någon betydelse för det slutliga resultatet. Vi slog sedan ändå ihop de 

alternativen som indikerade “ja”, till ett enda “ja-alternativ”, för att få fram ett resultat 

av de som någon gång brukar – oavsett om det är ofta, ibland eller sällan.  

 

Det främst använda alternativet i alla frågor var “ibland” och det funderar vi på om vi 

skulle kunna relatera till några av de egna reflektioner som antydde att vissa av 

respondenterna upplevde att “det kan verka lite ego” att ta selfies och därmed inte vill 
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erkänna hur ofta de faktiskt tar selfies. På den avslutande frågan, där respondenterna 

fick dela med sig av egna tankar och funderingar kring användandet, kunde vi se att det 

dels kan vara lite svårt att få fram en “bra” bild, att det är roligt, men också att det av 

många uppfattas som lite egoistiskt. 

 

På frågan “upplever du att din syn på samt hur du tar selfies påverkas av exempelvis 

influencers, reklam och nyhetsmedier?” valde vi att se till det stora hela, vad 

respondenterna upplevde sig påverkas av, inte fördelning mellan de olika kategorierna. 

 

Som tidigare nämnts var det dock vanligast att inte influeras alls. Av de som svarat att 

de berörs av något var influencers det mest svarade alternativet. Influencers som vi valt 

att se som en “dominant klass” och därmed kopplat till Bordieus habitus (Bourdieu, 

1984: 260) och tanken om att de “dominanta klasserna”, här influencers, har inverkan 

på hur vi använder, i detta fall, sociala plattformar. 

 

I studien “Do age and gender differences exist in selfie-related behaviours” kom de 

fram till att det var de yngre som tog flest selfies (Dahir et al, 2015: 549-551). Utifrån 

det, tillsammans med hur samhället fått selfies att framstå som ett yngre fenomen, hade 

vi förväntat oss att få något av ett liknande resultat. När då 100% av den yngsta 

åldersgruppen angav att de brukar ta selfies blev vi inte förvånade. Något som däremot 

var något av en överraskning var att även ålderskategorin 40-45 gav ett 

hundraprocentigt svar. Resultatet visade också att de som identifierade sig som kvinnor 

tog selfies i större utsträckning än de som identifierade sig som män vilket även går att 

koppla till studiens resultat. 

 

Vi hade en något förutfattad mening om att kvinnor oftare ler på selfies än män. Vilket 

även är något som Michael Forsmans studie styrker, nämligen att det finns 

föreställningar om att tjejer “ska le” på bild och killar “se coola ut” (Forsman, 2015: 8-

10). Madeleine Kleberg (2006: 8, 18) tar upp att vi oftare ser kvinnor le i media och att 

det skulle kunna påverka oss. Därför var vi förvånade, som nämnts i analysen, när vi 

fick resultatet att endast 9% fler av kvinnorna i vår studie ler på sina selfies än männen. 

 

Den “djupt medialiserade” världen, som Nick Couldry och Andreas Hepp menar är det 

vi lever i idag (2017: 18, 215), ser vi ganska tydligt i vårt resultat eftersom vi av svaren 
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kunde utläsa att det är väldigt vanligt att både ta selfies, men även att publicera dem. Vi 

vill med andra ord dela med oss av våra liv och framförallt genom selfies dela med oss 

av vårt “jag” (ibid., 157-161). I och med att en selfie publiceras på en social plattform så 

ses och bedöms den av andra människor (ibid., 146), vilket skulle kunna göra att en viss 

prestation uppstår, som i sin tur leder till att personer redigerar sina selfies – för att 

presentera “jaget” på ett föredraget sett.  

 

När det kommer till att presentera “jaget” så finns det många olika alternativ. Av 

resultatet framgår det ganska tydligt att många väljer att le på sina selfies och många 

väljer även att vinkla huvudet – vilket skulle kunna förklaras utifrån Couldry och Hepps 

teori om att “jaget” kan påverkas av olika saker (ibid., 157-161). Liknande Bourdieus 

teori (Sturken & Cartwright, 2009: 59-60, 443) om att en persons “habitus” och en 

människas sätt att vara och synsätt, har inflytande av olika faktorer.  

 

Vi var också intresserade av att se om Bordieus begrepp “habitus” och “smak” 

(Sturken & Cartwright, 2009: 59-60, 443) kunde användas med syfte att förklara 

eventuella skillnader mellan utbildningar när det kommer till föredragna poseringar och 

leende på selfies.  Bordieus begrepp var antagligen inte myntade för att förklara “smak” 

på selfies, men begreppet är ändå intressant och vi ville låna det för att se om det gick 

att skilja “föredragen smak” på selfies utifrån utbildning. Resultatet visade inte några 

större olikheter eller likheter mellan utbildningar, utan som tidigare nämnt, snarare 

mellan ålder och kön. 

 

Att många personer väljer att publicera sina selfies på sociala plattformar, visar också 

att det, precis som Couldry och Hepp tar upp (2017: 160), nämligen att selfien är ett 

slags kommunikationsverktyg idag. När vi sedan ville se vilken social plattform 

respondenterna föredrar att publicera sina selfies på valde vi att se till både Instagram 

och Facebook separat, men också se till de som valt både Instagram och Facebook, då 

de alternativen kombinerat var populärare i större utsträckning än att exempelvis att 

bara publicera på Facebook. Den sociala plattform som var populärast överlag var 

Instagram. Sett till ålder, könsidentitet och utbildning tillsammans var det endast i 

ålderskategorin 46-51 och den manliga könsidentiteten som procentuellt sett föredrar 

Facebook.  
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Precis som studien “Svenskarna och internet 2018” (2018) visade, att “Instagram är 

den mest populära sociala plattform hos unga och spås bli ännu större än Facebook om 

några år” (Davidsson, Palm & Melin Mandre: 2018, 48), speglade även vårt resultat. 

Här kan vi se, det som studien pratar om, att de äldre generationerna börjar komma 

ikapp de yngre (ibid., 46), eftersom Instagram var representerat i alla åldrar. Det var 

även intressant att även fast vi undersökte Facebook-användare så var inte Facebook 

den mest föredragna sociala plattformen att publicera på.  

 

Till viss del visade även vår studie samma resultat som studien “Do age and gender 

differences exist in selfie-related behaviours”, nämligen att de yngre publicerar mer 

selfies samt att kvinnor publicerar mer (Dahir et al, 2015: 549-551). Att yngre skulle 

publicera mer selfies var ett resultat vi i princip hade förväntat oss, därför var det både 

förvånande men samtidigt intressant att den ålderskategori som procentuellt publicerar 

flest selfies var 46-51. Det faktum att endast 15% fler av kvinnorna än männen i vår 

studie publicerar sina selfies var en siffra som vi trodde skulle vara större. 

 

Vi hade väntat oss att de yngre åldersgrupperna skulle redigera sina selfies i större 

utsträckning, men även här fortsatte ålderskategorin 40-45 att förvåna oss genom att 

bryta det “yngre” mönstret och sticka ut med ett större procenttal.  

 

I och med att några respondenter inte uppgav vissa demografiska frågor, kunde inte vi 

placera dem i respektive kategori, vilket gjorde att de står med i diagrammen, men har i 

och med sitt låga procenttal inte räknats med i någon analys. Likaså med de få “andra 

utbildningar” som angavs, vi valde att ha med de i diagrammen, men inte i analysen 

med anledning av att vi ansåg det viktigare för vår undersökning att se till de tre 

utbildningarna som hade störst antal respondenter. Hade de “andra” utbildningarna haft 

ett större antal respondenter, hade vi definitivt övervägt att haft med dessa i analysen. 

 

7.1 Slutsats 
Vårt resultat stämmer till viss del överens med de studier vi utgått ifrån och använt oss 

av, men resultatet i denna undersökning var överlag mer jämnt fördelat mellan de olika 

kategorierna. Detta kan säkerligen ha att göra med att fördelningen antalsmässigt mellan 

de olika kategorierna varierade. Intressant att resultatet i det stora hela var mer 

individuellt än särskilt baserat på kategori. 
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Resultatet visade inte så stora skillnader åldersmässigt som vi hade trott. En fördom vi 

hade var att användandet hos de yngre, framförallt de mellan 15-26, skulle vara mer 

frekvent i jämförelse med de äldre. Åldersgrupperna mellan 40-51 år har förvånat oss i 

stor utsträckning då deras användande ofta matchar de yngre.  

 

Inte helt oväntat, utifrån samhällets normer, visade sig kvinnors selfie-användande vara 

mer frekvent, även om männens användande var mycket högre än vad vi trodde innan.  

 

Att Instagram skulle vara populärt hos yngre var förväntat dock inte att det skulle vara 

så representerat i alla åldrar. Utifrån vad tidigare forskning visat var vi förvånade att 

Facebook inte var mer representerat hos de äldre. 

 

Influencer är ett yrke som blir större och större även om det har många motståndare. Det 

var därmed intressant att det på något vis övergått från att vara de traditionella medierna 

som har inflytande på massorna till att de i vår undersökning ser sig mer påverkade av 

influencers. 

 

 

8. Förslag på fortsatt forskning 
För att kunna göra en grövre generalisering skulle ämnet behöva undersökas på ett 

större och mer representativt urval. För att ytterligare bygga vidare på forskning om 

användandet av selfies skulle det vara intressant att se om det finns några likheter 

och/eller skillnader mellan exempelvis olika fritidsintressen, utbildningsinriktningar och 

yrkeskategorier. 

 

Ytterligare något som skulle kunna göras för att vidare undersöka användandet av 

selfies är att analysera selfies, att se hur de olika gruppernas (ålder, kön, utbildning) 

selfies ser ut och därefter göra en bedömning av användandet. 
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10. Bilagor 
Bilaga A: Enkätfrågorna  
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Bilaga B: Missivbrevet 	

Är du mellan 15-63 år? Brukar du ta selfies? Eller inte? Hur som helst skulle vi bli 

jätteglada om du ville svara på vår enkät om användandet av- och synen på selfies.	

	

Vi, Evelina och Linn, är två studenter på Kommunikationsprogrammet på Högskolan i 

Gävle. Det är nu dags för oss att skriva vår C-uppsats i Medie- och 

kommunikationsvetenskap och för att samla in material till arbetet har vi valt att utföra 

en webbenkät. Vi söker personer i åldrarna 15-63 år som använder sociala medier. 

Syftet med enkäten är att samla in svar, som sedan blir ett resultat i vår undersökning. 

När hela uppsatsen är färdig kommer den publiceras offentligt, så att alla som vill kan 

gå in och ta del av den. Enkäten innehåller 13 frågor som exempelvis ålder, kön och 

synen på- och användandet selfien. 	

Din eventuella medverkan är naturligtvis helt frivillig och anonym och du kan när som 

helst avbryta enkäten.  	
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Vill du vara med? Vad roligt!	

Tusen tack!	

	

Bästa hälsningar,	

Evelina och Linn 	

	

Bilaga C: Svarsfördelning på enkäten (ålder, kön, utbildning)	

	

	

	


