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Sammanfattning  

Sociala mediers ideal är något som påverkar, speciellt i unga åldrar där man redan kämpar med att skapa sig 

en identitet. Det finns en problematik med att alltid behöva framställa sig positivt på grund av det påverkar 

ungdomars identitetsskapande och kan skapa press. Ungdomar vill visa en utsida som är perfekt och allt vad 

det innebär för att skapa social acceptans. Alkohol är något som historiskt alltid har funnits där och har 

genom tider symboliserat olika saker. På grund av den tidiga exponeringen av ungdomar skapar de sig en 

image som de behöver upprätthålla genom olika sociala medier vilket påverkar deras identitet. Popularitet, 

status och likes är något som går hand i hand vilket visar sig på de sociala kanalerna där behöver bevisa och 

dokumentera för den sociala massan vad man gör och vilka man umgås med för att skapa social status och 

acceptans. Undersökningar visar att konsumering av alkohol tycks ta sig mindre plats i ungdomars liv, 

samtidigt finns det en press om ett visst ideal och en livsstil som ungdomar ska ha för att bli socialt 

accepterade där alkohol är inkluderat. Man skålar i champagneglas vid 14 års ålder men är det champagne i 

glasen eller är det endast en yta? Genererar alkohol fortfarande status och behöver ungdomar upprätthålla 

en image om att de lever i en alkoholkultur? Denna studie vill belysa hur förhållandet mellan ungdomar och 

alkohol som statusmarkör är på Instagram. För att kunna ta reda på ungdomars upplevelser och erfarenheter 

är det lämpligt att prata med dem, därför har jag valt att använda mig av kvalitativa samtalsintervjuer med 14 

- och 15 åriga ungdomar från två olika delar i Göteborg. Genom tidigare forskning, teorier och egna 

erfarenheter har jag kunnat utvinna utgångspunkter för studien. Framförallt har denna studien förankrats 

med Erving Goffmans teorier om självpresentation och image management och dragit paralleller till dagens 

samhälle och hur ungdomar använder sig av olika självpresentationstekniker för att visa olika versioner av 

dem själva online och offline. Sammanfattningsvis kan man se ett mönster av att vissa ungdomar som 

intervjuades vill framhäva sig själva på ett visst sätt på sitt offentliga konto för att skapa social interaktion 

och social acceptans vilket alkohol är en stor del av den acceptansen trots att man inte dricker själv. För 

samhället är det viktigt att förstå hur stor plats Instagram och den press som följer med och hur viktigt det 

är för dom att visa en sida utåt som är perfekt och hur alkohol har en inverkan på ungdomar trots att det 

inte syns i alkoholkonsumtionsmätningar.  

Nyckelord: Instagram, Ungdomar, Alkohol, Livsstil, Status, Social acceptans.  



Abstract 

Social media ideals are something that affects, especially in young ages where one is already struggling to 

create an identity. There is a problem always having to make a positive impression cause it generates 

pressure. Young people want to show a side that is perfect and everything that goes with it to be socially 

accepted. Alcohol is something that historically has always existed and through time has symbolized 

different things. Due to the early exposure of  young people, they create an image that they need to maintain 

through different social media. Popularity, status and likes are something that goes hand in hand, which is 

evident in the social channels, and you need to prove and document for the social mass what you do and 

who are involved in creating social status. Studies show that consumption of  alcohol seems to take a smaller 

place in the lives of  young people. At the same time, there is pressure on a certain ideal and a lifestyle that 

young people should have to be socially accepted. One should where you should drink and toast with  

champagne glasses at dinners when you are 14 years old. But is it champagne in the glass or is it only a 

surface? Does alcohol have a status that still generate popularity and do young people need to maintain an 

image that they live in an alcoholic culture? This study wants to illustrate how the relationship between 

young people and alcohol is a status marker on Instagram. In order to find out about young people's 

experiences it is appropriate to talk with them, so I have chosen to use qualitative interviews with 14- and 

15-year-olds in different parts of  Gothenburg. Through previous research and experience, I was able to 

extract the starting points for the study. Above all, this study has been anchored with Erving Goffman's 

theories of  self-presentation and image management and drawn parallels to today's society and how young 

people use different self-presentation techniques to view different versions of  themselves online and offline. 

In summary, you can see a pattern that the interviewed young people want to promote themselves in their 

public Instagram account to create social interaction and social acceptance and alcohol is a major part of  

that acceptance, even though you do not drink yourself. For our society it is important to understand how 

much space Instagram takes in young peoples lives and the pressure that comes with it.  Alcohol has an 

impact on them even though it is not seen in alcohol consumption measurements. 

Key words: Impression Management, Instagram, Teenagers, Alcohol, , Status, Social Acceptance. 
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1. Inledning 
Den här hösten (2017) pratade jag med min 14 åriga kusin angående vanor på Instagram. Hon förklarade för 

mig att det finns en stor press som ständigt ligger och trycker på henne och hennes kompisar.  Man ska hålla 

sig inom normen samtidigt som man ska vara egen och annorlunda, men inte för annorlunda. Sen trillade vi 

in på ett intressant ämne. Hon beskrev för mig att hon själv avskyr alkohol och hur fel hon tycker det är att 

folk i hennes ålder faktiskt dricker. Hon pratade om att man vill vara vuxnare än vad man är och visa sin 

status och popularitet - genom att publicera bilder när man skålar med sina vänner med champagneglas när 

man är på middagar. Tillsammans med mätningar från Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning, CAN (2016) om att ungdomars alkoholkonsumtion minskar fick det mig att fundera på 

om detta beteende är något som är vanligt bland tonåringar idag. Men samtidigt belysa förhållandet mellan 

ungdomar och alkohol som statusmarkör för att kunna möjligtvis kunna lösa de problem som det medför i 

press och sitt identitetsskapande online.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning  

Under de senaste åren har det sociala mediet Instagram blivit ett nytt sätt att kommunicera. Instagram 

används av alla möjliga åldrar över hela världen, men är i synnerhet populärt hos en yngre publik. Det nya 

kommunikationssättet möjliggör och utgör en hel värld av kommunikation där ungdomar kan interagera 

med varandra genom bilder. Genom tidig exponering i de sociala kanalerna skapar man sig en identitet, 

image, ett personligt varumärke online redan i tonåren. Man blir på ett helt nytt sätt medveten om hur andra 

människor ser en, och i ett mycket tidigare stadie i livet medveten om vad för intryck man vill att människor 

runt omkring en ska få av en. Man är också formbar i tonåren och unga personers liv kretsar ofta för många 

om att bli socialt accepterade. Deras strävan efter att bli omtyckta kan göra att de väljer att presentera en bild 

av sig själv online för att vinna socialt kapital och framställa sig själv fördelaktigt. Historiskt sett har alkohol 

varit en symbol för både lyx och fattigdom beroende på vilket sätt man dricker. Centralförbundet för 

alkohol- och narkotikaupplysning (2016) har konstaterat att deras mätningar visar på att 

alkoholkonsumtionen minskar i yngre åldrar idag. Tillsammans med de synsätt som innefattar alkohol 

blandat med en internationell influerande alkoholkultur och att visa upp det perfekta sociala medie idealet 

online har smält samman. Vad händer om Sveriges alkoholkultur är såpass inarbetat i vårt samhälle att 

alkohol symboliserar något för den yngre massan och att de då väljer att skapa en falsk bild av sig själva  

online för att generera social acceptans och status. Det är intressant hur det påverkar ungdomar i deras 

förhållande till alkohol som statusmarkör.  

1 



Att skapa sig en identitet online i en ung ålder kan generera negativa effekter på grund av att man som 

ungdom fortfarande formas som människa och att man lever i en mellanålder - inte endast barn, men inte 

vuxen. Det är därför intressant att undersöka och belysa vad det är som motiverar ungdomar att publicera 

alkoholrelaterat material. Det uppstår en problematik i samhället om unga personer känner sig pressade till 

att skapa social acceptans online genom att publicera och kommunicera ut alkoholrelaterat material i sina 

sociala kanaler.  

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att belysa ungdomars förhållande till alkohol som statusmarkör på Instagram. Målet är 

att undersöka flera olika områden som representerar olika samhällsklasser för att se om resultaten skiljer sig 

åt. Med hjälp av intervjuerna och studien hoppas jag även kunna belysa nya teman tillhörande syftet om 

alkohol och status. Men även undersöka om det finns skillnader mellan ungdomar med olika social bakgrund  

utifrån jämförelser med andra variabler där främst kön är aktuellt.  

1.3 Frågeställningar 

- Vad motiverar ungdomar att publicera alkoholrelaterade bilder på Instagram?  

- På vilket sätt förekommer alkohol på Instagram som statusmarkör hos unga människor? 

-  I vilken mån upplever unga personer att det finns en social press kring att publicera alkoholrelaterade 

bilder på Instagram? 

- Vilka skillnader i förhållningssätt kan urskiljas mellan ungdomar med olika kön? 

- Vilka skillnader i förhållningssätt kan urskiljas mellan ungdomar med olika social bakgrund? 

1.4 Avgränsningar 

I den här studien har det gjorts avgränsningar på grund av resurs och tidsbegränsning. Studien skulle kunna 

göras i vilket geografiskt område som helst och är därmed oberoende. Men för att kunna avgränsa studien 

har jag valt att intervjua 14 och 15 åriga ungdomar. I den avgränsningen kommer jag intervjua lika många 

killar som tjejer i två olika områden i Göteborg. De områden jag har valt ska representera olika 

samhällsklasser. Jag har därför valt ut ett område i Västra Göteborg. Det området är valt på grund av att det 

anses vara ett resursstarkt område. Där är 2 % arbetslösa och medelinkomsten ligger på 586 000 kr/år 

(Bostadsområden, 2016). Det andra område jag valt är ett från Hisingen som anses vara ett resurssvagt 

område för att det skiljer sig från i medellön och arbetslöshet där siffran ligger på 224 000 kr/år respektive 7 

% (Bostadsområden 2016). De två områdena ligger cirka 10 km ifrån varandra vilket inte är långt.  

                     2 



Orsaken till att jag valt två olika områden är att undersöka om svaren skiljer sig åt beroende på vart man är 

uppväxt och vart man kommer ifrån. Då relationerna man knyter med sina vänner och familj är olika och 

kan skilja sig.  

Skälet till varför studien avgränsar sig till Instagram av alla olika sociala medier är för att man har sett att 

Instagram är det primära plattformen ungdomar använder sig av (Statens medieråd, 2017, s. 48). Instagram 

är även ett av de medier som har exploderat i användning och är det snabbaste växande sociala mediet 

(Stiftelsen för internetinfrastruktur, 2015, kap 5, s. 1).  
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2. Teori och tidigare forskning  

Den tidigare forskningen är begränsad inom det valda området. Det teorier och hypoteser som är i fokus är 

teorier om representation, identitet, status, alkoholkultur, sociala medier och symboler. Även om många av 

de teorier i tidigare forskning grundar sig i sociologiska perspektiv kan det ändå argumenteras för att 

appliceras inom och på medie och kommunikationsvetenskap och användas för att tolka de resultat som 

finns i studien.  

2.1 Identitet och roll 

Ordet identitet kommer från det latinska språket som betyder ”densamma”. Enligt Svenska Akademiens 

ordbok (1959) betyder det att ”ådagalägga som identitet”, vilket betyder att vara den man säger att man är. 

Ordet roll grundar sig det arbete en skådespelare gör. En roll man spelar, vilket är något filosofen Erving 

Goffman grundar många av sina teorier på. Han menar att vi alla är skådespelare i våra egna liv där vi väljer 

att presentera oss olika i olika situationer (Goffman, 2014 [1959], s. 27). När människor träffar andra 

försöker man få sig en uppfattning om personen eller använda information man redan har. Detta är allt från 

intelligens, personens sociala ställning till humor och när man tagit reda på det så har man möjlighet att 

anpassa sig till situationen (Goffman, 2014 1[959] s. 15). Vidare menar Jenkins (2008) att skapandet av en 

identitet är en process, alltså något man inte har från början utan skapar sig i samspel med miljö och andra 

individer (Jenkins, 2008, s. 6). Det finns flera olika teorier om hur den kollektiva identiteten skapas - om den 

skapas av en själv eller genom relationer till andra individer. Oavsett kan vi konstatera att det sociala spelet 

tillsammans med ens egna självinsikt påverkar vår kollektiva identitet (Arvidson & Johansson, 2017, s. 55).  

2.2 Sociala medier  

Sociala medier är det gemensamma begreppet för online plattformar, exempelvis sociala nätverk som 

Facebook, Instagram, bloggar och andra forum. När individer möts på dessa plattformar är det en del av 

den sociala interaktion som pågår idag (Page, 2012, s. 7).  

I studier som grundar sig i ungdomars perspektiv och förhållningssätt är det viktigt att vara medveten att 

undersöka de ställen och plattformar som ungdomar använder sig av. Instagram är en av de plattformar som 

används och är mest populära bland ungdomar idag. Trots att Facebook anses vara den plattform som flest 

använder i Sverige vilket är 74 procent ligger Instagram på en stadig andra plats på 53 procent.                   4 



Samtidig som Facebook växer Instagram tillsammans med Snapchat (Svenskarna och internet 2017, s. 42). 

Men man ser tydligt att Instagram ökar och Facebook minskar i användande. Det finns också ett påtagligt 

samband mellan användning av Instagram och ålder. Det är 12-15 åringar som använder Instagram mest och 

det är till större andel tjejer där siffrorna ligger på att 97 procent använder plattformen och 89 procent 

använder det dagligen (Svenskarna och internet 2017, s. 48) Sociala medier är alltså inarbetat i vardagen hos 

unga personer redan från början. Det är större andel av kvinnorna (62 %) än männen (45 %) som använder 

Instagram och är genomgående i alla åldersgrupper. (Svenskarna och internet 2017 s. 48) 

Marwick (2013) resonerar om statushierakin som existerar online på sociala medier som Instagram. Vidare 

pratar hon om att användande av sociala medier är gjorda för den högre samhällsklassen och blir därmed 

ouppnåelig för den större massan. Det gör att man som individ strävar efter ett ideal som är svårt att nå. 

Instagrams ideal vill att man hela tiden presenterar positivt händelserikt innehåll i sitt feed, något som en 

vanlig person oftast inte har möjlighet till på grund av ekonomiska och sociala faktorer (Marwick, 2013, s. 

10). Detta i sin tur genererar negativ press hos människor som försöker skapa sin personliga identitet menar 

Marwick (2013).  

2.3 Personliga identiteten online  

Tidigare användes mailistor för att föra en dialog på internet, och när sociala medier tog fart och blev allt 

mer populärt stod det klart att det var social interaktivitet som hamnade i fokus. När exempelvis Facebook 

och Twitter fick genomslag skapade de ett nytt kommunikationssätt där människan använder sig av 

personligt varumärkesbyggande (Page, 2012, s.44). Labrecue, Markos och Mine (2011) menar att den 

personliga identiteten och det personliga varumärket inte går att undvika på sociala plattformar (Labrecue, 

Markos & Mine, 2011 s. 38). Något som Irina Petruca (2016) håller med om. 

”The question now is no longer if  we have a personal brand, but if  we cultivate it to work in our interest ” 

– Petruca, 2016, s. 389 

Vidare skriver Petruca (2016) i sin bok om sociala medier och dess egenskaper som redskap för att bygga 

den personliga identiteten online. Genom att finnas på flera plattformar och kontinuerligt uppdatera bygger 

man enkelt relationer med likatänkande och på så sätt stärka sitt personliga varumärke (Petruca, 2016, s. 

391).  

Från början var det författaren och affärskonsulten Tom Peters som myntade personal branding och var 

något som grundade sig i tidigare marknadsteorier (Shepherd, 2005 s. 591). Han menade att det är positivt 

för företag att skapa sig egenskaper om sitt varumärke för att sticka ut från massan. Personal branding är ett 

begrepp som kan definieras som att man strategiskt kommunicerar en individs identitet vilket skapar en 

interaktivitet och utbyte från andra individer och där man får tillbaka vinst i form av symboliska egenskaper 

som status, och relationer (Goffman, 2014).                    5 



Det personliga varumärket handlar enligt Marwick (2013) om att förstå det tankesätt och den metod man 

använder sig av för att återspegla de egenskaper som anses mest attraktiva. Genom sociala medier har man 

möjlighet att berätta om sitt liv och skildra speciella händelser. Personer som använder sociala medier 

framställer sig själva som självstyrande vilket innebär att de visar den person som de själva vill vara. Marwick 

(2013) argumenterar för att det är detta beteende inom online världen som utvecklar det personliga 

varumärkesbyggande av jaget. I detta använder man sociala medier för att baka ihop de egenskaper av den 

person man vill vara sedan redigerar och filtrerar innehållet. När redigeringen blir konsekvent börjar både en 

själv och publiken tro på den bilden man kommunicerar utåt och är den som stämmer överens med 

verkligheten, vilket är målet med personligt varumärkesbyggande (Marwick, 2013, s. 17). När vi idag 

omringas av sociala medier har vi inte längre ett val, vi speglar vilka vi är eller vilka vi vill vara genom våra 

sociala kanaler - vilket gör det viktigt att man arbetar med sitt egna varumärke hela tiden, även i yngre åldrar. 

Kanske inte med samma motivation men för att skapa en image som är värdefull i sociala sammanhang och 

som kan ge en status. Ungdomars identitet på internet är det nya sättet att visa vem man är. Man skapar sig 

en image eller bibehåller den man redan har i det sociala livet. Tonåringar skapar band till varandra genom 

användandet av sociala medier och den personliga identiteten online på grund av att det är sättet att 

kommunicera med varandra (Marwick, 2013, s. 57).  

2.3.1. Identitet och ungdomar  

I de unga åren formas man som person. Dessa år är därmed högst viktiga när det kommer till 

identitetsskapande. När ungdomar skapar sig en identitet är det för att främst kunna bli accepterad i sin 

sociala umgängeskrets. För att bli socialt accepterad behöver man vara del i den ungdomskultur som finns. 

Dessa ungdomskulturer kan se olika ut beroende på vart man bor. Det finns en social press av att man 

behöver tillhöra en kollektiv identitet vilket börjar synas i tonåren. På grund av den tidiga exponeringen i 

sociala medier skapar man sin identitet på ett nytt sätt. Den skapar man gärna genom relationer till andra på 

internet (Arvidson & Johansson, 2017, s. 28). Man publicerar innehåll och när man får likes på det bekräftas 

ens egna roll. Detta kallas självbinding och är ett uttryck som används ofta och är intressant ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv när det handlar om identitet och ens roll. Det innebär att man berättar för 

andra vad man ska göra för att få uppleva social acceptans (Arvidson & Johansson, 2017, s. 97). Förklarande 

är det något man kan applicera på dagens behov om att uppdatera sina medmänniskor genom sociala 

medier. Genom att använda sig av självbindning får man uppmuntran genom likes och kommentarer och på 

det sättet stärker man sin identitet och den sociala interaktionen online.                                                         

När man skapar en nationell identitet utgår man gärna från vi och dom mentalitet som kan ta form i och 

med att man finner gemensamma intressen som gemensamma konkurrenter, främlingar eller fiender. På 

samma sätt skapar ungdomar en kollektiv identitet med tankesättet vi och dom. På samma sätt som 

förklarats innan kan de skapas av samma intressen, områden och kompisar.  
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I vissa skeden i livet är den kollektiva identiteten viktigare än den individuella identiteten och tar en stor och 

betydande roll (Arvidson & Johansson, 2017, s. 61). Detta sker till viss del på arbetsplatser men framförallt i 

olika ungdomsgrupper under tonåren när man är som mest formbar (Phillips, 2014, s. 78). Precis som 

religiösa rörelser kan ha en stor påverkan har även ungdomsgrupper det. Grupperna har ett veto om hur 

man ska vara, klä sig, vad man ska gilla och livsstilen man ska leva (Giddens & Sutton, 2014, s. 38). 

Kollektivets dragningskraft är inte något man ska underskatta eftersom man i unga år söker efter att tillhöra 

en social grupp (Arvidson & Johansson, 2017, s. 64).  

Nessman (2009) nämner att människan alltid vill framställa sig fördelaktigt och att det historiskt sett alltid 

varit så. Enligt Nessman har människor använt sig av olika metoder för att presentera sig själv på ett 

fördelaktigt sätt. Underliggande faktorer för detta beror på att man vill skapa social acceptans och vinna 

socialt kapital i samhället (Nessman, 2009, s. 356). Den stora skillnaden från då till nu är det har växt fram en 

nytt fält inom området där impression management är i fokus (Nessman, 2009).  

Det finns ett jämförande forskningsprojekt inom ’EU som heter EU Kids Online’ som är framtagits av 

forskaren Sonia Livingstone. Projektet samlar in data av cirka 1000 ungdomar som använder internet i 9-16 

årsåldern och deras föräldrar om online vanor (Livingstone, 2011).  I studien kan man konstatera att Sveriges 

ungdomar har ett högt användande av online-världen vilket gör att ungdomar löper större risk till att må 

dåligt på grund av de relationer de skapar online. Som tidigare nämnt är ungdomar utsatta och mer sårbara 

under den period i livet när tonåren närmar sig och när man är mitt i sitt identitetsskapande (Von Feilitzen, 

Findahl, Dunkels; Livingstone, 2011).  De har kommit fram till att ungdomars identiteter utspelar sig ofta 

online när de skapar sig nya relationer och att ungdomarna upplever bland annat mobbing och utfrysning på 

internet. I undersökningen ser man tendenser till att svenska barns föräldrar lägger sig i oftare i deras barns 

internetvanor men att i jämförelse med andra EU länder ser man att föräldrar kontrollerar deras barns 

internetvanor genom att använda sig av blockeringstekniker. Vilket gör att man ofta kommer åt material som 

kan uppfattas som obehagligt hos ungdomarna. Vilket man kan dra paralleller till att ungdomarnas 

identiteter påverkas av det som händer online. Men även att online världen kan ha negativa effekter på 

ungdomar. I den svenska undersökningen kunde man se att en tredjedel av de svenska ungdomar i åldern 

11-16 som genomgått undersökningen känner negativ press på grund av att de sover för lite på grund av 

användandet av internet men också att de äter mindre. (Von Feilitzen, Findahl, Dunkels, 2011, s. 11).  

2.3.2 Identitet som varumärke  

Erving Goffman (1959) studerade självpresentation, där begreppet ’impression management’  

myntades. Tillsammans med impression management är teorierna front och backstage högst aktuella då 

aktören väljer att visa en sida för en grupp människor och en annan sida för andra. Praktiskt sett väljer man 

att visa upp en sida utåt (frontstage) men att det möjligen finns en annan sida bakom som man visar upp när 

’ridån’ tas ner (backstage). Genom front och backstage teorierna menar Goffman (1959) att människan har 

flera identiteter som den behöver upprätthålla i olika situationer och sammanhang.              7 



När Johansson (2009) tolkar Goffmans teorier exemplifierar han dessa genom organisationer som visar olika 

sidor utåt men inte visar vad som händer när scenljuset är borta, och att det som syns och verkar inte 

behöver vara det som faktiskt händer. Detta kan även appliceras på dagens sociala medier och personligt 

varumärkesbyggande. Teorierna har väckt frågor som handlar om etik och moral genom att ställa frågan om 

hur många identiteter en person kan ha (Goffman, 2014, [1959] i Johansson, 2009, s. 134). Goffman, (2014, 

[1959]) hänvisar till att individer använder sig av symboler som erhåller status i sin presentation av sig själva, 

detta för att förstärka och skapa sociala ideal för att erhålla en gynnsam social vinst. Presentationen av sig 

själv för att vinna socialt kapital kan delas upp i två grenar, där den ena handlar om situationer där 

människan motiveras till att presentera sitt jag genom en viss typ av beteende, där den andra som handlar 

om att metodiskt konstruera en bild av personen för att förmedla ett intryck som man själv har bestämt 

(Johansson, 2009, s. 121). 

                     

Erving Goffman har teorier och synsätt på hur vi människor tar oss ann vardagen, han menar att vi alla är 

skådespelare i våra egna liv där vi väljer att presentera oss olika i olika situationer. När människor träffar 

andra försöker man få sig en uppfattning eller använda information man redan har om den personen. Detta 

är allt från intelligens till personens sociala ställning. Efter det placerar vi in personerna i fack och 

stereotyper och använder oss av den informationen vi vet för att anpassa vår kommunikation till personen i 

fråga som skapar social acceptans (Goffman, 2014 [1959], s. 16).  

Vidare konstaterar Shepherd (2005) att personligt varumärkesbyggande i grund och botten handlar om att få 

uppmärksamhet. Men han påstår också att identiteten online är en roll man tar sig ann för att bli 

uppmärksammad och få bekräftelse. Marwick och Boyd skriver i sin artikel (2014) att ungdomar idag 

försöker vara offentliga i den digitala världen men utan att vara offentliga. Trots att ungdomar delar innehåll 

ofta på sina sociala kanaler betyder inte det att de har avsikt att dela för en bred publik (Marwick & Boyd, 

2014 s. 1052).  

”Texting, Facebook, and Twitter are used by teens to remain in nearly constant contact with friends, creating strong bonds of  
intimacy and togetherness.”  

 – Alice Marwick , 2013 s. 5 

Exempelvis har deras studie visat på att ungdomar har ett sätt att kommunicera med varandra där en speciell 

grupp vet vad ett visst inlägg handlar om. En speciell grupp av människor har kunskap vet hur man ska 

tolka vissa inlägg som då skapar sammanhang och betydelse (Marwick & Boyd, 2014, s. 1059). Genom detta 

kan man också utesluta människor som inte tillhör den kretsen exempelvis skola, föräldrar och kompisar 

som inte står med i den sociala gruppen. Något som kan ha stor betydelse för om ungdomar blir socialt 

accepterade. De socialt accepterade ungdomarna har förståelse för sammanhangen på sociala medier 

(Marwick & Boyd, 2014, s. 1059).  
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2.3.3 Alkohol och ungdomar 

Rent fysiskt är unga utsatta av alkohol, tobak och narkotika på grund av att om och när de använder det 

skadas kroppen och hjärnan på grund av att de inte är färdigutvecklade (Philps, 2014,s.56). Personer som får 

problem med alkohol i senare år gör oftast sin debut i de tidiga åren i tonåren (Leissner, 1997, s. 164). Men 

ungdomar kommer i kontakt med alkohol på ett eller annat sätt. Detta i samband med att de upplever sina 

första upplevelser med alkohol reflekterar positivt på dom. Alkohol hjälper även till att skapa en social 

position i den sociala grupp man tillhör. På grund av det grupptryck som finns brukar många ungdomar ha 

sin debut med alkohol någon gång under tonårstiden (Leissner, 1997, s. 165).  Som tidigare har vi gått 

igenom teorier som grundar sig att ungdomar strävar efter att finna sin individuella och kollektiva identitet 

(Arivdson & Johansson, 2017, s. 28).  

                                

Smithand och Foxcroft (2009) har gjort en studie om effekten av reklam som innehåller alkohol och om den 

påverkar alkoholkonsumtionen hos ungdomar. De har sett tendenser att när ungdomar utsätts för daglig 

exponering av reklam i form av alkohol skapas det ett inflytande på hur ungdomars inställning till alkohol 

blir. Reklamen och PR-aktiviteter normaliserar alkoholen för ungdomar vilket skapar ett tankesätt hos 

ungdomarna Hur stor effekten är är fortfarande inte undersökt men de har tydligt sett att ungdomar som är 

mer utsatta för alkoholreklam får tydliga alkoholvanor tidigare.  

Studier om identitetsskapande hos ungdomar under alkoholkonsumtion har visat på ett det finns ett 

samband mellan förhållandet mellan identitetsförändringar och ökad alkoholkonsumtion hos 15 åringar 

(Bishop, Weisgram, Holleque, Lund & Wheeler-Andersson, 2005, s. 530). I denna tidsperiod i livet har man 

sett tendenser till att majoriteten av ungdomar som ökar sin alkoholkonsumtion är förvirrande i sitt 

identitetsskapande. De byter lättare identitet och ändrar sitt sätt att vara (Bishop et al. 2005, s. 531) De 

ungdomar som avstår i samma ålder uppfattas ha en mer sofistikerad personlighet. Deras teori om att ju 

äldre man blir desto mer tar identiteten tydligare form vilket gör att ungdomar blir mer stabila i sitt 

drickande. De har sett en tendens till att fler ungdomar ökar sin alkoholkonsumtion i tidigare åldrar på 

grund av man är osäker i sin roll och använder då olagliga beteenden som alkoholkonsumtion på olika sätt, 

både att avstå men även att experimentera med att dricka (Bishop et al. 2005).  

Svenska centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN (2016) visar på en nedgående trend, 

att konsumtion av alkohol minskar i tonårsåldern. Detta kan bero på flera olika orsaker men mest tyder det 

på medvetenhet av de negativa effekter alkohol har. Samtidigt är ungdomar uppväxta med en alkoholkultur i 

Sverige (CAN, 2016). Även IQ-initiativet (2017) har gjort rapporter om unga vuxna och alkohol. Deras 

resultat visar att studenter  ser alkohol som naturlig del av livet. Mönster som har utvunnits från mätningar 

de har gjort är att traditioner och kulturen för studenter på högskola och universitet ökar alkoholens roll 

(IQ-initiativet, 2017:2, s. 5). Det visade också att den yngre delen av studenter dricker sig redlöst berusade 

mer ofta än tidigare. Man har även sett en tendens till att killar dricker oftare men också i större mängder än 

tjejer (IQ-initiativet, 2017;2, s. 10.                    9 



2.4 Symboliskt kapital 

Den amerikanska filosofen Georg Herbert Mead var en av de som införde symbolisk interaktionism som är 

ett socialpsykologiskt perspektiv. Så tidigt som på 1930-talet introducerade han oss för teorier och tankar om 

man som individ har ett behov av skapa och återskapa sig själv (Mead, 1972 [1934] s. 26). Där var 

medvetandet av jaget som han fokuserar på. Han argumenterade för den symboliska interaktionen uppstår 

när människor interagerar med varandra och när man börjar uppfatta sig själv som ett objekt och skapar och 

är i ständig förändring på grund av det samhälle som finns. Man kan applicera Meads tankar om social  

interaktion i dagens digitala värld, och hur användandet av ungdomar i sociala medier när de bygger upp sin 

identitet online.  

Till skillnad från Goffmans teorier (1959) om självpresentation i boken ’Jaget och maskerna’ hänvisar han till 

att individer använder sig av symboler som erhåller status i sin presentation av sig själva, detta för att 

förstärka och skapa sociala ideal för att återhålla en gynnsam social vinst. Presentationen av sig själv för att 

vinna socialt kapital kan delas upp i två grenar, där den ena handlar om situationer där människan motiveras 

till att presentera sitt jag genom en viss typ av beteende, där den andra som handlar om att metodiskt 

konstruera en bild av personen för att förmedla ett intryck som man själv har bestämt (Johansson, 2009). 

Personal branding är ett begrepp som kan definieras som att man strategiskt kommunicerar en individs 

identitet i form av vilket gör att man i utbyte från andra i form av symboliska egenskaper som status, 

relationer. Enligt sociologen Pierre Bourdieus finns det ett en ständig kamp om makt mellan olika aktörer 

gällande självpresentation och sociala sammanhang. Enligt hans teorier om kapital och sociala fält finns det 

ett en ständig kamp om makt mellan olika aktörer gällande självpresentation och sociala sammanhang 

(Bourdieu, 1985, s. 197). Det Goffman och Bourdieu teorier har gemensamt är att båda fokuserar på social 

kategorisering av klass och hur individer använder sig av olika självpresentationsstrategier för att vinna 

symboliskt kapital. 

En mer samtida studie om identitet och status har Alice Marwick redovisat i sin bok ”Status update”. 

Marwick (2013) beskriver den nya internet eran som web 2.0 vilket innebär exponering av sig själv och sin 

person genom de nya sociala medierna. Web 2.0 har ursprung i det amerikanska övertygelserna om att ökat 

användande av ny datateknik ger positiva sociala konsekvenser. (Marwick, 2013, s. 23). Hennes teorier 

bygger på att motbevisa detta. Genom att använda sig av SCOT (Social Constructivist Theories) som bygger 

på konstruktiva sociala teorier, förklarar hon att de sociala medier som används idag är utformade av en sån 

kallad elit vars utgångspunkt är att passa deras liv, och inte en vanlig persons. Därmed hur statussymboliken 

har integrerats in i Web 2.0. Trots att det finns övertygelser om att internet skapat en plattform som är till 

för alla och där alla får uttrycka sig menar Marwick att det inte stämmer.                                                     10 



Den kulturella revolt som man förväntade sig av Web. 2.0 ägde aldrig rum utan har istället skapat en tydlig 

gräs mellan samhällsklasser, ras och kön. Hennes forskning bygger på att ifrågasätta status i sociala medier 

och hur det påverkar personer med olika social bakgrund.  

Konsekvenserna av att bygga en plattform där status är i huvudfokus kan ha negativa effekter på ungdomar 

som redan är i en pressad och orolig fas i ens liv (Marwick, 2013, s. 6).  

Identiteten online är viktig. Genom relativt nya fenomen som livestreaming kan man dela med sig vad som 

händer i realtid. På grund av denna egenskap som de flesta sociala medier har man möjlighet att skapa 

publicitet och samtidigt skapa och kontrollera sin image som man skapar sig online (Marwick, 2013, s. 207). 

Genom att livestreama sitt liv eller så kallat vlogga visar man vad för intressant man gör i sitt liv vilket blir 

resultat och statusrelaterat. I sitt bloggande och livestreamande skapar man sig en slags kändis inom sin 

sociala krets och blir därmed en förebild och något andra vill ta efter (Marwick, 2013).  

                 

Vidare skriver Peters (2007, s.84) om att användandet av sociala medier för personligt varumärke. Tidigare 

var det bara kändisar och andra offentliga profiler som använde sig av sociala medier för att skapa sig ett 

personligt varumärke. Men idag har alla en möjlighet att skapa sig ett varumärke och en online identitet 

(Peters, 2007, s.84) 

2.5 Min analysmodell  

Genom de teorier och tidigare forskning vi har gått igenom kan man sammanfattningsvis se att det finns 

Goffmans teorier om självpresentation som är högst aktuella och kan appliceras på dagens sociala medier 

även om hans teorier främst handlar om samtalet mellan person till person. Sociala medier har en sån hög 

interaktivitet att man använder sig av samma former som man gör i ett vanligt samtal med någon.  

Men även vetskapen från projektet EU Kids Online (2011) har gjort att man vet att internet har en enorm 

påverkan på ungdomar och barns liv att de upplever ett obehag och en press online vilket gör att man 

kommer ta med sig det när man diskuterar ungdomars syn på press och internetvanor.  

Alice Marwicks teorier om ’eliten’ och vilka som är menade att använda sociala medier, dvs. Web 2.0 och 

möjligheterna om hur status spelar roll för ungdomarna idag. Tillsammans med hennes teorier om 

microkändisar och hur de influerar varandra och om detta fenomen går att hitta och applicera på 

ungdomarnas resultat.  Teorierna om ungdomar och alkoholattityder skapar en förståelse att det 

identitetsskapande i unga åldrar påverkas av alkoholkonsumtion eller att ungdomar kommer i kontakt med 

alkohol på något sätt och att de påverkar deras tänk och värderingar. Med hjälp av sammanställningen av 

tidigare teorier och forskning hoppas jag kunna applicera deras olika perspektiv för att kunna besvara syftet.  
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3. Metod 

För att kunna besvara syftet som är att belysa förhållandet mellan ungdomar och alkohol som statusmarkör 

på Instagram har jag valt att använda mig av en kvalitativ intervjumetod. I detta metodkapitel beskrivs de 

tillvägagångssätt jag använt för att besvara forskningsfrågorna. Kapitlet innehåller även en diskussion av 

validitet, reliabilitet och generaliseringar men även etiska aspekter av studien.  

3.1 Urval och population 

Målet med urvalet är att ge en så representativ bild som möjligt med hänsyn till studiens resurs och 

tidsbegränsning. Därför består urvalet av högstadieelever årskurs 8 och 9 vilket gör respondenterna 14 

respektive 15 år. Åldern ger en representativ bild av hur och om alkohol är en symbol för status hos unga 

personer. I övre delen av högstadieåldern anses som en ålder där man påverkas mycket av andra och att man 

är i ett stadie i livet där går och är i en förändring mellan barn och tonåring (Arvidson & Johansson, 2017). 

Studien har gjorts i Göteborg på grund av att det räknas som en storstad. Till följd av det är en ålder där 

man påverkas mycket av sitt sociala liv och i sin jakt på sin egna identitet är det bra för studien att intervjua 

två olika skolor i Göteborg därför att svaren kan variera och skilja sig beroende på vilken skola det är och i 

vilket område ungdomarna kommer ifrån. Totalt blev 12 personer intervjuade.  

 Mitt mål är att intervjua 10-12 personer (se tabell 3.1.1 och Bilaga 3). Intervjuguiden som jag skapat går 

igenom flera teman. I dessa teman ingår, allmänt frågor om respondentens Instagramanvändande, alkohol, 

status och vänner (se bilaga 2 för intervjuguide). I pilotstudien provade jag en person från urvalsgruppen, 

eftersom jag ville se att den tilltänkta urvalsgruppen passade till studien jag planerar att göra. Pilotstudien 

med en tjej som är 14 år tyckte jag fungerade bra och jag fick utförliga svar. Detta gjorde att min 

intervjumanual fungerade bra med utrymme för små förändringar och tillägg. Studien bekräftade att 

urvalsgruppen är relevant för den kommande studien.  

                     12 



Tabell 3.1.1  

- X = Resurssvagt område   

- Y = Resursstarkt område                                                                                                                        

3.2 Tillvägagångssätt  

För att kunna djupdyka i ämnet är en kvalitativ intervjumetod den mest lämpliga för att kunna besvara syftet 

samt frågeställningarna. I en kvalitativ intervju är det mindre risk för misstolkningar. Självaste intervjun är 

halvstrukturerad med låg grad av standardisering på grund av att jag har haft ett förutbestämt manus som 

jag följt men lämnar plats för följdfrågor (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2003). Jag vill inte ha en 

frågeformulär som intervjupersonerna ska svara på men inte heller ett vardagssamtal. Detta metodsätt ger 

mig en förståelse för ungdomarnas egna erfarenheter och deras förståelse för detta ämne (Ekström & 

Larsson, 2010, s. 56). Ungdomar påverkas lätt av varandras åsikter vilket gjort att jag har valt att intervjua 

ungdomarna enskilt. Målet har varit under alla intervjuer att ungdomarna ska känna trygga och bekväma 

med mig som intervjuare att de är helt ärliga i sina svar.  

Detta tror jag kan vara det mest gynnsamma tillvägagångssättet för att utforska ämnet och hitta frågor som 

inte finns med i intervjuguiden men ändå är aktuella för ämnet. Genom halvstrukturerade intervjuer får 

urvalsgruppen det vill säga respondenterna svara själva utan att jag ska leda dem till något specifikt svar. Jag 

anser att intervju är en bra metod för att besvara mitt syfte eftersom jag genom intervjun kan få ta del av 

ungdomarnas tankar och erfarenheter. I personliga intervjuer finns det mindre risk för misstolkningar. Jag 

får även en möjlighet att tolka kroppsspråk och bygga upp ett förtroende mellan intervjupersonerna och 

mig.  
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Med fokusgrupper får jag fler resultat och har möjlighet att tolka fler svar vilket möjligtvis kan bli 

missvisande. Jag ville ställa öppna frågor som jag sedan kan ha följdfrågor på så att samtalet spinner vindare. 

Detta för att intervjun ska bli så flytande och bra som möjligt då jag vill utvinna deras erfarenheter och 

perspektiv och förhoppningsvis nya teman. 

3.3 Genomförande  

Jag startade genom att skriva om vad studien var menat att gå ut på, hur många elever jag ville intervjua och i 

vilket syfte och sammanställde detta i ett dokument tillsammans med min samtyckesformulär. Därefter 

ringde jag upp rektorsexpeditionen på tre olika skolor i Göteborgsområdet. Två av dessa anses vara 

resurssvaga och en resursstark. Genom rektorsexpeditionen på den resursstarka skolan bad de mig att skicka 

ett mail med min presentation som skulle vidarebefordras till alla klassföreståndaren i årskurs 8 och 9. Några 

timmar senare samma dag fick jag flera svar via mail av olika klassföreståndare som ville att deras elever 

skulle få en chans att delta i undersökningen. Jag valde ut den 8:onde och 9:onde klass vars klassföreståndare 

svarade snabbast på den resursstarka skolan. Eleverna anmälde sig frivilligt att delta i intervjuerna och jag 

fick deras namn dagen efter. Läraren för 8:onde klass i den resursstarka skolan och jag bestämde i 

samförstånd att jag skulle komma måndagen den 13/11 -17 för att intervjua eleverna och göra detta under 

hennes timmar. Läraren i 9:onde klass bad mig också att komma veckan efter men under onsdagen den 

15/11- 17 även då under hans klasstimmar. Båda lärarna var väldigt positiva gentemot undersökningen och 

frågade också mig om det var okej att det skickade ut ett mail till föräldrarna och informera om att denna 

undersökningen skulle genomföras i deras klasser på grund av de säkert skulle vara nyfikna. Detta är 

självklart okej vilket gjorde att hon vidarebefordrade min presentation och samtyckesformulären till 

föräldrarna så att de kunde läsa igenom om de ville. Jag frågade om lärararna kunde boka upp ett grupprum 

i skolan för mig och eleverna som skulle intervjuas så att vi kunde sitta i lugn och ro under självaste 

intervjun.  Båda intervjutillfällena skedde löpande på förmiddagen från kl. 8.10 till cirka kl. 13.00 inklusive 

småraster. Jag fick också genom båda lärarna positiv feedback av föräldrarna som ansåg att det var en bra 

studie.  

I de resurssvaga skolorna fungerade de inte på samma sätt. Genom mitt telefonsamtal till de de bägge 

skolorna fick jag själv mailadresser som jag fick skicka ut information till. Det dröjde cirka 6 dagar innan jag 

fick ett svar från en lärare. Jag bestämde i samtycke med den läraren att få använda hans timmar för både 

8:or och 9:or under två dagar måndagen och tisdagen den 20/11-17  respektive 21/11-17. Intervjuerna 

varade då på förmiddagen från kl 9 - 13. Eftersom detta var frivilligt från elevernas sida fanns det inget 

engagemang på samma sätt vilket resulterade i att jag blev en intervju kort i klass 9 i det resurssvaga 

området. Under min pilotstudie kom jag fram till att 45 minuter är lagom intervjutid med intervjufrågorna i 

åtanke men avsatte 60 minuter för varje person så att de kunde slappna av även om vi skulle gå över tiden. 

Intervjuerna tog olika lång tid för de olika intervjupersonerna på grund av att vissa var mer detaljerade än 

andra. Hur länge intervjuerna varade per person finner man i tabell. 3.1.1.      
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3.4 Operationalisering  

I kapitlet innan presenterades flera hypoteser och teorier. Med hjälp av dessa har större frågor 

operationaliserats för att skapa enklare och mer lättbegripliga intervjufrågor (Ekström & Larsson, 2010 s. 

124 ; Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2003, s. 147). Frågorna är anpassade till teorierna om personligt 

varumärkesbyggande, status och alkoholkonsumtion. Syftet med dom är att de ska kunna besvara 

frågeställningarna och belysa förhållandet mellan ungdomar och alkohol som statusmarkör på Instagram och 

kunna analysera dem tillsammans med teorier om personligt varumärke och identitet och image 

management.  

3.5 Etiska aspekter  

På grund av att eleverna jag intervjuade är under 18 år var det viktigt att vara påläst om de etiska aspekter 

när det kommer till att genomföra en studie på minderåriga. Det riktlinjer som har funnits i fokus under hela 

arbetet är konfidentialitet med personerna jag har intervjuat, medvetenhet och konsekvens-tänk av 

forskarens roll och att man informerat samtycke (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 105). För att studien skulle 

genomsyras av dessa riktlinjer såg jag till att alla intervjupersoner blev informerade om syftet med intervjun 

och studien. I min studie har jag använt mig av de svenska existerande forskningsetiska reglerna även då det 

inte behövs följas till punkt och pricka i en kandidatuppsats (Vetenskapsrådet, 2018). Men på grund av att 

det är ungdomar jag intervjuat var det viktigt för mig att hade läst dem och försökt följa dessa under hela 

min studie. Jag presenterade studien och vad det råmaterial som skulle utvinnas ska användas till. Jag 

betonade att intervjun var frivillig och att de när som helst kunde avbryta intervjun. Men även att det som 

sägs stannar mellan mig och intervjupersonen och att studien är anonym i såpass mån att bara ålder, kön och 

område nämns. Därmed att ingen obehörig skulle få tillgång till det råmaterial som skapades.  På grund av 

forskning med minderåriga kan bli känsligt när det handlar om ämnen som alkohol och social acceptans. Då 

jag inte vill påverka ungdomarna eller uppmuntra till ett speciellt beteende fick jag se över de ordval som 

användes när intervjuerna hölls. Även när det kommer till samtycke var det viktigt att ungdomarna är 

medvetna om vad som gäller och de riktlinjer som finns. Därför skapade jag en samtyckesformulär (se bilaga 

1) som de skulle läsa igenom innan intervjun började och sedan skriva under när de förstått innehållet av 

samtyckesformulären.  

3.6 Validitet och reliabilitet  

I en studie är det viktigt att den uppnår hög validitet och reliabilitet, vilket betyder att den behöver vara giltig 

och tillförlitlig. För att få en hög validitet på studien bör jag vara medveten om att min egen roll och 

prestation som intervjuare bör man analysera om min roll kan påverka samtalet i intervjun.              15 



Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det viktigt att jag som intervjuare får använda min personliga prägel 

under intervjun, dels för att bli mer bekväm i min roll men också för att kunna improvisera om det 

uppkommer ett nytt tema. Genom detta blir resultatet bättre (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295).  Därför är 

det viktigt att transkriptionen blir korrekt och att det finns en ljudupptagning som är tydlig (Lantz, 2013, s. 

144).  

Kvale och Brinkmann (2014) skriver om kvalitetskriterier för studiers validitet och reliabilitet. Bland dessa är 

det viktigt att planera och strukturera sitt förarbete. Därför skapades en intervjuguide för att kunna styra 

frågorna till respondenten. (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 297). Jag har följt dessa för att öka 

undersökningens giltighet och tillförlitlighet. 

   

               

3.6.1 Validitet 
 Ett av deras validitetskriterier är att studiens antaganden ska vara motiverade och till det översatt till 

forskningsfrågor. På grund av att det finns en risk att ungdomar i min urvalsgrupp inte förstår den sortens 

frågor som är direkt kopplade till teorin har frågorna operationaliserats mot teoriernas antaganden till frågor 

som är mer lättförstådda ur respondentens perspektiv. Detta är något som gör att validiteten i studien stärks 

eftersom intervjupersonen begriper frågan och att de i sin tur kan ge ett mer giltigt svar. Ett exempel från 

intervjuguiden som jag hade var ” Lägger du någon gång ut bilder på middagar eller förfester? Varför gör du 

det/ Varför inte?  ” Avsikten med frågan är att ta reda på om intervjupersonerna använder sig av sociala 

sammanhang för att generera status i sin sociala grupp. Operationaliseringen av frågan gör den enklare att 

svara på (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 297). Giltigheten stärks också i en studie som har gjorts med ’rätt’ 

personer, det vill säga urvalsgrupper med relevanta områden, kön och åldrar som gör att man får ut 

tillräckligt med relevant material från intervjuerna ( Ekström & Larsson, 2010, s. 77). Frågorna som ställs 

bör också vara korta, koncisa och enkla och svaren bör vara längre än frågorna. Intervjupersonernas svar var 

olika och varierade i  längd men trots det kunde man dra slutsatser från transkriberingarna att svaren i stort 

var längre än mina frågor och att de hade mest utrymme i intervjuerna.  

Det gäller också att använda sig av tydliga samtyckesformulärer att studien blir giltig. Studien kommer även 

få validitet genom att man kan komma att se ett mönster i det material jag kommer få fram från 

intervjuerna. Detta sker under analyseringen av materialet och det är viktigt att man får flera svar som liknar 

varandra eller har samma mening för att kunna generalisera. Man ska också tänka på att intervjun endast 

sker i en liten skala vilket gör att man inte kan generalisera stort utan att man kan se tendenser till 

beteendemönster. 
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3.6.2 Reliabilitet 

Studien kräver även en hög kvalité för att studien ska anses vara tillförlitlig. Kvale och Brinkmann (2014) 

skriver även om de kriterier som bör uppfyllas i en studie. Ett av de mål är att man behöver få ut så mycket 

material som möjligt från intervjuerna som gör att materialet innehåller tyngd och en mättnad (Ekström & 

Larsson, 2010, s. 78). I praktiken innebär det att intervjuerna behöver gå ner på djupet och vara tillräckligt 

mastigt för att kunna analysera svaren. För att försöka uppnå detta ville jag skapa en trygg miljö för de 

ungdomar som intervjuades. Därför hade jag ordnat ett grupprum i respektive skola där man kunde prata 

utan att bli störda på en plats som de känner till. Alla intervjuer gav olika mycket material men efter 

transkriberingen såg man tydligt att man kunde utvinna en mättnad i materialet. Det gör man i form av att 

man ser att det svaren tar sig i samma form och det bildar ett mönster vilket skapar validitet. 

Trots det hade det varit bra med fler intervjuer för att skapa mer mättnad i studien. Detta på grund av att 

man skulle kunna dra tydligare slutsatser och se i större omfattning tendenser i ungdomars beteendemönster 

som skulle ge studien mer kvalité. Men även om intervjuerna var få i studien kan man fortfarande utvinna 

tendenser av olika mönster från ungdomar.  

                    

För att påvisa en ännu mer giltig studie har jag använt mig av ett traditionellt sätt att tolka materialet. Där har 

jag använt mig av färgpennor och stryket under olika teman och mönster men också utvinnande av nya 

teman. Där tar jag ut de olika färgerna och uttalanden och lyssnar igenom intervjuerna igen för att vara säker 

på att den tolkning jag gör är korrekt (Ekström & Larsson, 2010, s. 70). Det gör jag även för att kunna sätta 

in intervjuerna igen i helhetsbilden i studien. Det traditionella arbetssättet kan kritiseras och ifrågasättas på 

grund av att tolkningen görs av mig och inte en dator som ger konsekvent fakta. Men användandet av färg 

och gå igenom transkriberingen fungerar på liknande sätt som i en dator förutom att jag som intervjuare kan 

sätta intervjuerna i ett större perspektiv och tolka utifrån en förförståelse för de ungdomar jag pratat med då 

man skapar en relation till dom. Något som ska noteras är vikten av kontexten i samtalen med ungdomarna, 

vilket skapar ett sammanhang för samtalet (Ekström & Larsson, 2010, s. 197).  

Samtidigt som  att jag är en enda person som tolkar vilket skapar en konsekvent tolkande av intervjuerna 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 224).En viktig del av arbetet för att det ska uppnå hög reliabilitet är också att 

svaren från responderna är sanna. På grund av att olika intervjuare använder sig av olika tekniker och ordval 

kan själva intervjuaren (jag) påverka vilka svar de ger till mig.  

Något som kan påverka studiens reliabilitet negativt är att jag själv är användare av Instagram och har en 

förförståelse om både instagram som socialt medie men även ungdomars relation till alkohol på grund av att 

jag har under en lång period jobbat extra med ungdomar. Det är något som skulle kunna påverka studiens 

objektivitet.  
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Samtidigt kan man argumentera för att min förförståelse är något positivt som tillför i studien på grund av 

att det bidrar till en förståelse för ungdomarna vilket för att de känner sig trygga med mig som 

intervjuperson och vågar berätta om deras erfarenheter och åsikter. Men även att de frågor jag ställer till 

dom är genomarbetade och motiverade.  

Under intervjuerna uppfattade jag att tjejernas svar mer detaljerade medan killarnas inte var lika detaljerade. 

Detta är något som kan påverka studiens reliabilitet på grund av att det möjligtvis kan framkomma andra 

svar om det hade varit en annan intervjuare möjligtvis av ett annat kön. Killarna kan möjligtvis ha varit 

obekväma med att blivit frågade om känsliga ämnen som status och alkohol (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

294). 

I flera av respondenternas svar sa emot sig själva speciellt när man pratade om vikten av likes och status men 

även alkoholrelaterade frågor. I och med motsägelsen i resultaten i vissa av respondenternas svar betyder det 

att de möjligtvis inte svarade på frågorna helt ärligt. Det var något jag försökte ta hänsyn till i kapitlet för 

analysen på grund av att sanning och ärlighet är en faktor som påverkar studiens validitet (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 296).  

3.7 Generalisering  

Generalisera i ett kvalitativ intervju studie är något som är väl omdiskuterat. Det är svårt att kunna 

generalisera allmänheten, men däremot kunna dra slutsatser om de finns resultat från olika respondenter 

som liknar varandra (Ekström & Larsson, 2010, s. 76).                   
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4. Resultat 

Detta kapitlet är uppdelat i flera teman som behandlar förhållandet mellan ungdomar och alkohol som 

statusmarkör på Instagram. De teman som kapitlet behandlar är social acceptans och status, multipla 

identiteter, alkoholattityder och press. Men även hur de skiljer sig mellan kön och område.  

4.1 Vikten av Instagram 

Vikten av att finnas på Instagram var något som alla respondenter nämnde på något sätt. Det var ett 

mönster som kunde ses från alla ungdomar som intervjuades oavsett vart de kom ifrån eller i vilken årskurs 

de gick i. Genom att finnas på Instagram visar man en sorts medvetenhet och att det är Instagram man 

använder för att kommunicera med varandra. Alla respondenter var mellan 8-10 år när de skaffade det 

sociala mediet, vilket har gjort att de har växt upp med det.  

” […] Alla hade bara det från början liksom så då laddade jag också ner det,[…] för att få inblick […] se vad som händer 

för stora grejer typ socialt […]. ” – Respondent 5 (Kille, Resursstarkt område)  

Den här kommunikationskanalen använder ungdomar för att skapa gemenskap och nya relationer. Som ung 

person är sociala medier det verktyg man främst använder för att ta reda på information om någon eller 

skapa nya kontakter.   

” […] Alla har Instagram för det är typ en gemensam grej och man vill ju typ se vad alla gör det är ju typ intressant typ och 

hur andra ser ut.” – Respondent 10 (Tjej, Resursstarkt område) 

” [… ] Känner mig trygg med Instagram. Vet hur det fungerar och sånt. […] Det är populär media… kolla på vad andra 

håller på med och gör, så man har koll liksom […] ” – Respondent 3 (Kille, Resursstarkt område) 

Behovet av att använda sig av Instagram är stort. Av respondenternas svar har det framkommit att det är 

viktigt att ha Instagram för att hänga med i det sociala umgänget. De som inte har det anses vara utanför 

normen vilket kan skapa ett slags utanförskap. Respondent 2 pratade mycket om hur andra beter sig och att 

samhället är ytligt och att man vill visa sin bästa sida, trots det menar hon att de flesta ungdomar idag är 

medvetna om att det som visas upp på Instagram inte alltid behöver stämma men ändå glömmer de av det 

ibland och tror att allt är sant. Men att också Instagram handlar om att skryta.  

” […] för att visa kanske vad man gör för att … asså typ.. som att skryta typ […] asså egentligen.. varför ska man lägga ut 
bilder på vad man gör.. egentligen? […] Det är ju typ bara för att skryta, eller kanske inte skryta men såhär för att mm visa 

för andra vad man gör liksom, så man ser ut att vara någon. ” – Respondent 2 (Tjej, Resurssvagt område) 
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Men trots att man är medveten om att allt som visas inte alltid stämmer överens med verkligheten menar 

respondent 2 att man vill visa upp den perfekta sidan ändå. Vidare pratade hon om att det är ett behov idag 

att man behöver titta på sin Instagram. Viktigt här är att flera poängterade under sina intervjuer att man 

använder och har Instagram för att men ska ”hänga med” vilket i utsträckning innebär att de inkluderas i det 

sociala spel och umgänge som finns. 

” Om man inte har Instagram i vår ålder är man lite ah konstig typ.. ” – Respondent 10 (Tjej, Resursstarkt område) 

Samtidigt pratade de flesta av respondenterna om att använda sig av Instagram är frivilligt och att alla gör 

som man vill, samtidigt som det blir motsägelsefullt på grund av att det anses som konstigt eller annorlunda 

om man inte har eller använder Instagram. 

4.2 Status och social acceptans  

Status och social acceptans är två olika begrepp som kan förklaras genom att en person som är socialt 

accepterad inte behöver ha hög status och vice versa. När frågan ställdes om status hos respondenterna var 

det tydligt att status hörde ihop med popularitet. I respondenternas sociala medieanvändande kan man se 

tydliga mönster mellan social acceptans och status och att de antydde att det två begreppen var ungefär 

samma sak. Därför utgår studien med underlag från respondernas utsagor att social acceptans är lika med 

likes och följare. Om en person har många följare och får mycket likes på Instagram desto mer populär är 

personen vilket generar högre status både offline och online. För att bli populär på Instagram behöver man 

från början vara socialt accepterad. Därför är status och social acceptans något som hör ihop i denna studie. 

Därför kommer det finnas citat som tyder på att det är genom likes och följare man får bekräftelse. 

Samtidigt kan man se att det inte är lika tydligt hos ungdomarna i det resurssvaga området men en mer 

tydlighet om social acceptans på sociala medier hos ungdomarna i det resursstarka området.  

Respondeterna från det resursstarka området menar att beroende på hur många följare man har 

representerar det de kontaktnät och vänner man har i verkligheten. Respondent 2 menar att om man känner 

många, vet också många vem man är och då följer man den personen, men om det är någon som är ”töntig” 

har den personen inte lika mycket följare och kontaktnät vilket gör den mindre populär.  

” […] Status bygger på hur populär man är eller så. Och så tänker jag sociala medier för hur mycket likes man får […] men 
också hur många vänner man har och hur mycket folk som pratar om en ”.  – Respondent 4 (Tjej, Resursstarkt 

område)  

Det som händer online reflekterar livet offline och i respondent 4:s uttalanden om popularitet och status 

gjorde hon en direkt koppling till likes. Men också hur mycket man syns och hörs vilket man gör i sociala 

medier.                    20 



                                  

4.2.1 ”Det behöver vara ett fint feed” 

Ett tema som togs upp var ’det fina feedet’ som nämndes flera gånger. Enligt respondent 4 är ett fint feed 

något som är ljust och har en konsekvent redigering. Allt ska passa in med de andra som redan publicerats. 

Respondent 4 berättar om att hon raderat hela hennes ’offentliga’ konto på grund av att hon nu vill bygga 

ett nytt enhetligt feed. Hon menar på att ha ett bra feed påverkar och är grunden till att få status och bli 

populär. Med att detta då inkluderar att visa upp en bild som kan tolkas som alkohol tyder på att alkohol, på 

ett sätt där det framgår att det är ’findricka’ är något som anses vara status i respondenternas åldersgrupp. 

” Eh, alltså just nu håller jag på att fixa feedet om man säger så då. Så kanske en gång per vecka men innan kanske det va 
såhär en stund emellan och sedan la man upp igen. […] Det är såhär, fixa feedet om man säger att det är alla mina kompisar 

har ett fixat feed om man säger så. Det är att det ska se snyggt ut så att folk bara ska ’ åååh va snyggt såhär vill jag också ha 
det eller göra’ Bli inspirerade alltså. ” – Respondent 4 (Tjej, Resursstarkt område). 

Respondent 12 förklarade att det är vanligt att de populäraste tjejerna och killarna i skolan brukar livesända 

från Instagram. Det gör man genom Instagrams verktyg Instastories, vilket är en funktion som är relativt ny 

och påminner om det sociala mediet snapchats funktioner. Man publicerar ett innehåll på sin Instastory och 

det finns uppe för alla att titta på i 24 timmar. Respondent 8 berättar att han själv alltid lägger upp saker på 

sitt offentliga instastories, då när han vloggar. Vlogga är som att blogga fast man gör det genom att man 

videofilmar sig själv. Vilket gör att respondent 8s följare kan följa hans vardag och hans kvällar genom där. 

Han berättar om att han själv är populär det inte skulle fungera om ingen kollade på hans bilder eller 

Instastories. Genom att folk tittar förblir han populär i skolan. Sen pratar han även om att det handlar 

mycket om utseende. Om man ser bra ut får man lättare mer följare och blir därmed mer populär och har 

fler vänner. Men det är som ett lotteri menar han. 

” Man vill ju se bra ut och så, det underlättar. […] Jag skulle säga att jag är populär i skolan, dels för jag känner många 
både på och utanför skolan men också för att jag har många följare på mitt officiella konto ” – Respondent 8 (Kille, 

Resursstarkt område) 

” Man filmar ibland oftast när man är påväg någonstans och är fixad med smink, som typ en fest ”,[…] sen filmar man sina 
kompisar och det man gör, typ after schools och sånt […] för att visa att man har kompisar antar jag ” – Respondent 11 

(Tjej, Resursstarkt område) 
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4.2.2 Bekräftelse och likes   

Flera av respondenterna pratade om att det finns vissa sätt man ska veta om när man använder Instagram. 

Ett uttryck som användes ofta i flera intervjuer från respondenterna var att man vill vara ”goals”. Vilket i 

teorin betyder att man är det bästa man kan vara och är det man som ung försöker uppnå genom Instagram. 

När jag ställde frågan om hur man ska bete sig på Instagram fick jag liknande svar från alla respondenter. 

Något som förklarades som man kan tolka som det sammanfattade svaret var att man ska vara ”goals” och 

att det ska vara ett cleant feed. Respondent 2 förklarade det att det handlar om att ha samma typ av 

redigering av sina bilder och att de ska vara rena, städade och gärna genomtänkta. Flera av de andra 

respondenterna delade hennes åsikt i hur bilder ska se ut. Därmed i hur bilderna ser ut finner man även den 

norm man ska följa.  

” […] ibland kan det kanske verka vara lite falskt också, […] de flesta inte visar upp en riktig sida liksom så.. mest det 
positiva liksom. […] ” – Respondent 2 (Tjej, Resurssvagt område) 

Respondent 4 påpekade under intervjun att man behöver vara noga med när man lägger ut bilder. Detta för 

att få maximalt med likes och synas i flödet på grund av att Instagram har en algoritm som fungerar på det 

sättet att de med flest likes kommer högt upp i sitt flöde. Dessa åsikter delades av flera andra men 

respondent 11 var extra noga med att påpeka vikten av vilken tid man lägger ut bilder.  

” Om jag lägger ut såhär på en bra tid såhär vid 5 är de flesta hemma, inne på instagram, då hamnar jag högt upp i deras 

flöde. Och ah, jag har märkt det att liksom spelar roll när man lägger ut saker. Om man lägger ut såhär vid elva på kvällen 
så kanske folk sover och på morgonen sen kommer jag vara jättelångt ner i deras feed ” – Respondent 11 (Tjej, 

Resursstarkt område) 

Enligt respondent 10 var det även viktigt när och hur man lägger ut bilder. Man får inte lägga ut för ofta för 

då blir man ”för mycket” men inte heller lägga ut för sällan för då blir man ”irrelevant”. Med det menar hon 

att man behöver lägga ut material som är intressant för andra att se. Åsikten delades även av respondent 8 

som menade att man inte kan lägga ut vad som helst även om han själv tyckte det är en bra bild på grund av 

att det inte är en bild som skapar likes eller som är intressant för andra.  

” För att jag tycker inte det passar in riktigt. Jag kan ju tycka om det men på Instagram ska man inte lägga ut sånt, för folk 

kanske inte vill titta på det, man vill ju lägga ut sånt som andra tycker är fint och kul också.”  – Respondent 8 ( Kille, 

Resursstarkt område)  

”[…] Man behöver typ lägga ut en bild iallafall en gång i veckan, annars behöver man step up sitt game .. […] Försöker 

lägga upp minst en bild om dagen. – Respondent 10 (Tjej, Resursstarkt område) 

Respondent 10 pratade om att det är tråkigt att följa folk som inte är aktiva på Instagram. Dels att hon själv 

känner sig pressad att hålla sig uppdaterad på Instagram för att hon behöver höras och synas          22 



så att folk tänker på henne. Hennes uttalanden om att behöva synas på sociala medier för att behålla sin 

status är intressant. Hon pratade också om vikten av att ha ett flöde som är redigerat i samma stil för att det 

ska se rent och snyggt ut. Selfies, bilder på sig själv är något som borde vara i varenda flöde menar 

respondent 10 på grund av att på det offentliga kontot är det en person man följer vilket gör att man inte vill 

se tråkiga bilder. Utan hellre bilder på en själv eller kompisar.  

Statusfrågan handlade också om att synas med vänner på bilder - för att visa vad man gör och att man har 

vänner som är ’populära’. Ju mer man syns på bilder genom att göra saker och får likes på dem desto bättre 

för statusen.  

” […] det är ju bra att vara vän med sånna som har mycket status […] Om man syns med de som har status på Instagram 
får man själv status ” – Respondent 1 (Kille, Resurssvagt område) 

Exempelvis ger respondent 3 exempel på det när han säger att det är som att ”skryta” för andra genom att 

lägga upp saker från när man har hängt med kompisar eller varit på någon fest, för att visa att man var 

bjuden och att man har kompisar som bjuder en.  

” […] Som att skryta, visa upp bra sidor av sig själv och typ att ”jag va på den här festen ”  

– Respondent 3 (Kille, Resursstarkt område) 

Det har framkommit att man gärna vill passa in i en norm som finns i samhället samtidigt som det motsäger 

sig själv i och med att man vill sticka ut ur mängden. Samtidigt som man inte får vara på något annorlunda 

sätt. På grund av dessa normer som sociala medier upprätthåller vill ungdomarna lägga ut bilder på ”rätt 

sätt” i både tid och i innehåll för att man inte vill vara utanför och för att maximera den bekräftelsen de kan 

få genom likes. Det har även kommit fram att ungdomarna säger emot sig själva. Man ser ett mönster att de 

till en början pratar om det är viktigt med likes men att de själva inte är någon som bryr sig och att det inte 

spelar någon roll med likes. För att sedan berätta att man blir glad av likes och att det är viktigt och att man 

inte vill lägga upp något som får få likes på grund av att det inte ser bra ut. 

” […] När jag lägger upp är jag ju nöjd om jag får många likes. Men jag bryr mig inte så mycket.. […]  eller man bryr ju sig 

lite ändå. Det är ju kul om folk likear, så det är ju viktigt […] Antagligen socialt.. status grej.. att man får mycket likes och 
så. ”  – Respondent 1 (Kille, Resurssvagt område) 

” […] Det är såhär coolt att ha 300 likes på en bild men jag bryr mig inte så mycket om jag bara får 70 […]  Det är 
liksom mycket ändå men spelar ingen roll […] om jag lägger upp en bild på mig själv och sen bara får en kommentar av 

mamma och pappa och typ mormor okej kanske inte mormor men typ ehm.. moster så bara åh gumman va fin du är och så.. 
Då är det inte lika kul som jag skulle få 50 kommenterar av mina kompisar och folk som är i min ålder. Typ såhär ” åh va 

fin, finaste osv ”. – Respondent 11 (Tjej, Resursstarkt område) 

             23 



” […] Jag blir ju glad om jag får massa likes men samtidigt går jorden inte under om jag får mindre. […] Samtidigt jämför 

man sig med andra liksom. Så ser man åh han fick ju 200 likes på den här selfien och jag fick bara 100 likes och så börjar 
man undra vad kan det här bero på typ liksom ” – Respondent 5 (Kille, Resursstarkt område) 

Detta resonemanget var något som kunde ses hos både killar och tjejer. Men även oavsett åldern i studien 

kan man se att den sociala acceptansen tar form genom sociala medier genom likes och följare. Ju mer 

följare och likes man får, desto mer populär är man. Ungdomarna i studien resonerade med sig själva när 

frågorna om likes kom upp där de gärna trillade in på ämnet bekräftelse.  

” […] det är kul att få bekräftelse för att man är fin, men samtidigt behöver man ju inte bry sig så länge man själv är nöjd. 
[…] Fast det är ju inte kul att typ bara få 2 likes.. Då hade jag nog tagit bort bilden. ” – Respondent 8 (Kille, 

Resursstarkt område)  

Sociala medier är en stor del av ungdomars liv, det kan man konstatera. Man kan se genom de svar 

respondenterna gett att på grund av populariteten av sociala medier har populariteten förflyttats eller snarare 

delar plats med den gammelpopulariteten som tidigare endast funnits i korridorerna på en högstadieskola.  

” […] Jag går ju in varenda gång jag tar upp telefonen vilket är superofta. Alla gör typ det. ” – Respondent 9 (Tjej, 

Resurssvagt område) 

Efter att ha hört respondent 10:s uttalanden om hur ofta man idag som ungdom är inne på sociala medier är 

uppfattningen att det är väldigt ofta. Alla ungdomar som intervjuades kunde bekräfta att alla var minst inne 

minst en gång i halvtimmen. Det bekräftar att ungdomar idag har ett behov av sociala medier och att vara 

och känna sig uppdaterad hela tiden.   

” […] För att testa för att man vill ju ha ett sånt fint feed som möjligt. Eftersom alla kompisar har det. Och då tror jag man 
vill typ testa för att se hur blir de här bilderna tillsammans. Liksom funkar de tillsammans. Och ett sånt privat konto där 

man lägger ut fula bilder på kompisar och en själv för att man kanske inte vill att alla offentliga ska se det. För det passar inte 
in.”  – Respondent 10 (Tjej, Resursstarkt område) 

” Det privata lägger jag bara upp roliga saker. Där struntar jag i feedet, hur många likes jag får, det är bara såhär för mina 

närmaste vänner liksom ” - Respondent 4 (Tjej, Resursstarkt område) 

Kraven ökar som följd av att man ständigt ser andra ungdomars beteenden och livsstil på sociala medier. 

Respondent 11 pratar om att kraven försvinner mer och mer på grund av att man skapar sig flera konton 

men att det offentliga kontot kommer att fortsätta spegla sociala mediers ideal. Om man utgår från 

respondent 11:s svar tillsammans med andras kan man försöka konstatera att det offentliga kontot ska 

spegla det perfekta livet och att man behöver spegla en viss livsstil för att bli socialt accepterad.                 24 



              

4.3 Multipla identiteter 

Något som ansågs vara ett vanligt fenomen är att ungdomar idag har flera konton. Enligt respondenternas 

svar som alla liknar varandras angående ämnet har man det för visa upp olika sidor av sig själv för olika 

sorters människor.  

Respondent 12 förklarade att han låter sina föräldrar följa honom och han följer dom, men endast på det 

konto han håller uppe för allmänheten. Detta verkade vara ett vanligt fenomen då det ansågs mycket vanligt 

att låta sina föräldrar följa det offentliga kontot på grund av att det reflekteras positivt av kontoinnehavaren.  

” […] Eftersom dom flesta ungdomarna nu för tiden har ett vanligt Instagram konto där det är ytligt sen har de ett privat 
också där föräldrarna inte följer ” – Respondent 7 (Kille, Resurssvagt område) 

De andra respondenterna delade åsikt med honom då 11 av 12 respondenter hade två till tre konton. De 

pratade om att det är vanligt och att deras vänner har flera konton. Förklaringen om varför man har flera 

konton liknar varandra. Respondent 10 menar att det absolut vanligaste är att man har två konton, ett 

offentligt konto och ett privat konto. Men det visar sig att flera av respondenterna faktiskt har tre aktiva 

konton på Instagram. Skillnaderna mellan kontona beskrivs liknande av alla respondenter som deltog i 

studien. Det gör att det finns ett mönster vilket man gör att man kan anta att det är något som är ”vanligt” 

bland högstadieelever. Funktionen av de olika kontona fungerar på även de på liknande sätt, men kan variera 

på personen som äger kontona. Ett konto kallas för det offentliga och öppna, vilket i praktiken betyder att 

det är till för allmänheten och är det konto som man vill visa upp och som ska representera en själv för 

andra. Det offentliga kontot är det första du ser om du går in på en annan person. Det privata kontot är det 

privata som dina närmaste vänner ser. Varför föräldrar inte följer det privata är av flera anledningar menar 

respondenterna. Respondent 5 menar att man inte kan lägga upp samma material på de olika kontona. Man 

lägger upp fina, välredigerade bilder med oftast en tanke bakom. Därför får föräldrar följa det offentliga 

kontot.  

” Föräldrar kommer ifrågasätta. […] eh det är mitt feed och jag vill inte att de ska lägga sig i vad jag lägger upp. […] jag 

kanske lägger upp en bild på en av mina kompisar som kanske visar fingret eller något annat som kanske är lite opassande. 
Eh så då kommer de fråga varför hon eller han gör så.. och att det är konstigt. […] Själv tyckte man det va roligt då. […]  

Ah dom förstår inte riktigt. ” – Respondent 5 (Tjej, Resursstarkt område) 

När respondenterna resonerade vad skillnaderna är mellan de olika konton man har stod det ganska tydligt 

och klart att det det offentliga kontot är det man visar utåt.  

” Man vill visa upp sin bästa sida av sig själv på sitt offentliga tänker jag” – Respondent 6 (Kille, Resurssvagt område) 
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Svaren visar på att i sitt offentliga konto är man medveten om att det är en dels av ens personliga varumärke, 

och där vill man presentera sig den bästa versionen av sig själv. Respondent 1 tar upp att han ser det som att 

människor han följer skryter på Instagram och visar upp det bästa av det bästa. Han resonerar att de som 

skryter får det att se ut som att det lever ”värsta lyxlivet” och att folk tror på det och att därför blir man 

populär i skolan. Genom att få visa upp den bästa versionen av sig själv börjar folk så småning om tro på det 

även om man är medveten att allt inte är sant menar han. Åsikten delas även med respondent 12 som tycker 

att mycket på Instagram handlar om status och visar upp det liv man lever.  

” På sin privata konto är ju mer ens närmsta vänner och dom bryr sig inte riktigt om hur man ser ut och hur man är. Så där 
kan man egentligen lägga upp vad som helst. ” – Respondent 6 (Kille, Resurssvagt område) 

När frågan om varför man har flera identiteter är det för att man inte vill att alla ska se det privata innehållet. 

Man visar en fasad utåt på sitt offentliga konto vilket blir som en marknadsföringskanal och på det privata 

visar man mer ett personligt innehåll som kan ta form i selfies som inte är redigerade, bilder med något man 

undrar eller uppdateringar vad man egentligen gör. Detta är något som flera av respondenterna bekräftade 

genom sina citat.  

 ” Man kan lägga upp lite mer oseriösa bilder på det privata. Så följer ju bara ens närmsta en då liksom. ”   

– Respondent 11 (Tjej, Resursstarkt område) 

” […]alltså lägga upp saker som man inte skulle lägga upp på sin vanliga typ eh..  det kan vara skvaller och sånt och lite 
oseriösa bilder. […] Men man kanske inte vill att alla som följer sitt vanliga konto ska se vad man lägger upp på sitt privata 

liksom. ” – Respondent 7 (Kille, Resurssvagt område) 

” […] Just nu så har jag tre konton. Ett, alltså där jag lägger ut mina instagrambilder alltså det fina feedet. En sån där man 
lägger upp pinsamma bilder. […]  på privat konto lägger man ut fula bilder på kompisar och en själv för att man kanske inte 

vill att alla på det offentliga ska se det. För det passar inte in i det fina feedet. […] typ att man har en privat instagram där 
man kan lägga ut fula bilder på sina kompisar och sig själv och liksom sånt. […] mitt tredje konto år för att titta om det går 

in i feedet först innan man lägger ut. ” – Respondent 4 (Tjej, Resursstarkt område) 

4.4 Alkoholattityder 

Den livsstil som anses vara sociala medier idealet handlar om att visa den bästa versionen av sig själv och sitt 

liv. För att bli socialt accepterad behöver man leva upp till vissa kriterier som för gruppen anses som normer 

(Olsson, 2017, s. 29). Historiskt sett har alkoholkulturen präglat vardagen. Alkohol har används på flera olika 

sätt under årens lopp och svenska ungdomar har druckit i en tidig ålder vilket är dåligt för både hjärna och 

kropp. Vi har därför lagar i Sverige som reglerar konsumtionen av alkohol.  
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Idag har Sverige anammat flera internationella alkoholkulturer vilket innebär att alkohol används inte endast 

för att firas, men man hittar alltid tillfällen för att konsumera alkohol. Det är de farliga med att integrera 

andra alkoholkulturer men den som redan finns. Det uttryck som kallas ”findricka”. Med det uttrycket 

menas att man dricker för att generera status - för att man kan dricka fint och något man kan visa 

omvärlden. Den här sortens findricka är det som är undersökningens syfte på grund av att det är 

uppvisandandet av findrickat som blir intressant om ungdomar känner sig pressade att leverera en bild av sig 

själva med alkohol.  

När jag identifierade intervjufrågorna och ungdomarna skulle berätta vilka deras 6 senaste bilder var i sitt 

feed visade det sig att flera av de respondenternas bilder var när de umgicks med sina vänner och var på 

’after school’. Detta var ett nytt fenomen som förklaras och innebär samma sak som en after work. Efter 

skolan åker folk från skolan hem till någon och skålar. Respondent 11 berättade att hon brukade ha after 

school hemma hos henne med tjejerna som hon umgås med från skolan och att de har en särskilt Instagram 

grupp för inbjudan. Hon förklarade konceptet så att man dukar fint hemma hos någon, och möts upp. Sen 

dricker man i fina glas och tar bilder tillsammans för att lägga ut. När jag frågade om det var alkoholen med i 

bilden svarade hon att det finns ibland men inte varenda gång. Utan ibland tar man bara bild för att det ska 

fint ut för att kunna lägga ut på Instagram eller Instastories för det ska se ’goals’ ut.  

Som CAN (2016) siffror visade att alkoholkonsumtion i lägre åldrar minskar bekräftade flera av 

respondeterna. Respondent 4 menar att det möjligtvis beror på att ungdomar idag är medvetna om att 

alkohol och att det inte är coolt att dricka - men att det fortfarande är coolt för vissa. Det som blir intressant 

är att ungdomar känner sig tvungna till att upprätthålla en image om att de umgås på sociala event och 

använder sig av den internationella alkoholkulturen för att förmedla ett slags intryck av de ska upplevas som 

sofistikerade redan som 14 och 15 åringar. Detta mönstret kunde ses främst hos tjejer i det resursstarka 

området och det enligt respondent 12 och 3 att det är vanliga att tjejer samlas och engagerar sig mer i bilder 

och presentation än vad killar gör.  

Genom att det ska se ut som att man dricker alkohol kan det skapa ett intryck av ett bättre feed menar 

respondent 4. Det skapar mer likes som i stort sett är lika med status och popularitet. Respondent 4 lyfter 

även fram att det viktigaste inte är alkoholen utan att det ska vara ett ’fint feed’, men att alkoholen har en 

”coolhetsstämpel” vilket gör att det också blir extra bra i feedet förutom den fina presentationen. 

” […] Dom som dricker vill bryta mot reglerna, men många tycker det är fint också. Att bara lägga ut ett vinglas när de 
håller i handen liksom. Ger en fin känsla liksom. ” – Respondent 6 (Kille, Resurssvagt område) 

” […] Tjejer lägger mer ut såhär bilder på när de skålar i champagneglas fast det inte är champagne ens… eller det vet jag ju 

inte såklart men tror inte det. Men liksom det ser ut som de skålar med champagne […] ” – Respondent 2 (Tjej, 

Resurssvagt område) 
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Respondent 8 var emot alkohol på grund av de dåliga effekter det har på människokroppen, men var också 

tydlig med att de populära tjejerna i klassen gärna vill synas på förfester och middagar med ett vinglas i 

handen. Han förklarade att han inte vad som finns i glasen men att han inte skulle vara förvånad om det 

fanns alkohol med i bilden. Respondent 11 berättar att man gärna poserar med sina tjejkompisar på bilder 

med glas. Eller att man använder verktyget Instastories för att skapa en boomerang när man skålar. En 

boomerang är ett filter som gör att man filmar och att den snabbspolar filmen och den läggs upp på 

Instastories. Respondent 4 förklarar att alkohol sker sällan på grund av deras ålder och att deras föräldrar 

håller ganska bra koll när de är hemma i deras hus vilket gör att man inte kan dricka. Respondent 10 

förklarar även att hennes syn på alkohol är att det är lite kul att dricka lite cider eller vin ibland om man är på 

fest, vilket hon känner är normalt om man är 15 år gammal. Men om man lägger ut saker där man faktiskt 

ser är alkohol lägger man gärna ut det på ett medie där innehållet försvinner efter ett dygn. Där ingår 

snapchat och instastories, och respondent 5 menar att det är för att föräldrar inte har förstått den funktionen 

än och inte tittar lika ofta där. För man vill gärna lägga ut bilder när man umgås med andra så att alla som 

följer en kan se det för att visa att man gör saker. Därför är det viktigt att lägga ut innehållet på sitt offentliga 

konto och inte det privata.  

 ” Man lägger inte ut saker när man är svinpackad på instagram. Men andra saker som man vill visa. Men.. man lägger mer 

ut alkohol tror jag på medier där bilden försvinner. ” – Respondent 1 (Kille, Resurssvagt) 

Det är skillnad på hur och vad man lägger ut menar respondent 1 när han pratar om att det inte ofta man ser 

någon lägga ut en bild när man är full på Instagram, det anses som lite konstigt. Dels för att man har ett 

antal följare vilket brukar inkludera någon form av familjemedlemmar.  

Respondent 8 pratade om att popularitet, status, följare, likes, och att publicera bilder på middagar, förfester, 

när man umgås med vänner hör ihop. Han berättar att om man är social accepterad betyder det att man har 

hög status och är populär, vilket gör att många vill bli kompis med en, och när folk vill bli kompis med en 

gör det att man blir bjuden på middagar och fester, vilket i sin tur gör att man tar bilder och visar sina följare 

vad man gör för att visa hur populär man är. När det kommer till alkohol pratar han om att vissa dricker i 

hans ålder men att det inte är något man publicerar på sin offentliga konto utan mer på Instastories för att 

det försvinner och anses som lite ”bätttre” att lägga upp på. Respondent 8 berättar att man även där kan se 

vilka som har sett det och även göra omröstningar så man engagerar sin ”crowd”. 

Respondent 7 pratar också om att tjejer gärna publicerar bilder från middagar tillsammans där de poserar 

med champagneglas. Han resonerar om att tjejer vill visa sig lite finare än vad de är.  
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4.5 Pressen av att passa in 

I alla tider vill människan känna samhörighet, det är en del av hur vi fungerar (Arvidson & Johansson, 2017, 

s. 56). Den kollektiva gemenskapen är viktig och genom den bildas det stereotyper, och i tonåren börjar 

ungdomar leta efter sin identitet och vart de hör hemma i den sociala världen. Under identitetsresan 

påverkas vi av de relationer vi har omkring oss.     

                   

Man vill känna tillhörighet och att är betydelsefull (Arvidson & Johansson, 2017). Pressen av att passa in på 

sociala medier handlar om att ungdomar idag känner ett bekräftelsebehov som endast kan uppnås online 

genom likes och kommentarer.  

Det finns oskrivna regler på Instagram om hur man ska bete sig som jag tidigare identifierat från 

respondenternas svar. Pressen av att passa in belyser de krav som ställs på ungdomar att visa upp ett 

spännande och gott liv på Instagram. Dessa krav går från att vara det som den kollektiva gruppen anses vara 

normen. Det handlar om resor, sociala relationer, och alkoholkonsumtion - vikten av att hävda sig att man 

lever det liv som man vill uppfattas göra. Pressen av att passa in börjar egentligen med användande av 

Instagram, man har det för att alla andra har det. Pressen av att alltid exponera sig själv och att bli exponerad 

av andra är något som bidrar till ett slags grupptryck. Sociala mediers ideal handlar om att leva upp till något 

som känns spännande och intressant, det vill säga ett händelserikt liv för att få mycket likes. 

Med hjälp av respondenterna kan man tolka flera svar som att det finns ett symboliskt kapital för 

alkoholkonsumtion. Enligt respondeternas svar beror inte det på att det är populärt att dricka alkohol i sig 

utan mer att genom att vara med på de middagar och fester där man findricker för att genera social status 

och social acceptans. Genom att visa upp detta på sociala medier styrker det ens popularitet. På grund av att 

unga personer förväntas publicera bilder som kan tolkas som alkohol kan ungdomar även känna sig pressade 

till att bete sig och verka på ett visst sätt. Flera av respondeterna har någon gång känt sig pressad till att 

verka full trots att de inte druckit en droppe alkohol på tillställningar där andra gjort det. De vill verka som 

att de delar samma alkoholattityd för att generera status. Respondent 2 resonerar att hon inte känner sig 

direkt pressad till att dricka alkohol för att hon är står på sig. Men samtidigt säger emot sig själv genom att 

hon gärna vill att det ska se ut och verka som att hon dricker fastän hon inte dricker. Det generar en press 

som inte handlar om att konsumera alkohol utan ett sätt att vara på för att bli socialt accepterad.  

Meningar som ofta dök upp gällande teman press, status och alkoholattityder var att ”man vill ju inte se dum 

ut”. Det framgick att detta var något ideal på sociala medier. Man vill inte se dum ut inför andra.  

” […] Men om man säger såhär.. man vill ju inte se dum ut så därför låtsas man […] ” – Respondent 4 (Tjej, 

Resursstarkt område) 

” […] Man lägger ju inte ut en ful bild på sig själv, det skulle jag aldrig göra […] man vill ju inte se dum ut inför andra 

[…] ” – Respondent 11 (Tjej, Resursstarkt område)                           29 



” Nee, eller lite kanske. Jag har aldrig druckit för det inte är bra för en. Men jag är gärna med ändå på middagar och sånt och 
lägger ju upp bild ibland på när man skålar.. Det va en gång också när en tjejkompis till mig som dricker frågade om jag ville 

ha dricka när vi va på en middag. Men då sa jag nej och så.. då kände jag mig lite pressad. Men la ut upp en bild på på 
instastories ändå när vi höll i drickan.. Man vill ju inte se dum ut. ”  – Respondent 2 (Tjej, Resurssvagt område) 

Resultatet av de svar respondenterna gav kan man se att de som går i åttan har generellt mindre intresse för 

alkohol i sig medan det är populärare att faktiskt dricka alkohol när man går i nian.  

                  

Jag intervjuade människor från två olika områden i Göteborg för att se om det skiljer sig i deras svar och om 

miljö och umgänge har någon inverkan vid förhållandet mellan ungdomar och alkohol som statussymbol på 

Instagram. De två olika områdena skiljer sig på många sätt. Det man kan utvinna från de få intervjuerna 

som hölls var att det fanns mer engagemang hur man ska uppfattas av de elever som kommer från det 

resursstarka området i Göteborg. Engagemanget var strategiskt upplagt och av respondenternas svar kunde 

man se att det finns en tydlig plan för hur man ska vara och vad man ska lägga upp för att visa den bästa 

versionen av sig själv. Eleverna som var killar från det resurssvaga området var minst engagerade i frågorna 

om hur man ska använda Instagram även om de var medvetna om de normer som finns.  
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5. Analys och diskussion 

När man tolkar resultaten i förhållande med de teorier och studier som finns i kapitlet teorier och tidigare 

forskning blir resultaten intressanta. De mönster som upptäcks för ungdomar i det resursstarka området är 

de krav som de känner när det kommer till status, popularitet och alkohol. I kapitlet innan har vi identifierat 

de resultat som intervjuerna har gett och kunnat urskilja flera av de faktorer som motiverar ungdomar till att 

publicera alkoholrelaterat material. Men även diskutera om varför det ser olika ut i respektive område.  

Resultaten av intervjuerna gjorde det klart att som ung person idag behöver man ha Instagram för att kunna 

hänga med. För att skapa sig ett socialt nätverk behöver man ta del i gemenskapen. Den gemenskapen är 

förflyttad till Instagram, och det är där man umgås. Det nya kommunikationssättet mellan ungdomar är 

något som alla respondenterna menar att man ska ha. Annars finns det ingen möjlighet att kunna ta del av 

den gemenskap som finns på mediet. På samma sätt är det också tydligt att det personliga varumärket är 

högst aktuellt i den yngre tonåren. Man är väldigt medveten även om alla ungdomar som intervjuades inte 

var på samma sätt engagerade i frågorna.  

5.1 Alkoholens position i flödet  

Resultaten av intervjuerna skildrade det sociala trycket av att passa in och framställa ett händelserikt liv. Det 

händelserika livet ska vara fyllt med sociala tillställningar, resor, och alkohol. Alkoholen trots att den 

möjligtvis inte konsumeras används för att skildra det liv som ungdomarna vill tros leva. Medvetenheten hos 

ungdomarna är stor och tydlig på grund av att man har sitt offentliga konto som ett lättillgängligt socialt CV.  

Det sociala CV online är en viktig faktor för hur man uppfattas inte bara på sociala medier utan även i 

verkligheten. Det offentliga kontot ska spegla ens egenskaper och liv i verkligheten. Därför känner 

ungdomar en slags press av att publicera bilder i deras flöde på grund av att det visar på egenskaper som 

tyder på popularitet och status.  

Det händelserika livet som sociala medier vill att man ska leva för att få mycket följare och likes på sina 

bilder på Instagram är i stort sett ouppnåelig. Det blir svårt för individer i yngre tonåren att leva ett liv fyllt 

med lyx och vara med i någon slags elit när man egentligen inte har möjlighet till det på grund av sin unga 

ålder och ekonomiska aspekter. Det skapar att man försöker skildra en bättre bild av sig själv, det bästa av 

det bästa. Vilket är något som ligger i människans natur, att vilja framställa sig positivt (Nessman, 2009).  

Möjligtvis har de ungdomar som är uppväxta i en högre samhällsklass större och bättre förutsättningar att 

komma närmre de sociala medieidealen på Instagram på grund av deras miljö och föräldrars livsstil. Om 

föräldrarna har en livsstil som speglar en sorts elit kan ungdomar har möjlighet att låna den miljön och på så 

sätt publicera innehåll från den.  
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Något man kan analysera är resultaten i perspektivet från Marwicks (2013) teorier om att det här nya sättet 

för människor att använda sociala medier och web 2.0. inte är till för den stora massan. Sociala medier är till 

för en samhällsklass där man kan leva inom de idealen som medierna önskar (Marwick, 2013).  

          

Det va något som utvanns från intervjuerna, att för ungdomar ska vilja följa någon behöver den personen 

vara aktiv och rolig att följa, de vill säga ha händelserikt liv som uppdaterar ofta. Detta fanns främst i 

tankarna hos de ungdomar som är uppväxta i det resursstarka området. I det händelserika livet som man ska 

ha på Instagram innebär som tidigare nämnt resor, sociala tillställningar där alkohol är inblandat. I det 

händelserika livet är det viktigt att förstå de normer som finns på sociala medier. Enligt de resultat som har 

utvunnits från intervjuerna måste man ha en känsla för det ’fina feedet’, och för att kunna skapa det måste 

man ha en förförståelse för Instagram och medvetenheten för att kunna använda det för att vinna social 

status. Alkoholkonsumtion i sig är inte det som anses vara det som skapar det ’fina feedet’ utan det handlar 

om själva presentationen av alkoholen som gör det ’fina feedet’. Det är symboliken av alkohol som skapar 

status i bilden, men det skapar endast status om det är en bild som är tagen enligt de normer som säger hur 

bilder ska se ut. De sociala medieidealen skapas av en elit som styr, och enligt min hypotes är det dagens 

influencers som styr vad som är en ’fint feed’. Ordet ’goals’ togs upp under resultatdelen och det är det som 

ungdomar idag strävar efter. Det är därmed medvetenheten om vad som är ’goals’ som utgör status vilket 

alkoholsymbolen är en del av (Marwick & Boyd, 2014, s. 1059).  

Alkoholkonsumtionen hos ungdomarna har identifierats genom resultaten på två sätt. Jag har kallat dem 

”findricka” och”fuldricka”. Detta på grund av förklaringarna har varit att findricka gör man endast för syns 

skull, för att det ska se bra ut och som man gärna publicerar för andra att se. Fuldricka kan exempelvis vara  

när man dricker sig full och något man inte vill visa för omvärlden. På grund av att människan alltid vill visa 

sin bästa sida (Nessman, 2009) hör sitt offentliga konto på Instagram ihop med findricka om syftet är att få 

likes som i sin tur genererar status. Alkoholen har en väsentlig del av ungdomars liv även om det möjligtvis 

inte syns i mätningar som görs idag. Symboliken för att använda alkohol skapar en bild av vara ”mogen” 

eller ”världsvan” då findrickat påminner om de internationella alkoholkulturer som finns. Man kan diskutera 

om detta beror på miljö, och uppfostran - Om föräldrar dricker på ett sätt som antyder att alkohol är något 

positivt och som visar på högre klass, skapar det möjligtvis ett annorlunda synsätt på ungdomars 

alkoholkonsumtion. Till bakgrund av Bishops et al (2005) studie kan man se likheter med 

alkoholkonsumtion och sitt identitetsskapande som blir förvirrande. Även om min studie inte har mätt själva 

alkoholkonsumtionen hos ungdomar ser man tendenser mot att ungdomar är förvirrade vad som gäller när 

det kommer till sitt identitetsskapande på grund av att man inte vill bli utsatt av sociala sanktioner (Bishop, 

et al. 2005, s. 531). De vill visa en yta av att de konsumerar alkohol vilket skapar en diffus bild av deras 

identitet.  

Alkohol och den högre klassen hör ihop om man dricker på ’rätt’ sätt och om man visar bilder med 

redigering och filter skapar det ett intryck av att man alltid lever det högklassiga livet. Studien visade också 

att det var främst tjejer som var aktiva med detta ’findrickat’, vilket skulle kunna bero på att det finns mer 
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De största influencersnamnen idag är tjejer och ur ett socialpsykologiskt perspektiv ser tjejer upp till tjejer/

kvinnor när det kommer till förebilder och vise versa med killar/män (Arvidson & Johanson, 2017). Det har 

även gjorts mer tidigare forskning på tjejer som urvalsgrupp pågrund av att man sett att  killar inte är lika 

aktiva på sociala medier (Svenskarna och internet 2017, s. 47).  

                                    

Trots det ser vi en uppåtgående mätning att killar använder sig mer av presentationstekniker på Instagram. 

Skillnaderna mellan killar och tjejer i det resursstarka området var främst att tjejerna var tvungna att synas på 

Instagram tillsammans med andra tjejer på sociala event där det finns möjlighet att fotografera ’goals’ bilder 

vilket kan vara bilder med innehåll av antydning till alkohol. Detta kan bero på att det är främst tjejer som 

använder Instagram, men även tjejer som känner press att framstå på ett positivt sätt.  

Genom att ungdomar i olika samhällsklasser använder sig av alkohol som en markör för att visa status visar 

de egenskaper som alkoholen symboliserar. Genom att visa upp symboler för alkohol på vissa av sina 

konton på Instagram innebär att de uttrycker olika värderingar och  representerar sig själva med de 

egenskaper (Pagis & Ailon, 2017) som alkohol möjligen representerar. Vissa ungdomar känner en press idag 

att de publicerar innehåll med alkohol trots att de inte dricker för att lura Instagram och sina följare för att 

passa in i sociala mediers ideal. En intressant aspekt av studien är att det offentliga kontot är en konstruerad 

yta som skapas och blir som en ny marknadsföringskanal som påverkar andra individer.  

5.2  Motivationen till publicering av alkoholrelaterat material  

När man diskuterar om varför man publicerar innehåll som är alkoholrelaterat är det framförallt två teman 

som träder fram. Det är delar av den bekräftelsen ungdomar får genom likes och status som enligt 

ungdomar har samma betydelse som social acceptans. Men också rädslan av att bli socialt utesluten, då 

ungdomar strävar efter att få tillhöra en social grupp.  

5.2.1 Likes och status  

En av de största faktorerna varför man publicerar alkoholrelaterad material på Instagram är för att vinna 

social acceptans och visa status. Statusen får man delvis genom likes. Därmed förmedlar man den bild man 

vill visa utåt och när man får likes på den bilden bekräftas det personliga varumärket. Alla har idag 

möjligheten att kunna skapa sig en identitet online och gör att man skapar sitt personliga varumärke. Enligt 

Shepherd (2005) är det bekräftelsen från det personliga varumärket man vill ha (Shepherd, 2005, s. 591). 

Utifrån Arvidson & Johanssons teorier är det viktigt med likes för att ungdomar ser likes och följare som 

bekräftelse vilket är det man söker i tonåren, (Arvidson & Johansson, 2017) vilket bekräftas av 

intervjupersonernas svar. Nessman (2009) menar att människan alltid vill framställa sig fördelaktigt för att 

vinna socialt kapital och acceptans hos andra vilket bekräftar det som respondent 4 försöker berätta, att 

genom att ha ett fint feed blir man socialt accepterad ( Nessman, 2009). Det ’fina feedet’ är något som är 

något som är allmänt känt hos ungdomar och något som de strävar efter att ha. Det gör att alla funktioner 
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mellan Instagram och en person sammanflätas och ger varandra näring. Det personliga varumärket skapas 

online, för att få bekräftelse i sitt varumärke och identitet behöver man få likes vilket man får online. Enligt 

resultaten kan man se skillnader mellan de olika områdena i sökandet efter likes och status. Det var tydligt att 

ungdomarna från det resursstarka området var betydligt mer noggranna och använde sig av strategiska 

verktyg när det kommer till att publicera bilder på Instagram. ’Findrickat’ i sig används främst hos de 

ungdomar som vill visa status vilket man inte kunde se på samma sätt hos ungdomarna i det resurssvaga 

området.  

Frågan är om det kan vara att trots man är medveten även i det resurssvaga området, har man inte samma 

förutsättningar för att visa upp sidan av ’findrickat’ eller andra sociala medier ideal exempelvis resor. Dock 

ser man en tendens av att ungdomarna i det resurssvaga är medvetna om det och vill representeras på ett 

annat sätt. Detta såg man främst hos tjejerna, de var medvetna om vad allt handlade om men inte haft 

tillfälle att kunna gå på tillställningar själva där ’after schools’ är en normalitet. Ungdomarna i det 

resursstarka området som ansågs vara ’populära’ sågs regelbundet med sociala tillställningar, där bara de som 

tillhör de populäraste ungdomsgrupperna var inbjudna. Det är tydligt att det finns hierarkier på båda 

skolorna men de verkar ta form på annat sätt. Man vill gärna sortera in identiteter i olika fack, där det finns 

olika klasser och hierakier och därefter påverkas beteendet. (Jenkins, 2008, s. 4). Det är möjligtvis därför det 

skiljer sig åt mellan de olika områdena, miljön och relation till andra är det som sätter press på likes och 

status.  

Diskussionen om personligt varumärke och image management hör till ämnet på grund av att ungdomarna 

idag väljer ut de egenskaper som för gruppen anses vara attraktiva för att kunna uppfattas på det sättet 

(Goffman, 2014 [1959]). De skapar därför sin identitet online för att utvinna dessa egenskaper för att få likes 

och bekräftelse både offline och online. Och medvetet eller omedvetet använder sig av olika tekniker av 

image management för att kunna nå syftet - att skapa social acceptans och vinna status.  

Av resultaten kan man även tolka att likes och status är viktigare för de ungdomar från är från det 

resursstarka området än det resurssvaga området. Om man ska tolka resultaten beror möjligtvis det på att 

det finns en press hos de ungdomar i ett det mer privilegierade området att prestera och presentera sig själva 

på ett visst sätt, något som följer med dom även på sociala medier.  

I allmänhet var ’findricka’ ett ordval som alla pratade om, men som främst används hos ungdomarna i det 

resursstarka området på grund av att pressen främst identifierades hos tjejer.  Ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv finns det mer forskning om tjejers erfarenheter på grund av att det är dom som pekats ut som 

mest utsatta av sociala mediers ideal. Trots det pratade pojkarna från det resursstarka området också om 

pressen om att ha en image. De killar som kom från det mer privilegierade området påpekade att Instagram 

blivit mer viktig för dem ju äldre de blir, för att visa ställning och popularitet. Men att det inte sker i största 

mån på Instagram, som det gör för tjejernas i deras skola.  
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Människan vill placera in folk i olika fack av flera olika anledningar, ett av dem kan vara att man behöver det 

för att kunna anpassa innehållet och informationen man ger ut för rätt målgrupp (Goffman, 2014 [1959]) 

Det man kan se från resultaten är att den stora skillnaden som finns hos respondenterna i deras svar är 

varirån de kommer. De som bor i ett område som har privilegier och anses vara resursstarkt är 

presentationen viktigare än för de som bor i det resurssvaga området. Antydningen blev att det inte spelade 

lika stor roll. Främst kunde man se den tendensen hos unga killar. De hade en uppfattning om att sociala 

medier inte hade en stor roll i deras liv än. Deras största användning för Instagram handlade om att hänga 

med och att titta på andra.       

          

De upplevde inte att de behövde vara aktiva. Alice Marwicks (2013) teorier om att man idag väljer vissa 

egenskaper och skapar sig en identitet och sen strävar efter att vara den personen i verkligheten (Marwick, 

2013) kan appliceras på flera av respondenternas svar. Man kan se tydliga mönster av att det är viktigt för 

ungdomar att visa en attraktiv sida utåt, och att exponeringen av sig på Instagram själv är viktig för att vinna 

socialt kapital. Man vill passa in i normen som ungdom och det ser man tydligt exempelvis när respondent 4 

berättar att hon har tagit bort alla sina tidigare inlägg för att göra ett helt nytt feed. Hon berättar att det är 

viktigt att allt är enhetligt och förklarar också vikten av att det ska vara tydliga och skarpa bilder, gärna tagna 

med en systemkamera. Hon menar att när man lägger upp bilder som är skarpa, redigerade och enhetliga får 

man ett bättre feed och det skapar samhörighet med andra som har feed som är genomtänka.  

Det är ”inne” med feed som är snygga och genomtänka, möjligtvis något tema. Därav ser man vikten för 

ungdomar att visa upp ett bra första intryck inför andra. Det gör att de som har Instagram men inte är aktiva 

inte utger sig att vara medvetna och går miste om det sociala spelet som sker online.  

I det verkliga livet sen försöker man upprätthålla den bilden av sig själv som man har gett. Det beror på att 

publiken i detta fallet följarna förväntar sig att personerna är dem de utger sig att vara (Goffman, 2014, 

[1959]). Samtidigt som det finns teorier om att man vill visa sina bättre sidor på grund av att det är 

människans sätt, ska man ta hänsyn till att Instagram som verktyg har funktioner som leder en till att 

redigera bilden innan man publicerar den för extra effekt. Möjligheten att utnyttja funktionen med 

redigering kan vara en faktor till att ungdomar upplever att de behöver uppfattas som ”perfekta”. Därför 

kan Instagrams utformning vara en stor faktor på grund av att funktionen med likes och kommentarer kan 

vara en anledning till att man strävar efter likes och bekräftelse då ungdomarna som är de primära 

användarna. Priviligerade tjejer kan vara den målgruppen som är närmst sociala medie idealet och använder 

sig mest av det ’fina feedet’ vilket gör att de strävar efter att passa in.  

       

       

  35 



Det är svårt att förutspå hur det kommer påverka ungdomar att exponera sig själv se all exponering som 

sker i det långa loppet. Man kan diskutera det idealet som sociala medier har skapat, det vill säga det 

filtrerade livet där man endast ser det bästa av det bästa. Det skapar en press hos ungdomarna att alltid 

leverera det bästa av sig själv och inte sticka ut för mycket. Samtidigt som det finns en ny norm att man inte 

vill vara som alla andra. Det säger emot sig självt och blir jobbigt för ungdomar då de generar i press i att 

presentera sig själv på ett visst sätt. Idealet som finns på sociala medier visar att det är ytan och 

självpresentationen av jaget som är det viktiga. 

5.2.2 Härskartekniker på Instagram  

En annan faktor är att man inte vill bli utsatt för härskartekniker, utan man vill vara med i den gemenskap 

som finns på Instagram på grund av att det är bekräftelsen som är en av de saker som tonåringar strävar 

efter mest (Arvidson & Johansson, 2017).  

Man kan dra paralleller till publicerandet av innehåll av alkohol till social acceptans men också social 

uteslutning på sociala medier. På grund av man har flera konton och är alla inte välkomna till den inre 

cirkeln i de privata kontona. Popularitet är en slags makt och man kan bruka den på flera sätt, och i de 

resultat intervjuerna har gett kan man tyda vilka som känner att de är så pass populära att de har auktoritet.  

De personer som anses vara populära har skapat sig en form av ’microkändisskap’ vilket gör dom till en 

mini influencer. Genom det empiriska materialet kan man se en tendens till att den stora massan följer dom. 

Genom att bli inbjuden i grupper på Instagram bjuds man in till middagar, förfester och andra sociala event 

vilket är det ungdomar i det privilegierade området strävar efter - däremot om man inte bjuds in skapar det 

en form av uteslutning. Får man även inte likes på sina bilder av dessa ’microkändisar’ blir det ett domino, 

och andra ungdomar ger inte lika mycket likes. Genom att inte ge likes eller få likes startas det ett 

utanförskap och ett osynliggörande. Det gör att man inte får vara med i den sociala gruppen. Detta beror 

möjligen på att man inte uppfyller de krav som sociala medier kräver (Nyberg & Wiberg, 2014). De som inte 

syns på sociala kanaler eller inte har nog med följare blir inte accepterade på grund av att det hör till vår 

digitala samtid att kunna och leva genom sociala medier (Nyberg & Wiberg, 2014). Detta är främst ett 

fenomen som syns i det resursstarka området på grund av statushierakin inte fungerar på samma sätt i det 

resurssvaga området. Beteendet hos människor ändrar sig beroende på hur hierarkier och samhällsklasser ser 

ut (Jenkins, 2008). Vilket möjligtvis skapar skillnader mellan de två olika områdena. På grund av att 

alkoholen har en annan sorts symbolik som ofta genererar status för det resursstarka området kan det betyda 

att om ungdomar publicerar bilder av alkoholrelaterad innehåll av i ’det fina feedet’ för att inte hamna 

utanför och bli utsatta för dessa härskartekniker. 
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5.3 Betydelse för identitetskapandet  

Vad har dessa faktorer för betydelse för ungdomars identitetsskapande idag? Ungdomar är bland sina mest 

formbara år i under tonårstiden, och vad händer när ungdomar visar sidor av sig själva som inte stämmer 

och försöker uppnå ett ideal som är svårt att nå i den unga ålder som de är i.  

I kapitel 2 sammanfattades de definitioner som används mest för identitet. Barths menar att man skapar sig 

en identitet när man får sina intressen och värderingar medan Goffman menar att man är väl medveten om 

ens egna identitet och därefter väljer ut sina intressen och värderingar. Bland dessa finns en strävan hos 

människan att ständigt passa in samtidigt som önskan om att vara unik (Jenkins, 2008). Dessa synsätt 

representerar resultaten bra genom att de bekräftar vad tidigare forskning har kommit från till. Ungdomarna 

är medvetna om deras egna varumärke vid en tidig ålder vilket gör att de tar sig ann en identitet på ett sätt 

som hör till de ideal som sociala medier har. På så sätt blir ungdomarna sedda av allmänheten och sina 

följare på det sätt som de vill (Jenkins, 2008).  

När ungdomarna får uppmärksamhet genom likes och kommenterar på Instagram uppfylls målet av det 

personliga varumärket menar Shepard (2005). När allmänheten i detta fall följarna får den bild som var 

avsedd menar Marwick, (2013) att det resulterar det i ett slags kändisskap. Detta tar skepnad i popularitet 

hos ungdomarna och denna slags microkändisskapet som blir när man når status (Marwick, 2013). I 

resultaten kan man tyda mot Marwicks (2013) teorier om ’microkändisar' att det är något som finns bland 

ungdomar i högstadiet också. 

I detta kändisskap blir man en slags förebild för andra ungdomar. Om då alkohol visas i ’microkändisars’ 

flöde blir det något för andra ungdomar att sträva efter.  

Det blir problematiskt på grund av ungdomar då får en vriden bild av vad som anses vara normalt och 

möjligtvis börjar konsumera alkohol tidigare eller i större mängder. 

Av de ungdomarna jag pratade med som kom från ett mer privilegierat område diskuterade vi två teman 

förutom de frågor som jag ställde från intervjuguiden (se bilaga 2). De två teman som kom upp var press 

och stress från skola, föräldrar, vänner, och sociala medier. På grund av samhället ställer höga krav på 

ungdomar idag där de behöver prestera i varenda sak de tar sig ann skapar det en press och en generell stress 

för ungdomarna.  

Denna pressen sågs inte hos ungdomarna från det resurssvaga området i samma mån, pressen var högre hos 

tjejerna än hos killarna men inte i samma form som man kunde se hos ungdomarna i det resursstarka 

området. Detta blir påtagligt när de inte känner press på att upplevas leva ett finare liv än vad de egentligen 

gör på grund av att det är inte något man gör där, enligt de svar jag fick. Varför man inte försöker leva upp 

till något kan bero på flera saker, dels möjligheterna inom familjen,  det kan vara att man inte ser samma 

möjligheter i framtiden som ungdomar från från det resursstarka området tror sig ha.  
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Det kan också bero på förebilder på sociala medier. I och med att unga personer tror att deras förebilder 

som influensers och microkändisar i skolan lägger upp bilder på alkohol som baseras på verklighet kan de 

tro att många dricker tidigare vilket skapar ett slags grupptryck som gör att man själv börjar i en yngre ålder. 

Utifrån Erving Goffmans (2014) resonemang om att människan bygger upp en fasad (Goffman, 2014 

[1959]) på grund att man anpassar sig till samhällets normer stämmer överens med det flera av 

intervjupersonernas svar. Goffman menar att det finns en expressiv personlig fasad som används på grund 

av att man är rädd att inte bli accepterad och man därför uttrycker sig genom en fasad som är genomtänkt 

och anpassad till situationen (Goffman, 2014 [1959]). Det offentliga kontot som ungdomar skapar är för att 

bygga en konstruerad fasad vilket kan skapa förvirring för ungdomarna, vad som är offline och vad som är 

online och skillnaderna däremellan. Mot bakgrund mot Alice Marwicks (2013) samtida teorier om att man 

väljer de egenskaper och skapar sig en identitet och sen strävar efter att vara den personen i verkligheten 

(Marwick, 2013) blir ungdomars identitetsskapande problematiskt på grund att man väljer ut de mest 

positiva egenskaperna. Det i sig kan generera en stor press på ungdomarna.    

Pressen och stressen är något som är negativt i ungdomars liv och att de använder sig av Instagram och 

symboler för att behöva visa vad de gör om dagarna för att tillslut få social status. Uttrycket självbindning 

som ofta används från ett socialpsykologiskt perspektiv när det handlar om identitet och ens roll. Det 

innebär att man berättar för andra vad man ska göra för att få uppleva social status (Arvidson & Johansson, 

2017). Detta är något som ungdomar använder sig av för att visa på status och få bekräftelse genom att 

publicera vad de gör - får de bekräftelse på vem de är i gruppen när andra människor engagerar sig i det 

genom likes och kommentarer. Det blir problematiskt för ungdomar som hela tiden försöker leverera och 

bevisa en livsstil som inte stämmer överens med verkligheten.  

När ungdomar skapar sig en image och personligt varumärke och gjort det ett tag börjar man tillslut sudda 

ut gränserna mellan offline och online och tillslut börjar tro på att det är sant. Under intervjuerna var 

multipla identiteter något var aktuellt. Genom att ha flera identiteter online där man visar olika sorters 

innehåll och information för olika människor. En hypotes kan vara att ungdomarna är trötta på att visa upp 

dessa ideal som de måste leva upp till. En konsekvens kan vara att de skapar sig flera identiteter, de vill säga 

något som de visar utåt och en online sida där de visar vad som pågår i det verkliga livet som inte är lika 

glamouröst. Goffmans (2014, [1959] ) teorier om frontstage och backstage är något som direkt kan 

appliceras på denna hypotes vilket gör det desto mer intressant. Ungdomar skapar flera konton idag för att 

inte behöva leverera på sitt offentliga konto. De behöver en plattform att uttrycka sig själva och sin riktiga 

identitet på vilket gör det svårt att visa på det offentliga kontot där de hela tiden försöker leverera och bevisa 

en livsstil som inte stämmer överens med verkligheten.  

Men den här pressen som ungdomar lever igenom idag, att alltid behöva leva upp till deras ’personliga 

varumärke’ skapar en problematik i deras identitetsskapande. På grund av att man i tonåren försöker hitta 

vem man är både individuellt och sin kollektiva identitet blir det problematiskt när det då visas en bild på 

offentliga konton som inte är sanna. Möjligtvis kan det göra att unga personer får en vriden bild av 

verkligheten och vad som anses vara normalt. Det kan skapa att fler ungdomar möjligtvis börja dricka 

tidigare för att de tror att deras vänner eller personer de ser upp till gör det.               38 



Betydelsen av allt som vi gått igenom kan man tyda ett mönster från det empiriska materialet är att alkohol 

används som en statussymbol är störst hos privilegierade tjejer och minst hos de killar som kommer från ett 

mindre privilegierat område. Detta kan bero på många orsaker och man kan spekulera om att föräldrar, 

uppväxt, vänskapskretsar är något som kan påverka - något som man får undersöka i en framtida studie.  

Men vi ser en motivation hos ungdomarna i det resursstarka området att leva inom dessa ideal som sociala 

medier styr kan man fråga sig vadsom  händer med ungdomarnas identitetskapande när de skapar bilder av 

sig själva som inte är sanna. Men också hur de påverkar människor som inte kan skilja mellan online och 

offline.  
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6. Slutsatser och framtida forskning  

Målet med studien var att belysa ungdomars förhållande till alkohol som statusmarkör på Instagram. För att 

undersöka detta på bästa sätt användes forskningsfrågorna som grund. I det här kapitlet redogörs svaren på 

de forskningsfrågor för att kunna dra slutsatser.  

Frågorna som skulle besvara syftet är:  

- Vad motiverar ungdomar att publicera alkoholrelaterade bilder på Instagram?  

- På vilket sätt förekommer alkohol på Instagram som statusmarkör hos unga människor? 

-  I vilken mån upplever unga personer att det finns en social press kring att publicera alkoholrelaterade 

bilder på Instagram? 

- Vilka skillnader i förhållningssätt kan urskiljas mellan ungdomar med olika social bakgrund? 

Man kan säkert påstå att det sociala mediet Instagram tar stor plats i ungdomars liv, och att det nästan är ett 

måste för att kunna ta del av den gemenskap man finner på Instagram. Det är de nya sättet att kommunicera 

och skapa nya relationer. För att kunna dra slutsatser till de frågeställningar som finns har jag valt att 

använda frågeställningar som rubriker nedan och besvara under.  

6.1 Vad motiverar ungdomar att publicera alkoholrelaterade bilder på Instagram?  

Som ung finns det en strävan efter att bli accepterad, vilket man blir om man följer sociala mediers ideal där 

bilderna ska vara redigerade och ha filter för att upplevas som finare. När man visar upp den fina sidan ger 

man intryck av att det är den sidan man har i verkligheten också. Ungdomarna pratar om att status är samma 

sak som att vara populär. För att ha hög status och vara populär behöver man vara vänner med många, och 

detta sker i största del online på Instagram. Genom att ha många följare och få mycket likes på sina bilder 

visar man att man är populär. I studien kan man identifiera sociala mediers ideal som att man behöver 

upplevas attraktiv och medveten. Genom att skapa sig en identitet online där man endast har attraktiva 

egenskaper placerar man in sig själv i ett fack (Jenkins, 2008). I tonåren vill man hamna i rätt sorts fack på 

grund av att man vill tillhöra en viss social grupp (Arvidson, & Johansson, 2017). Det man kan urskilja från 

resultaten är att status, popularitet och viljan av att passa in är den största motivationen till att ungdomar 

publicerar alkoholrelaterade bilder på Instagram.  
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6.2 På vilket sätt förekommer alkohol på Instagram som statusmarkör hos unga 
människor? 

Slutsatsen nedan dras av de intervjusvar från ungdomarna från det resursstarka området på grund av det var 

främst dom som strategiskt valde ut bilder och innehåll på grund av att man vill upplevas på ett visst sätt. Av 

de resultat som utvunnits ser man två olika sätt hur ungdomar publicerar innehåll på Instagram. Man har 

flera konton där det finns olika normer hur man ska bete sig. Till det offentliga kontot ser man en tendens 

till att ungdomar publicerar saker som gagnar deras identitet online för att det i sin tur ska generera status i 

livet offline. Man lägger redigerade och genomtänkta bilder för att presentera den bästa versionen av sig 

själv. I det finner vi alkohol som en symbol för ett rikt socialt liv. Det har visat att det skiljer sig i innehåll 

från det offentliga kontot som är ett socialt CV till det konto som är privat. Där publicerar man privata 

tankar, uppdaterar mer frekvent och publicerar bilder som inte alltid behöver vara attraktiva. Alkohol 

förekommer på olika sätt på respektive konton. På det privata kan man exempelvis lägga ut bilder om och 

när ungdomar skulle ’fuldricka’ dvs. möjligtvis full på en fest med en cider i handen. Det skiljer sig hur 

alkohol förekommer på det offentliga kontot när man vill visa upp en sån positiv sida av sig själv som 

möjligt. Ungdomar lägger inte ut bilder på rena fester utan mer från fina middagar. Om man inte publicerar 

innehåll som reflekterade sociala mediers ideal . Därför kunde man se att ungdomar väljer att publicera 

innehåll som genererar status på sociala medier vilken är en del av alkoholens symbolik. Detta skiljer sig från 

det resurssvaga området, där man inte har den här sortens hierarki eller på det här sättet man vinner status 

utan det sker på annat sätt.  

6.3 I vilken mån upplever unga personer att det finns en social press att publicera 

alkoholrelaterade bilder på Instagram? 

I studiens resultat kan man se att ungdomar från det resursstarka området upplever en stor press på sitt 

offentliga konto att alltid upplevas leva ett händelserikt liv och att alltid vara social och umgås. I det 

händelserika livet innebär det sociala evenemang där tanken är att man ska tyda alkohol. Alkoholen 

förekommer på bilder för att visa på att man lever ett liv som representerar det ungdomar vill visa på, status 

och popularitet. Alkoholen hör till en norm men syns endast på offentliga konton om det är taget från rätt 

vinkel, med rätt filter och rätt sorts alkohol. Pressen ungdomar upplever är inte en direkt press utan snarare 

en indirekt press som kommer i och med sökandet efter identitetsskapande och grupptillhörighet 

tillsammans med de verktyg sociala medier har med sina interaktiva funktioner. Det finns en social press för 

de ungdomar som upplever att man representerar sig själv på Instagram. Pressen att alltid leverera den 

händelserika livsstilen där alkohol är inkluderat i det ’fina feedet’ skapar en press hos ungdomar.  

Ungdomar som inte tar sociala medier lika stort allvar känner inte igen sig i den negativa pressen, även fast 

dom är medvetna om att unga blir utsatta för pressen.               41 



6.4  Vilka skillnader i förhållningssätt kan urskiljas mellan ungdomar med olika 

social bakgrund? 

Det fanns skillnader mellan ungdomarna med olika social bakgrund. Respondeterna som tillhör det mer 

resursstarka området var väldigt engagerade och mycket medvetna om sociala mediers ideal och hur man ska 

agera. Respondenterna från det resurssvaga området var mindre engagerade när det kommer till att publicera 

innehåll på Instagram men trots det medvetna om idealen. Något som man kunnat utvinna av resultaten och 

analysen är att representationen av jaget tillsammans med alkohol är som mest viktigast för de mer 

privilegierade tjejerna i studien. Det resursstarka områdets tjejers tankesätt skilde sig från andra tjejerna på 

grund av att de pratade mycket om ’goals’ och att de fann inspiration hos influencers och tjejer i skolan. 

Dessa tjejer anses vara ’populära’ i skolan som har blivit enligt Alice Marwicks (2013) teorier en slags 

’mikrokändis’ och därmed en mini influencer. Detta var något som killarna från det resursstarka området 

kände till och även fanns hos dem, att de mest ’populära’ killarna i skolan hade offentliga konton som alla 

följde och som man såg upp till och att de är dom som sätter agendan. Varken tjejerna eller killarna från det 

resurssvaga.  

Detta kan vara en av de saker som utgör skillnader mellan de två områdena. Det ena området har en tydlig 

hierarki inom sociala medier där man slavar efter sociala mediers ideal vilket även skapar press. Medan det 

andra området är hierarkin mer luddig och att man inte publicerar samma typ av innehåll för det inte 

fungerar i deras miljö och relation till varandra.  

Varför det är olika viktigt med presentation för de olika områdena kan bero på flera saker man det man kan 

urskilja från den här undersökningen ungdomar som är mer priviligerade möjligtvis känner mer press att 

prestera än dom som möjligtvis inte har lika mycket krav på sig av olika anledningar.  

Mönstret kan utvinnas i en lista om vilka som ungdomar respektive område och kön som använder sig av 

alkohol på Instagram för att generera status mest.  

1. Resursstarka tjejer 

2. Resursstarka killar 

3. Resurssvaga tjejer 

4. Resurssvaga killar  
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6.5 Framtida forskning  

När tankarna började om att göra en studie och undersöka förhållandet mellan ungdomar och alkohol som 

statusmarkör fanns det många ingångar och tankar. Av de resultat jag fått fram väcker det även nya 

funderingar som kan vara intressanta att fortfölja.  

Man har kunnat identifiera, förklara och belysa förhållandet mellan ungdom och alkohol på sociala medier 

och genom det se att alkohol är en symbol för status och popularitet. Trots att vi ser en trend som ser att 

alkoholkonsumtion minskar bland ungdomar har ändå alkohol en makt över dom. Genom sökandet efter sin 

personliga och sin kollektiva identitet när man är yngre är det största fokuset att bli socialt accepterad vilket 

gör att man försöker passa in. Studien har visat på att för att få social acceptans visar man på ett yttre genom 

sina sociala kanaler där man ska uppfylla de kriterier så man uppfyller sociala mediers ideal. Min fokusering i 

studien var alkohol och status och kopplingen däremellan.  

Möjligen att kunna göra en liknande studie med mer resurser och kunna intervjua fler ungdomar att man 

möjligtvis får mättnad och kan göra större generaliseringar och kunna dra slutsatser om alkoholattityder och 

image management men även skillnader mellan olika områden i städer.  

Det skulle också vara intressant att se om det finns ett liknande mönster i andra storstäder, och om det finns 

i mindre städer. Detta på grund av ungdomar möjligtvis känner mer eller mindre press beroende på miljö. 

Det finns olika uppfattningar om hur man självpresenterar sig själv i sociala medier och alkohol - även bland 

unga vilket skulle göra det intressant att göra en komparativ studie. Ett annat perspektiv hade varit att 

undersöka om det skiljer sig i hur man självpresenterar sig själv med hjälp av alkohol i en storstad eller i 

småstad. Pressen av att upplevas vara ett ideal för sociala medier möjligtvis ter sig annorlunda när det 

kommer till olika städer.  

I studien har det identifierats att man ser tendenser och skillnader mellan de områden som intervjuades. Det 

vore då intressant att göra en liknande studie men mer djupgående av varför det skiljer sig i ett resursstarkt 

område och ett resurssvagt område. Det vore intressant för studien om man skulle bygga vidare på det och 

se om det hade skiljt sig ännu mer beroende på områden där det finns ännu mer skillnader,  både sociala och 

ekonomiska och undersöka om det bidrar i hur man publicerar och ser på alkoholkulturen på sociala medier.  

Något som ofta nämndes i intervjuerna var också det sociala mediet Snapchat. Det beskrevs som ett 

”avslappnat” medie och det vore därför intressant och se om det skiljer sig stort mellan Instagram och 

Snapchat när det kommer till självpresentation i allmänhet men även självpresentation med hjälp av alkohol.  
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7. Implikationer för samhälle och arbets/yrkesliv 

Studien har hjälpt att belysa ett problemområde för att förstå ungdomars förhållande till alkohol som 

statusmarkör på Instagram. Genom att social acceptans är såpass viktig för vissa ungdomar idag att de 

känner sig pressade av sociala medier ideal till att behöva visa en sida som inte behöver existerar offline för 

att generera status i tidig ålder - där alkohol och sociala tillställningar är i fokus. På grund av den sociala 

pressen tillsammans med den tydliga medvetenheten som finns bland ungdomarna i vissa samhällsklasser 

kan man diskutera och informera ungdomar möjligtvis i skolan om sociala medier, dess påverkan, alkohol 

och erbjuda stöd. Framförallt att människor runt omkring som föräldrar, lärare, och andra vuxna är 

medvetna om alkoholkulturens plats i sociala medier och att det påverkar ungdomar. Samtidigt som man ska 

ha i åtanke att alkoholkulturen på Instagram skiljer sig enligt resultaten i studien men att det ändå finns en 

press förvissa om att upplevas leva ett händelseliv där alkohol är en stor del av den sociala normen även fast 

de inte konsumerar alkohol utan bara vill se ut på Instagram som att de gör det. Det är en problematisk 

situation på grund av att ungdomar visar en sida av sig själva online som inte existerar offline vilket kan 

bidra till att andra utanför och skapar en press av att konsumera alkohol. Den identitetsskapande processen 

blir problematiskt för ungdomar på grund av att man skapar sin identitet i förhållande till andra. Om de 

andra identiteterna är konstruerade för att vara en slags marknadsföringskanal för ’det fina feedet’ får 

ungdomar en vriden bild av verkligheten som skapar press och stress.  

Genom att öka medvetenheten om kan man få bukt med problemet och förhoppningsvis minska pressen 

genom att man pratar om skillnader mellan offline och online identitet.  
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BILAGA 1: SAMTYCKESFORMULÄR 

Samtyckesformulär 

Mitt namn är Lisa Wollmersson och är student på Karlstads universitet där jag studerar Information och PR. Jag går 

sista året och skriver nu min kandidatuppsats. 

Kandidatuppsatsen är en studie som vill belysa förhållandet mellan ungdomar och alkohol som statussymbol på 

Instagram. Jag är därmed intresserad av ungdomars upplevelser och erfarenheter på och av Instagram. Det gör att en 

viktig del av den här studien är intervjuer med ungdomar där jag jag ställer frågor om teman som kretsar runt 

användandet av Instagram, alkoholattityder, oskrivna regler och social status.  

Intervjun kommer göras av mig där jag kommer anteckna och spela in vårt samtal med hjälp av en ljudinspelare. 

Ljudinspelningarna är till för mig när jag transkriberar intervjuerna och kommer efter studien raderas.  

Du som deltagare i studien kommer förbli anonym i studien och kommer endast bli hänvisade till genom kön, ålder 

och geografiskt område. Deltagandet i studien är frivilligt och som deltagare kan du när som helst avbryta intervjun. 

Om du på något sätt känner att du inte vill att jag använder materialet från intervjun när den redan är gjord har du full 

tillåtelse att ta tillbaka ditt samtycke vilket kommer gör att jag raderar ljudinspelningen. Studien kommer publiceras på 

DIVA som är en webbsida för uppsatser.  

Jag har läst denna formulär och ger mitt samtycke till att bli intervjuad och inspelad med ljudinspelning. Jag är fullt 

medveten om att jag när som helst kan avbryta intervjun och när som helst dra tillbaka mitt samtycke, detta behöver 

ske innan studien publiceras i Januari 2018.  

Deltagares signatur ___________________________________________ 
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE 

Intervjuguide 


Inledning:


- Jag informerar intervjupersonen om han eller hennes rättigheter, se samtyckesformulären.


- Intervjun kommer användas till en kandidatuppsats, en C-uppsats. Uppsatsen kommer att 
publiceras på DIVA som är en webbplats där uppsatser publiceras. Om det är okej, så kommer jag 
vilja spela in intervjuerna. De kommer endast bli lyssnade på av mig för att inte glömma bort det du 
säger och för att jag ska kunna transkribera intervjun. Det nedskrivna materialet kommer finnas med 
i uppsatsen, men du är helt anonym och jag kommer vara den enda som vet vem du är. Det som 
kommer nämnas i uppsatsen är din ålder, ditt kön och i vilket geografiskt område du bor. Du har 
under hela intervjun rätt till att avbryta den och dra tillbaka ditt samtycke. Det finns inga svar som är 
mer rätt eller fel utan jag vill endast veta din uppfattning och prata om dina upplevelser och 
erfarenheter kring de teman vi kommer gå igenom. Intervjun handlar om social acceptans, normer, 
Instagram och alkoholattityder. Intervjun kommer ta uppskattningsvis 45 minuter.


Intervju


Frågor till intervjupersonen (uppvärmningsfrågor) 

Berätta lite om dig själv?


Hur gammal är du?


Vad du gillar att göra på fritiden 


Vart bor du?


Berätta om dina familjeförhållanden?


Användande av Instagram 

När skaffade du instagram?


Berätta lite hur du använder instagram


Varför instagram och inte någon annan social kanal? ex. Facebook


Har dina vänner instagram? 


- Om ja, varför tror du det är så?                                                                                                           49 



- Om nej, varför tror du det är så?   


Vad är det som är bra med instagram?


Hur ofta använder du instagram?


Hur ofta publicerar du bilder?


När lägger du upp bilder?


Berätta om dina senaste 6 bilder i ditt feed? 


Vad brukar du gilla för bilder?


Oskrivna regler 

Har dina föräldrar instagram? 


Följer dem dig/du dom?


Tror du att det påverkar vad man publicerar på instagram? Berätta


Vilka följer du?


Vilka följer dig? 


Finns det personer som är mer nice att följa än andra? Varför?


* Varför väljer du att följa vissa personer *


Hur ska man bete sig på Instagram?


Vilka saker borde man inte lägga ut på Instagram?


Vilka saker bör man lägga ut på Instagram?


Flera identiteter  

Har du flera konton på Instagram?


- Om ja, varför det?


- Om nej, varför det?


Har dina vänner flera konton på Instagram?


Vad är det du tror man vill visa upp på Instagram?


Social acceptans och status  

Vilka bilder får du mest likes på?


Är det viktigt med likes?


- om ja, varför det?


- Om nej, varför det?                                                                                                                             50




Vilka bilder får du mest likes på?


Är det viktigt med likes?


- Om ja, varför det?


- Om nej, varför det? 


Vad är status för dig?


Vad anses som coolt/populärt i din umgängeskrets?


Lägger du ut bilder på när du umgås med vänner? 


- Om ja, varför?


Lägger de du följer ut bilder på middagar eller fester?


Varför tror du att de gör det?


Lägger du någon gång ut bilder på middagar eller förfester?


Varför gör du det? 


Alkoholattityd 

Har du sett alkoholrelaterad material i ditt feed? Exempelvis bilder som kan tolkas som alkohol


Förekommer det bilder på Instagram som kan tolkas som alkohol?


Förekommer det bilder på Instagram på alkohol?


Om ja - Varför tror du folk lägger ut bilder som är alkoholrelaterade?


Hur ser du på alkohol?


Hur ser dina vänner på alkohol?


Press 

Vilken betydelse tror du alkohol har när det visas på Instagram? Påverkas du?


Har du någon gång känt dig pressad till att dricka alkohol på grund av vad som publiceras på 

Instagram? Om de du följer eller dina vänner gör det och visar på Instagram? 


Har du någon gång känt press till att publicera bilder som kan tolkas som alkohol?


Om ja, varför?


Om nej, varför?


Är presentationen viktig för dig? Hur dina bilder ser ut?


Har du någon gång känt press på att upplevas leva ett ’finare’ liv på Instagram?


Om ja, varför (berätta)


Tror du kompisars inställning till alkohol har en påverkan på ens kompisar?                                         51




Om ja, varför?


Om nej, varför?


Tror du föräldrars inställning till alkohol har en påverkan på ens barn? Berätta


Varför inte?


Tror du att intresset av alkohol ökar när man ser alkoholrelaterade bilder i sitt feed?


Varför/varför inte?


- Tackar för deltagande. 
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BILAGA 3 RESPONDENTER  

- X = Resurssvagt område   

- Y = Resursstarkt område   
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Kön Kille Tjej Kille Tjej Tjej Kille Kille Kille Tjej Tjej Tjej Kille 

Ålder 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15

Benä-
mning 

R1

- X

R2

- X

R3

-Y

R4

-Y

R5

-Y

R6

-X

R7

-X

R8

-Y

R9

-X

R10

-Y

R11

-Y

R12

-Y



BILAGA 4: INSTAGRAM 

 

Bild 1: Såhär kan ett konto ut hos en användare. Överst ser man 

antalet inlägg, hur mänga följare man har och hur många andra 

konton man följer. Bilderna nedan är ens egna feed som inläggen man 

gör.  

                                                                                                   Bild 1 

 

Bild 2:      Bild 2: Här är en bild man publicerat. Nedan finns 

 det en hjärtformad symbol och et pratbubbla. 

 Hjärtat är skapar en like om man trycker på det. 

 Medan pratbubblan gör så att man kan kommentera 

 bilden. Direkt under bilden kan man se vilka och 

 hur många som har gillat den.  
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BILAGA 5: EXEMPEL PÅ INNEHÅLL SOM KAN TOLKAS SOM ALKOHOL 

 

EXEMPEL 1  

 

EXEMPEL 2  

 

EXEMPEL 3 
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