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Sammanfattning 

Hur unga kvinnor selektivt väljer att framställa sig själva på sociala medier och främst i appen 

Instagram är något som denna uppsats kommer att undersöka. Att få en förståelse över hur 

Instagram är mer än bara en app som man publicerar bilder på, att det även kan bidra till 

psykiska beteenden hos individen och påverka dennes vardag. Hur den “perfekta” 

framställningen av jaget syns återkommande i de sociala medierna idag är ingen ovanlighet, och 

denna studie kommer att undersöka bakgrunden till det. Den huvudsakliga forskningsfrågan 

lyder: Hur väljer unga kvinnor att framställa sig själva på Instagram?. Vi har även en yttligare som 

lyder: Finns det ett selektivt beteende kring framställningen av jaget på Instagram hos unga 

kvinnor? 

 

För att undersöka detta har det gjorts kvalitativa forskningsintervjuer med fem unga kvinnor i 

åldrarna 20-25 som valts ut utifrån kriterier som vi satt vid start. Dessa kriterier var att de skulle 

ha minst 800 följare på Instagram och även publicera inlägg på appen minst en gång i veckan. 

Inför intervjun har vi satt ihop en intervjuguide med passande frågor för att få ut så mycket 

empiri som möjligt av intervjuerna. Intervjuerna har spelats in, därefter transkriberats och även 

kategoriserats i tre olika kategorier: Instagram i vardagen, framställning och påverkan 

psykologiskt. Dessa tre kategorier är också de huvudämnen som den här uppsatsen kommer att 

belysa. Den empiri vi samlat har kopplats till vad vi tycker var den mest relevanta teorin för vår 

forskningsfråga, vilket är Erving Goffmans teori om framställning. Vi har även använt oss av 

tidigare relevant forskning för att stärka resultaten. Likt Goffmans teori kan vi konstatera att 

samtliga respondenter resonerar liknande om hur man väljer att framställa sig på sociala medier, i 

detta fall Instagram. I uppsatsen lyfts en diskussion om varför man känner ett behov av att 

endast framställa sina positiva sidor och händelser, hur olika faktorer kan spela in för att nå det 

like-antal som ska tillfredsställa deras bekräftelsebehov för stunden och hur behovet att visa sin 

vardag och även sig själv som “perfekt” kan ha för inverkan på individens psyke.  

 

Vi kan konstatera att respondenterna helt klart känner ett behov till att framställa sitt liv som det 

bättre på Instagram. Alla har det i baktanken när de sätter ihop ett inlägg och känner en press till 

att leverera en bild med hög kvalitet, en fin redigering som också ska matcha tidigare inlägg och 

förstärka flödet för att få positiv respons från sina följare. Det finns en medvetenhet bland 

respondenterna att det är ett udda beteende men det är också ett vanligt beteende på Instagram. 

Vi intalar oss själva att andra har ett perfekt liv för att de väljer att visa det på sina sociala medier. 

Här börjar man jämföra sig själv med dessa personer och en avundsjuka växer fram även om vi 
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är medvetna om att det inte är hela sanningen, då väldigt många personer på Instagram gör 

precis likadant.  

 

Nyckelord: Instagram, framställning, unga kvinnor, jämförelse 
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Abstract 

How young women selectively choose to present themselves on social media, primarily on the 

app Instagram is what this essay will look into. To get an understanding on how Instagram is 

more than just an app where you post pictures but also what psychological effect it can have on 

individuals and their everyday life. The way the “perfect” self representation constantly appears 

on social media today is not unusual, and that is something this study is going to analyze. The 

main research question reads: How do young women choose to present themselves on 

Instagram? We also have an additional question that reads: Is there a selective behaviour about 

the presentation on Instagram among young women? 

 

We chose qualitative interviews as our method and interviewed five young women between the 

ages 20-25 who were selected by us based on criteria that were set in the very beginning. These 

criteria were that they had to have at least 800 followers on Instagram and also post at least once 

a week. We made an interview guide with suitable questions for our respondents to be able to 

collect as much data from the interviews as we could. The interviews have been recorded, 

transcribed and also categorized into three categories: Instagram in everyday life, comparison and 

the influence it has psychologically. These three categories are also the main topics this essay will 

touch on. The data we managed to collect has been connected to what we thought was the most 

relevant theory for our research question, which is Erving Goffman’s theory about 

representation. We have also looked into previous research about the topic to strengthen our 

results. Similar to what Goffman says, we can state that all of our respondents have similar 

thoughts on how they choose to present themselves on Instagram. A big part of this essay will 

be a discussion about why one feel the need to only display their positive sides and happenings, 

how different factors can have a big part in for instance a photo for one to reach a good amount 

of likes to satisfy their need of confirmation they crave and also what the impact on showing 

your everyday life as “perfect” may have on the individual psychologically.  

 

We can state that the respondents clearly feel the need to show their better sides on Instagram. 

They have it in the back of their heads whenever they are planning on posting. They feel the 

pressure on delivering a high quality photo with great editing that should match their other posts 

to be able to get positive feedback from their followers. The respondents are fully aware about 

the fact that it is an odd behaviour but it is also a very common behaviour on Instagram. We 

keep telling ourselves that other people are living this perfect life because that is what they 

choose to show on social media. Comparison and jealousy start to build up although you are 
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fully aware about the fact that it is not the whole truth because that is what the majority of 

Instagram do.  

 

Keywords: Instagram, self representation, young women, comparison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Med användningen av Instagram så kan det finnas tendenser till ett psykiskt påfrestande 

beteende då det ger en direkt inblick i andras liv och det är lätt att tro att andras liv är mer 

intressanta än ens egna. En ständig jämförelse med andra, avvikelser från ens sociala verklighet 

samt en strävan efter förbättring och acceptans hos andra är bara några faktorer som kan bidra 

till att användare kan känna sig pressade till att visa upp, enligt samhället, ett perfekt liv. Detta är 

något vi kommer att undersöka i denna studie. 

 

Sociala medier är ett etablerat sätt att kommunicera i dagens samhälle. Instagram används av mer 

än åttahundra miljoner aktiva användare i månaden och har med tiden blivit mer populärt än 

Twitter. Instagram lanserades den 6 oktober 2010 av Kevin Systrom och Mike Krieger och är en 

applikation som är främst till för att publicera bilder, men även videos med kortare texter samt 

att ta del av, gilla och kommentera andras publiceringar. Instagram har bidragit till flera olika 

funktioner för användarna, exempelvis att kunna använda filter på bilderna, möjligheten att söka 

på hashtags och att skapa stories (Salem Press Encyclopedia, 2018). 

  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka unga kvinnors känslor kring Instagram och det sociala 

mediesamhället, hur de väljer att framställa sig själva, framställa sin vardag och de känslor som 

uppstår i samband med detta. I denna uppsatsen kommer begreppet psykisk påverkan kopplas 

till de känslor som respondenterna känner inom sig och som uppstår hos dem i livet runt 

Instagram samt vid dess användning. Syftet med uppsatsen är även att få en förståelse över hur 

Instagram kan vara mer än bara en app som man publicerar bilder på, effekten på användarnas 

vardag, hur användaren selektivt väljer sin framställning och om det speglar dem i det de gör och 

tänker. Genom att analysera dem aktiva användarnas olika beteenden för att skapa en förståelse 

om hur jaget framställs och den bekräftelse och jämförelse som uppstår i samband med 

Instagram. Det är något som är svårt att förstå och det är lätt att bli lurad av att se alla de 

perfekta bilder som förekommer i medier, vilket kan bidra till negativa tankar och beteenden hos 

individen. Studien kommer att uppmärksamma detta och att få en djupare förståelse för baksidan 

av Instagram.  
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Frågeställning:  

• Hur väljer unga kvinnor att framställa sig själva på Instagram? 

- Finns det ett selektivt beteende kring framställningen av jaget på Instagram hos unga 

kvinnor? 

  

1.3 Avgränsningar 

Vi har använt oss av kvalitativa forskningsintervjuer för att samla empiri till studien. Data från de 

intervjuer vi gjort har transkriberats och sedan kategoriserats i tre kategorier: framställning, 

psykisk påverkan samt Instagram i vardagen. På grund av viss tidsbrist och tillgänglighet av 

deltagare som uppfyller de kriterier vi satt som “aktiva”, har vi varit tvungna att använda oss av 

personer vi hade tidigare kännedom av. Vilket resulterade i att intervjupersonerna var av 

kvinnligt kön och i åldrarna 20-25 år vilket kom att bli vår målgrupp. Personerna är inte heller 

bundna till ett geografiskt område då detta inte ansågs relevant till studien. 

  

1.4 Begreppsdefinitioner 

App (applikation) - Ett datorprogram som används för att tillämpa ett visst praktiskt arbete, en 

app laddas ner via internet och kan vara i behov av speciella elektroniska plattformar, som till 

exempel en mobiltelefon (Nationalencyklopedin, u.å.). 

Caption - En kort text som kompletterar en bild, video etc (Oxford Dictionaries, u.å.). 

DM’s (direct messages) - En funktion på applikationen som gör det möjligt för användare att 

chatta med varandra privat (Instagram, 2017). 

Hashtag (#) - En digital markering som gör att man kan tagga en bild i en viss kategori eller 

ämne (#valfritt namn) för att göra det enklare att hitta i sociala medier (Nationalencyklopedin, 

u.å.). 

IGTV - En funktion som gör att man kan kolla/publicera klipp som är längre än 60 sekunder i 

vertikalt läge (Instagram, 2018). 

Like - En gilla-markering som visar att man gillar en bild eller liknande som någon har publicerat 

på sociala medier. 

Selfie - Ett självporträtt en tagit själv med digitalkamera eller mobiltelefon som sedan delas på 

sociala medier (Oxford Dictionaries, u.å.). 

Stories - Ger en möjlighet att dela sina dag med bilder eller filmer som visas i endast 24 timmar 

på ens profil (Instagram, 2016). 
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1.5 Disposition 

I nästa sektion går vi in på de teorier vi valt att använda oss av och även tidigare forskning. Här 

presenteras den forskning som är relevant för att stödja den empiri vi har samlat in i dem 

kvalitativa forskningsintervjuerna som utförts. Forskningen berör ämnen som psykisk påverkan, 

framställning, dagens konsumtionssamhälle och vidare information gällande Instagram och 

avslutas i en sammanfattning. Vidare i studien går vi in på metodval där det motiveras om varför 

intervju valts samt vad för kritik som går att applicera. Därefter kommer resultatdelen där vårt 

resultat från våra respondenter presenteras och de teman vi valt att fokusera på. Analys och 

diskussion kommer efteråt där vi analyserar och jämför den gjorda empiri med teori och tidigare 

forskning samt diskuterar kring de olika synvinklar som finns. Slutligen kommer en slutsats där 

forskningsfrågan kommer att besvaras och där vi även kommer att ge förslag på vidare 

forskningsmöjligheter samt övriga tankar kring studien. 
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2. Tidigare forskning och teori 

För att utgå ifrån dem teman studien kommer att fokusera på: framställning, psykisk påverkan, 

användning av Instagram i vardagen, så har tidigare forskning och teori som är relevant för dessa 

teman hittats för att stärka den empiri som har gjorts. 

  

2.1 Användningen av Instagram i vardagen 

Under 2018 var det 90 procent av det svenska folket som ägde en smartphone (Internetstiftelsen, 

2018). I samband med att smartphones blivit mer populära så har även användandet av sociala 

medier också ökat. I den årliga undersökningen “Svenskarna och internet” av Internetstiftelsen 

(2018) nämns ökningen av det dagliga användandet av sociala medier i Sverige där ökningen låg 

på 63 procent under 2018. Den mest använda av de sociala medierna är Facebook, men inte 

långt efter på en andra plats kommer Instagram. Instagram är det sociala mediet som vuxit mest 

under året där hela 60 procent av Sveriges befolkning använder sig av applikationen varav 38 

procent gör det på daglig basis. Bland dessa 60 procent som använder sig av Instagram syns en 

tydlig dominans bland de yngre användarna och även den åldersgrupp denna studie kommer 

fokusera på, vilket är unga vuxna i åldern 20 - 25. 

  

Att Instagram har vuxit som de har gjort är inte helt otippat då de ständigt kommer med nya 

uppdateringar som till exempel “stories”, “dm’s”, “IGTV” et cetera, för att användarna ska 

bibehålla ett intresse för appen och att fortsätta uppdatera. På webbsidan finns också en historik 

vilket gör det möjligt för användare och andra att se vilka uppdateringar som gjort vilket år sedan 

uppstarten 2010. Idag räknar de på över 500 miljoner uppdateringar dagligen (Instagram, 2019). 

  

2.2 Individen som varumärke 

Att se sig själv som ett varumärke i en ständig förbättringsprocess och att inte passa in i det 

konsumtionssamhälle vi lever i är en ständig rädsla för individen och är något som Bauman 

(2008) diskuterar. Konsumtionssamhället utnyttjar denna rädsla och bidrar med upplysning om 

förbättringsmöjligheter för att individen ska nå den optimala framställningen av en själv 

(Bauman, 2008: 69-70). Individen vill inte försvinna ut i det tomma intet utan strävar istället 

ständigt efter att ses som en “uppseendeväckande, uppmärksammad och eftertraktad vara” och 

skilja sig från de andra individerna genom det och att göra sig attraktiv i den marknaden de vill 

nå ut till (Bauman, 2008: 20). Ingen människa är fulländad när de föds utan alla har möjligheten 

att utvecklas och ständigt förbättra sig och enligt Bauman bli en säljbar vara vilket är målet med 
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att bli faktiska medlemmar i konsumtionssamhället. All konsumtion som görs ses som ett bidrag 

till en utveckling av jaget och ens sociala standard (Bauman, 2008: 67-68). Ett ständigt tvång av 

att visa upp en bra framställning av individen bidrar till en hög konkurrensfaktor. Att presentera 

sitt liv som lyckligt och aktivt är det individen strävar efter då det bidrar till en ökad självkänsla 

och din auktoritet höjs bland andra. De som inte har något att visa upp för allmänheten anses 

som tråkiga och når inte heller upp till normen om att visa sig som attraktiv vilket därav istället 

kan ge upphov till nedstämdhet och kritiskt tänkande kring individen (Bauman, 2008: 146). 

 

2.3 Uppmärksamhetssamhället 

“Självpresentationens framskjutna position markerar också imagens roll och det för 

uppmärksamhetssamhället definierande draget att det är viktigare att se bra ut än att vara det”, 

Gillberg (2014: 10) beskriver hur uppmärksamheten om hur individen framställs idag är viktigare 

än vad den egentligen personlighetsmässigt är. Det samhälle som har vuxit fram genom 

medialiseringen syftar på det ekonomiska, sociala och kulturella system som idag tas som en 

självklarhet av många (Gillberg, 2014: 10). Kändisar och andras livsstil är något som har blivit allt 

mer viktigt för samhället, eftersom att den sociala och ekonomiska höga status är något som 

lockar. När de sociala medierna blev allt mer populära så sattes en press på att bli offentlig och 

att vilja visa upp sin vardag. Kravet på att individen ska ta plats, synas och nätverka finns på både 

privatpersoner och mer kända personer (Gillberg, 2014: 35). 

Självpresentation och framställning på individens sociala medier får mer betydelse då det är på 

individens profilsida som betraktaren ser vem den är och hur dennes liv ser ut beroende på vad 

individen väljer att visa upp för offentligheten. Det som individen skriver i dennes biografi har 

inte bara en betydelse för jaget och dennes egna bruk, utan det har även en påverkan på dennes 

sociala och ekonomiska framgång (Gillberg, 2014: 86). Genom att dela med sig av sin livsstil till 

offentligheten och sina följare så skapar det ett intresse då uppmärksamhetssamhället vill se vad 

andra personer gör och hur de agerar. Att ta del av antalet likes, kommentarer och framförallt 

följare så kan betraktaren enkelt att se hur individens liv och självpresentation ser ut. Om det 

innehåll som syns i individens profil verkar intressant för offentligheten så skapas ett högre antal 

följare och likes, det vill säga fler betraktare på individen. Hur detta påverkar individen, vilken 

press det sätter är något som Gillberg (2014) ej tar upp i sin studie. En intressant aspekt att 

analysera är att gå ifrån samhällets perspektiv och att istället fokusera på vad som händer inne i 

individen, hur dennes tankar och självpresentation förändras i jämförelse med hur dennes roll 

och status i samhället gör. 
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Gillberg (2014) förklarar även hur det finns en tunn gräns mellan sanning och lögn i 

mediesamhället. Ibland spelar det ingen roll om något är på riktigt eller inte. Genom att ge 

uppmärksamhetssamhället det som de vill ha så kan det behövas att gå ifrån den sanningsenliga 

vardagen. Då vardagen kan framstå som “tråkig” i vissa fall så vinklar individen sanningen till 

något som kan tyckas verka roligare och mer intressant, vilket i vissa fall blir en större lögn som 

ger konsekvenser. Det många väljer att aktivt göra är att bara visa de bra och fina händelserna i 

sin vardag på sina sociala medier. Vilket ger en illusion om att individens liv även utanför de 

sociala medierna är helt perfekt. Dessa konsekvenser som det ger gör att människor börjar att 

sträva efter mål som ibland är omöjliga att uppnå. Den sociala och ekonomiska statusen blir allt 

mer svårare att nå (Gillberg, 2014: 122). 

  

2.4 Påverkan psykologiskt 

Psykologisk inverkan på Instagrams användare är en viktig aspekt att beakta för att kunna 

besvara uppsatsens syfte. Valkenburg och Peter (2009) jämför de studier kring litteraturens syn 

på internet och sociala medier med både negativa och positiva aspekter kring dess användning. 

En positiv vinkling på detta är att ungdomar använder internet för att behålla sina befintliga 

vänskapsrelationer. Studier visar på att kommunikationen som sker via sociala medier istället 

stimulerar sociala samband istället för att minska dem. Vänder man på det så har det dock visat 

att när sociala medier används för att kommunicera med personer som vi inte känner så har det 

inte lika positiv stimulans. I en studie där jämförelsen mellan kommunikation ansikte till ansikte 

och onlinekommunikation så resulterade det i att det var en större bredd av interaktion i 

onlinekommunikation och gav en positiv syn som bidrog till en ökad själv-upplysning online. 

  

Nesi och Prinstein (2015) belyser hur sociala medier kan ge upphov till depressiva syndrom och 

de psykologiska konsekvenserna av ungdomars teknikanvändning. Genom en kvantitativ metod 

har de använt sig av 619 personer i åldrarna 12 - 16 år, en yngre målgrupp än vad denna studie 

riktar in sig på men som kan komma att användas till att definiera skillnader mellan 

åldersgrupperna. Nesi och Prinstein (2015) nämner att i genomsnitt så spenderar unga ungefär 

sju timmar om dagen till att använda sig av elektroniska medier och att deras nätverk omfattar ca 

300 vänner online vilket bidrar till att allt individen interagerar med syns för dennes offentliga 

nätverk. Det finns tillfällen där användningen av medier ses som negativt och kan vara 

associerade med depressiva symptom och en misstro till att andra lever ett lyckligare liv än en 

själv. Unga använder sig även av självpresentation-strategier för att nå den optimala 

framställningen för att kunna visa sig idealiskt och jämför sig ofta med dem med ansedd högre 
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status. Social jämförelse via medier och ett behov av bekräftelse bidrar till depressiva syndrom 

gällande unga (Nesi & Prinstein, 2015). 

  

En kvalitativ studie har gjorts av Alricson och Hedin (2016) där de går in på djupet och 

intervjuar 18 åringar kring deras Instagram-användande. Begrepp som har utformats i uppsatsen 

är likepress och livsstilspress som beskriver hur ungdomar känner press på att visa upp ett 

perfekt liv och den ständiga strävan efter bekräftelse i form av likes. Deras respondenter 

beskriver hur Instagram till större del av tiden påverkar dem negativt och att det genererar till 

olika negativa beteenden. En ständig press är underliggande hos ungdomarna och att få mycket 

likes och att ha många följare visar på att personen är populär och har en hög status vilket många 

eftersträvar. Likes blir en mätning om hur en person presterar i livet och ungdomarna beskriver 

hur de inte visar sitt riktiga jag på Instagram.  

 

2.5 Dramaturgiskt perspektiv 

Erving Goffman (2014) skapade en teori där det sociala livet studeras genom att se det ur ett 

dramaturgiskt perspektiv likt en teaterföreställning. Där individen på scenen väljer själv vad den 

vill visa upp, hur den vill gestaltas och uppfattas, men att bakom kulisserna visas dennes riktiga 

personlighet eller liv. Scenen kan exempelvis vara ens arbetsplats och bakom kulisserna kan vara 

hemma med sin familj. Publiken nedanför scenen är en tredje part och är mer eller mindre 

relevanta i denna teori beroende på situation. Genom att analysera det sociala samhället utifrån 

detta perspektiv är människans framställning av jaget lättare att se. Eftersom det är något 

personligt och individuellt hur mycket individen väljer att visa upp i sin vardag är det lättare att 

sätta begrepp på de olika mönstren som går att spåra. 

  

När individen spelar en roll, gör sitt framträdande på scenen, så skapas en förväntning om att det 

ska vara sanningen, att det uppfattas som “äkta”, även om detta sällan är situationen. Människan 

har flera olika masker som används i olika situationer och kontexter, det Goffman (2014: 12) 

beskriver är hur dessa masker framställs i vardagen. Genom att applicera den dramaturgiska 

teorin i dagens samhälle där det även finns sociala medier och ännu en scen utspelar sig gör att 

det uppstår en till typ av mask. Individens plats bakom kulisserna blir mindre och scenen blir 

större. Individen kan ännu en gång välja vad den vill visa upp och hur eller vem den vill framstå 

som genom sina sociala medier, som till exempel Instagram. Det gör det svårare för publiken att 

veta vad som är äkta när den rollen individen spelar syns i många olika sammanhang. Det sociala 

mediesamhället gör det enkelt för individen att kunna välja hur man vill framstå, eftersom det 
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döljer sig bakom en app. Det är enklare att hålla en viss mask när man inte möter andra individer 

personligen. 

  

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

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

som observerar framträdandet” (Goffman, 2014: 28). Individen gömmer sig bakom en fasad när 

den gör sitt framträdande som används både medvetet och omedvetet. Fasaden Goffman (2014: 

28) beskriver går att dela upp i tre olika kategorier, som gör det lättare att förstå både som 

åskådare och individ. Inramningen kallas den miljö och inredning som utspelar sig på scenen, likt 

rekvisita. För att kunna studera fasaden så behövs även inramningen studeras, då fasaden 

utspelar sig olika beroende på hur dess inramning ser ut. Det går att jämföras med hur 

människor beter sig olika och visar olika fasader, i olika miljöer de befinner sig i. Den personliga 

fasaden visar vem och vad för typ av människa individen är genom rang på kläder, ålder, kön, 

utseende och egenskaper till exempel och dessa kan även skifta genom tid eller situation. Genom 

att dela upp den personliga fasaden i uppträdande och manér, så är det lättare att se vad som utgör 

den personliga fasaden. Med uppträdande så menas det individens sociala status och ageranden 

och med manér är hur andra uppfattar och kan gissa sig till hur individen ska agera. 

Uppträdanden och manér går oftast hand i hand, de förväntningar som finns på individen 

speglas sedan i dennes ageranden. Men det finns en del situationer som uppträdande och manér 

inte går ihop, när det sker oväntade händelser som gör så att till exempel en individ med hög 

social status agerar så som någon med lägre status skulle exempelvis ha gjort (Goffman, 2014: 

31). Att ha en förståelse för hur den personliga fasaden är uppbyggd är grundläggande i denna 

studie då det beteende individen har och känner påverkas av det. Dock så kommer studien i sig 

inte att gå in mer på de olika begreppen, utan vill endast belysa en förståelse för hur fasaden 

Goffman (2014: 28) beskriver är uppbyggd. 

  

2.6 Sammanfattning och slutsats 

Då studien fokuserar på den psykiska påverkan av Instagram, hur unga kvinnor väljer att 

framställa sig själva och hur det påverkar individen i vardagen så har den tidigare forskningen 

och teorin grundat i detta. Varför unga spenderar sju timmar om dagen till att använda 

elektroniska medier och varför de jämför sig med andra är något denna studie fokuserar vidare 

på (Nesi & Prinstein, 2015). Sociala medier och Instagram tar upp större delen av ungas vardag 

och det är inte konstigt att det påverkar individen mer eller mindre psykiskt och i samhället. Det 

Gillberg (2014) tar upp om uppmärksamhetssamhället och hur livsstil har blivit ett efterfrågat 
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ämne av samhället bidrar till att de sociala medierna har ökat av privatpersoner, vem som helst 

kan bli “känd” numera genom att visa upp enligt normen ett perfekt liv. 

  

Goffman (2014) beskriver samhället som en scen och att individens “bakom kulisserna” är där 

den känner sig som mest hemma och kan vara sig själv helt ut. Den gränsen suddas ut med hjälp 

av sociala medier och gör det är svårare att vara sig själv när uppmärksamhetssamhället ständigt 

sätter krav på individen om hur den ska vara. Med hjälp av Goffmans (2014) dramaturgiska teori 

tillsammans med den tidigare forskningen om samhället och de sociala medierna så ger det en 

relevant grund till studien som kommer att belysa just de ämnena.  
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3. Metod och tillvägagångssätt 

3.1 Val av metod 

En kvalitativ forskningsintervju används för att samla relevant empiri till forskningen. Studien 

utgår ifrån fem individuella intervjuer med en respondent på varje, varav fyra personliga 

intervjuer samt en telefonintervju. En kvantitativ analys som till exempel enkät hade fungerat i 

studien för att få fram data om människors beteenden och attityder kring sociala medier och nå 

ut till en större publik. Dock gjordes valet av forskningsintervju som metod av den anledning till 

att få en djupare och mer ingående förståelse för hur unga kvinnor tänker kring hur de 

framställer sig själva i sociala medier och de beteenden som uppstår i utvalda situationer, i detta 

fall på Instagram. Ekström och Larsson (2010: 56) menar att man är mer intresserad av hur 

människor tänker och har för känslor kring fenomen som till exempel Instagram. Personliga 

intervjuer har prioriterats då det finns andra faktorer som spelar in för att få fram en riktig känsla 

hos respondenten, exempelvis reaktioner, gester, tonfall eller liknande (Ekström & Larsson, 

2010: 66). 

  

En uppdelning av arbetet gjordes vilket resulterade i att vi intervjuade varannan gång samt att 

transkriberingen delades upp jämnt så att alla fick arbeta lika mycket med metoden och för att 

effektiviteten skulle bli så bra som möjligt. Genom att analysera intervjuerna kunde vi se tydliga 

ämnen som från början inte var inräknade vilket gjorde att fokuset hamnade på ytterligare ämnen 

som kom att vara betydande för studien. 

  

3.2 Urval 

Intervjuer har gjorts med fem unga kvinnor i åldrarna 20 - 25 för att kunna besvara uppsatsens 

frågeställning. Åldersgruppen utsågs då Internetstiftelsens (2018) studie av svenskarna och 

internet från förra året visade på statistik som visade att 86 procent av just denna åldersgrupp 

äger ett konto på Instagram, det är en ökning på fem procentenheter sedan 2017. 

  

Valet av personer som intervjuades gjordes gemensamt och efter de krav som sattes under 

planeringen av intervjuerna. Kraven var att personen skulle vara en aktiv användare på 

Instagram. För att definiera “aktiv användare” sattes kriterierna: minst 800 följare samt att 

användarna skulle publicera minst en gång i veckan. Valet av urval grundar sig även i de kriterier 

som sattes samt tillgänglighet vilket ledde till att respondenterna är bekanta sedan tidigare, dock 

inte med varandra. Att intervjua folk från ens kretsar innebär också att det finns en viss 
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förkunskap om deras beteenden på Instagram. I och med att respondenterna blivit utvalda 

utifrån deras beteenden på applikationen gör det också att det blir ett icke slumpmässigt urval. 

Vilket gör att slutresultatet inte är representativt för en generalisering (Östbye et al, 2004: 249). 

  

Personerna som har intervjuats kommer att presenteras som respondent 1, 2, 3, 4 och 5 för att 

bevara deras anonymitet. Kvale och Brinkmann (2014: 109) belyser hur viktigt det är att skydda 

intervjupersonernas integritet då det finns risker att materialet kan bli offentligt för allmänheten 

för framtida studier et cetera. Samtliga intervjuer har startat med ett informerat samtycke där 

samtliga respondenter fått ta del av syftet i form av en kort sammanfattning om 

forskningsområdet, att de kommer vara anonyma och även möjligheten till att dra sig ur om de 

så skulle vilja (Kvale & Brinkmann, 2014: 107). 

  

3.3 Tillvägagångssätt 

En intervjuguide (se bilaga 1) utformades med en tydlig struktur till intervjuerna och så att alla 

ämnen som ansågs relevanta till studien kom med (Kvale & Brinkmann, 2014: 173). Frågorna har 

operationaliserats för att de ska bli så uttömmande som möjligt men samtidigt så att det ska 

kunna finnas plats till sonderande frågor för att få ut maximalt av intervjun (Kvale & Brinkmann, 

2014: 177). 

  

Kontakt och förfrågan om deltagande togs med de representanter som ansågs passa studiens 

urval. Intervjuerna spelades in och därefter transkriberades vilket bidrar till en starkare reliabilitet 

till studien då ljudfilerna finns tillgängliga i efterhand och det finns möjlighet att gå tillbaka och 

lyssna på dem. Under intervjun blir det lättare att hänga med i samtalet och kunna ställa 

sonderande frågor istället för att fokusera på att anteckna (Östbye et al, 2004: 106). Genom att 

det gick att engagera sig mer i samtalet när det spelades in så bidrog det även till aktivt lyssnande 

och med att ge respons i form av “jaha”, “okej” och “mhm”. Vilket ger bekräftelse till 

respondenten att det personen säger är intressant och gör det lättare för intervjuaren att komma 

med följdfrågor och möjligtvis styra in personen på ett ämne som anses relevant för studien 

(Östbye et al, 2004: 105). 

 

För att få en tydlig uppdelning av intervjun så har tre kategorier valts ut för att strukturera och 

göra dem mer lätthanterliga. Som tidigare nämnts så är kategorierna framställning, psykisk 

påverkan och användning av Instagram i vardagen. Till dessa kategorier valdes det ut färger till 
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varje och det utformades en mall för vår kategorisering (se bilaga 2 & 3) så att vår tolkning av 

transkriberingen skulle utföras med samma kriterier (Kvale & Brinkmann, 2014: 246). 

 

3.4 Kritisk reflektion 

Det finns kritik som kan appliceras på intervjumetoden och studien som har utförts. Varje ny 

intervju skiljer sig från de tidigare. Intervjuaren får mer kännedom om hur den kommer att gå till 

och det är lätt att hamna i ett mönster där intervjuaren vet när den ska ställa följdfrågorna och 

kanske inte lyssnar lika intensivt på det som sägs utan tar det för givet vilket blir oriktigt då 

respondenten eventuellt inte har samma perspektiv som de andra respondenterna (Ekström & 

Larsson, 2010: 68). 

  

En betydande aspekt i intervjudelen är intervjueffekten. Då tiden att hitta respondenter var 

begränsad så finns det kännedom sedan tidigare om respondenterna vilket möjligtvis kan ha 

påverkan på intervjueffekten. Det finns därmed risk att respondenterna svarar så som de tror att 

intervjuaren vill att de ska svara (Östbye et al, 2004: 153). Något som inte noterades var 

kroppsspråket och kontexten under intervjuerna vilket kan ses som bristfälligt i analysen av 

samtalen. Under intervjuerna sker bland annat signaler om vems tur det är att prata, 

ansiktsuttryck och andra interaktioner vilket kan vara bra att notera då det ger en tydligare inblick 

i respondentens känslor kring intervjufrågorna. Uttryck såsom skratt och hummanden har 

däremot tagits med i transkriberingen vilket ger vikt till reliabiliteten. En faktor som är väsentlig 

är att det finns en risk att respondenten hamnar i The Observer’s Paradox som innebär att när 

respondenten blir observerad så anpassar denne sina svar. Det är viktigt att ge ett intryck om att 

inspelningsapparaten inte finns i närheten vilket denna studie tagit i åtanke vid de flesta 

intervjusituationer men det har funnits tillfällen där detta inte varit möjligt då inspelningen 

exempelvis skett på en högljudd plats och inspelningsapparaten fått vara mycket nära 

respondenten och intervjuaren vilket kan ha bidragit till att intervjupersonen kände sig förhörd 

och möjligtvis pressad till att svara (Ekström & Larsson, 2010: 194-199). 

  

Denna studie har använt sig endast av 5 respondenter vilket gör att studien inte är generaliserbar 

då det inte går att dra en samhällsviktig analys på de ynka 5 respondenterna då de inte var utvalda 

slumpvist och inte ger en generalisering av populationen. Syftet med studien var däremot endast 

till för att gå in på djupet ta fram beteendet bakom användandet av Instagram och studien kan 

anses relevant i vidare forskning i samma typ av situation (Kvale & Brinkmann, 2014: 310). 
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Det kan vara lätt att hamna i ett stadie där exempelvis ens beteende på Instagram kan “falla 

‘offer’ för en ideologisk makt”, där ens handlingar inte alltid är medvetna utan istället upplevda 

till hur samhällets kriterier är. Detta har betydelse för något som heter ideologikritiken som är ett 

slags redskap för att på ett teoretiskt sätt undersöka makt och dess förhållande till samhället, även 

de olika klasserna som finns (Ekström & Larsson, 2010: 268). Det kan varit underliggande för 

respondenterna på ett antingen medvetet eller omedvetet sätt då de möjligtvis i sina svar vill 

förhålla sig till hur makten ser ut bland klasserna, i samhället och även till oss som 

intervjupersoner. 
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4. Resultat 

I detta kapitel kommer vi att sammanfatta det resultat vi kommit fram till under de intervjuer vi 

gjort. Kapitlet är uppdelat i fem områden: effekt på vardagen, visuell framställning, likepress, 

jämförelse och behovet att publicera. Dessa fem områden är också kopplade till de kategorier vi 

valt att fokusera på i studien. 

  

4.1 Effekt på vardagen  

Samtliga respondenter beskriver att de flera gånger om dagen använder sig av Instagram, vare sig 

de publicerar inlägg eller bara scrollar. Majoriteten av respondenterna har koll på hur mycket tid 

de lägger på Instagram medan andra har det lite svårare att uppskatta, som respondent 2 

förklarar: 

  

“ … alltså jag tycker att det är så svårt att uppskatta … jag skulle säga att jag hänger där varje dag. Säkert tre 

timmar i snitt genom” - Respondent 2 

  

Övriga respondenter resonerar liknande kring deras användande av Instagram och nämner att de 

flera gånger om dagen besöker appen, mer eller mindre beroende på hur vardagslivet ser ut för 

tillfället. De verkar också ha samma inställning på hur ofta de publicerar sina inlägg, detta också 

beroende på hur deras vardag ser ut samt om det är något speciellt som händer, som till exempel 

evenemang eller semester: 

  

“Hyfsat (skratt), nej men jag publicerar väl en gång i veckan, varannan vecka, mer om jag gör något speciellt … 

på semester eller så” - Respondent 4 

  

Även Respondent 3 har liknande tankar kring hur hon publicerar beroende på humör och tid: 

  

“ … jag kollar Instagram fler gånger om dan, lägger ut ungefär en gång i veckan. Bra veckor, fem gånger …” 

- Respondent 3 

  

Att dessa respondenter spenderar ett bra antal timmar på Instagram är vi redan medvetna om då 

dessa valts ut av oss, därför finns det också ett intresse över hur Instagram har effekt i deras 

vardag, då majoriteten spenderar åtminstone två timmar om dagen på appen. Samtliga påpekar 

att det främst är ett tidsfördriv och att det är Instagram de vänder sig till om de har tråkigt. 

Respondent 3 säger “ … det är mer tidsfördriv, när man inte har något att göra kollar jag alltid 
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Instagram … jag tänker inte på det så mycket men ändå, det påverkar ju”. I och med att det är en 

fotoapp så spenderar många av dem också mycket tid till att redigera bilderna för att få dem att 

passa in i sitt flöde, respondent 2 beskriver sin användning såhär:  

  

“ … jag sitter mycket med Instagram, jag redigerar bilder länge. Jag kan sitta och noja med flödet och tänka ‘åh 

ska jag lägga upp den här’. Jag har ju en egen app som jag lägger upp bilderna innan jag lägger upp dem. … så 

ja … det påverkar min vardag lite negativt kanske, jag lägger nog för mycket tid på det” - Respondent 2 

  

Det är väldigt enkelt att se användningen av Instagram som ett problem då många istället väljer 

att socialisera sig via sociala medier, vilket gör att det påverkar dennes sociala omgivning. 

Däremot väljer respondent 5 att istället för att endast fokusera på de negativa aspekterna kring 

det dagliga användandet av Instagram, att istället se de positiva sidorna: 

  

“ … men samtidigt så finns det ju mycket positivt med Instagram också. Asså jag har ju träffat många vänner, 

speciellt när man bor asså typ i ett annat land” - Respondent 5 

  

4.2 Ambivalens kring framställning  

Hur unga kvinnor framställer sig själva på Instagram sker både medvetet och omedvetet. 

Framställning handlar inte bara om hur andra individers syn på en är, utan även om hur 

individen uppfattar sig själv och hur den försöker att vara och strävar efter. Respondenterna från 

intervjuerna som har gjorts postar innehåll på deras Instagram som främst innehåller selfies och 

när något speciellt händer i deras vardag. Några av dem publicerar även miljöbilder och bilder 

som de själva blir inspirerade av. Men det som respondenterna har gemensamt är att majoriteten 

av deras bilder är på dem själva, det vill säga selfies. En respondent förklarade att hon publicerar 

mycket bilder på sig själv, men anser även att deras Instagram inte är personlig då bilderna inte 

speglar deras riktiga vardag: 

  

“ … alltså helt ärligt så är det ju mest på mig själv, tyvärr (skratt) … nästan alla bilder jag som jag tar, som jag 

lägger ut är ju jag själv med på … alltså inte personligt på så vis att det speglar verkligheten helt heller liksom 

som många andra Instagramanvändare gör liksom lägger ut på sin vardag och sånt. Så är det ju inte riktigt heller 

(...) eh, tyvärr kanske. Beror väl på hur man ser det men.” - Respondent 1 
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En annan respondent har en intressant aspekt om vad som räknas som personligt eller ej 

beroende på vilken känsla den vill förmedla på dennes Instagram, hur man skiljer på genuint och 

personligt respektive planerat och iscensatt: 

  

“En personlig känsla. Jag tycker att det är väldigt viktigt att min Instagram speglar vem jag är och att det inte 

känns som att (...) jag är en annan person på Instagram än vad jag är i vanliga livet … jag tror att jag vill att 

den ska känna att den är inspirerande … Men det är ett dilemma faktiskt som jag har, jag tycker att det är 

sjukt intressant, alltså såhär, sjukt kul att ha ett fint flöde. Det gör mig tillfredsställd samtidigt som det inte 

riktigt går hand i hand med att jag vill att man ska vara genuin och personlig. Då blir det ju väldigt planerat. 

Eh, så det känns som att jag går lite från det där och försöker bli mer, att liksom att lägga upp i dagen och att 

skita i flödet lite mer, men jag skulle absolut ljuga om jag sa att jag inte bryr mig alls.” - Respondent 2 

  

Den ambivalens som respondent 2 beskriver är något som flera användare av sociala medier kan 

känna igen sig i och den bekanta motsägelsefulla känslan om att vilja vara personlig men att 

samtidigt passa in i den ram som Instagram-samhället anses ha. Respondent 4 beskriver det som 

att man inte vill visa upp det negativa i sitt liv, utan bara de bra sakerna som händer: 

  

“ … jag tror att det är såhär mycket positivt som många andra att man ah men ‘jag lever ett bra liv,’ det är inte 

såhära att man lägger ut ah ‘här ligger jag i soffan och mår skit’, men jag tror att många försöker visa en bra sida 

inklusive jag. Jag lägger ju inte ut ah men nånting jag inte tycker är roligt att lägga ut eller inte skulle vilja se 

själv” - Respondent 4 

  

Även respondent 3 vill förmedla en positiv känsla på hennes Instagram: 

  

“Oj, ehm en bra känsla … inte så mycket negativt … men ibland kan man vara lite osminkad i tre veckor och 

det gör inget. Men en bra känsla … Jag tycker att jag framställer som att den är bra men fortfarande liksom 

mänsklig … försöker jag göra, att de jag är osminkad och jag har morgonrock fram till klockan tre på dagen och 

sånt dära. Det är väldigt mänskligt ändå försöker jag göra. Men ändå bra.” - Respondent 3 

  

Respondent 3 uttrycker sig på ett sätt som gör att hon verkar ha en sund relation till det innehåll 

hon publicerar, att det inte alltid behöver vara helt perfekt, att det är okej att visa sig i sina 

mindre perfekta stunder. 
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En bra visualisering genom ens bilder på Instagram var väsentligt för respondenterna och att 

upprätthålla en attraktiv bild av sig själv och att sitt liv värderades högt. Det skapas en viss typ av 

livsstilspress på Instagram och det är viktigt att prestera och visa sitt bästa jag. Användare vinklar 

och redigerar bilderna så att de ser mer exklusiva och tilltalande ut än vad det i verkligheten 

kanske inte är. Respondent 3 beskriver det såhär: 

  

“ … jag tror att det är enda stället där man kan ljuga och att det inte syns sanningen” - Respondent 3 

  

Ens liv blir en slags jämförelse med andras och på Instagram blir det väldigt visuellt hur andra 

lever sina liv. Det kan vara svårt att skilja på vad som är tillgjort och inte då det är enligt våra 

respondenter viktigt att inte visa upp de dåliga versionerna av ens liv: 

  

“Asså jag tror mycket har med att ah men du ser hur andra lever och du vill va typ ah men lika bra som dom och 

ha ett lika bra liv för du vill ju inte visa din dåliga sida liksom.” - Respondent 4 

  

“Jag vet faktiskt inte riktigt men många kanske tror att det är så det ska va, såhära att alla har det så 

himla perfekt så då vill dom väl också ha det så himla perfekt typ.” - Respondent 5 

  

Samtidigt beskriver våra respondenter hur det inte påverkar dem så pass mycket själva utan att 

detta är mer vad de har observerat vid deras användning. De lägger stor tyngd på att det ska se 

bra ut men samtidigt att de ska se mänskligt ut, alltså att man inte överdriver åt något håll som 

kan vilseleda ens följare. Som vi kan se så framgår en tydlig ambivalens kring respondenternas 

åsikter ju längre in i intervjuerna vi kommer. Det är lätt att dom säger och menar en sak men att 

när de får fundera på deras användande och beteende så blir det snarare en motsägelse till vad de 

tidigare uttryckt sig om. 

  

4.3 Likes och teorier om självpresentation 

De många timmarna som läggs till att använda och reflektera kring appen har en betydelse. Hur 

de väljer att framställa sig själva handlar om hur de vill att samhället ska se på dem och ge dem 

bekräftelse. Med bekräftelse i Instagrams perspektiv så handlar det om likes. Vad som gör att en 

bild får mycket likes har respondenterna liknande åsikter om: 

  

“... Jag tror att om det är mycket hud så får man mycket och om det är nånting kul som händer och lika om det 

är ett häftigt motiv …” - Respondent 3 
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“... asså märker ju är det en selfie det får ju mer likes än en naturbild eller en bild på nån kille, nån hund asså 

det märker man …  men sen överlag tror jag faktiskt selfie drar mer likes än allt annat” - Respondent 4 

  

Att inte få så mycket likes på ett inlägg som man hoppats på är något som kan påverka psykiskt 

då vissa av våra respondenter brukar få ett visst antal likes och det är enligt dem viktigt att få runt 

det antalet ens inlägg brukar få. Respondent 3 skriver att hennes gräns är på 120-130 likes och 

kommer hon över det på sina bilder så spelar det inte så stor roll vad den slutgiltiga siffran blir. 

Men skulle det bli en siffra under det antalet så skulle hon tänka på vad som var mindre bra med 

bilden. Även respondent 5 har samma synvinkel angående detta:  

  

“ … man vet ju på ett ungefär hur många likes man brukar få på sina bilder …  skulle jag lägga upp 

en bild och vara jättenöjd med den och inte få så mycket likes då skulle jag ju ba okej fast den här 

förtjänar fler (skratt).” - Respondent 5 

  

Motivet i bilden har betydelse för våra respondenter när det kommer till likes. Respondent 2 

beskriver att hon vet att landskapsbilder och den typen av bilder inte får lika mycket likes som 

vissa andra av hennes får. Skulle hon dock publicera en bild på sig själv men inte där få så mycket 

likes som hon hoppats på så påverkar det henne: 

  

“ … skulle det vara en bild på mig själv, och så skulle jag tycka den var jättefin, så får jag inga likes skulle det 

vara klart att jag skulle bli lite ledsen”  - Respondent 2 

 

Att en selfie drar mer likes än allt annat är något som bekräftas av dessa intervjuer med aktiva 

unga kvinnor på Instagram, det är ingen tillfällighet att det även är det som de mest publicerar på 

deras konton. Framställningen i sociala medier är något som alla respondenter lägger tankar på, 

mer eller mindre, men att försöka visa en positiv känsla av ens liv är något de alla strävar efter. 

 

Aktiviteten på Instagram är något som respondenterna tänker någorlunda liknande kring, vilket 

inte är så konstigt då sociala medier har blivit allt mer vanligt i vardagen. Däremot har de olika 

synpunkter på vilken dag och tidpunkt de publicerar sina inlägg, där samtliga har olika teorier 

kring hur man ska publicera för att nå maximalt antal likes på sina inlägg. Respondent 2 nämner 

att hon försöker att inte tänka på det och publicerar som hon själv vill, hon förklarar följande: 

  



 26 

“ … det är många som säger att man ska lägga upp typ nio eller fem då det är många som går till jobbet eller 

slutar. Det finns ju teorier om dem bästa tiderna men jag har aldrig fattat det där riktigt. Men det är klart, om 

man vill ha mycket likes så är det rätt smart men jag tycker att det är rätt gött att få lägga upp när jag vill och 

om jag vill lägger jag upp två bilder på samma dag. Det händer inte så ofta men jag kan och jag försöker nog gå 

emot det där lite också för att jag tycker det är jävligt töntigt att det ska vara en viss tid och gå ett visst antal 

dagar mellan” - Respondent 2 

  

Det finns ett medvetande om att det finns olika metoder för att kunna nå ett högre antal likes, 

detta är dock inget som har bevisats. Respondenterna menar att tidpunkten på dagen samt dag 

spelar roll eftersom de flesta är i skolan eller jobb under dagarna och har därför inte möjlighet att 

sitta på sociala medier under den tiden. Respondent 5 förklarar att det finns en viss tanke kring 

tidpunkten då hon publicerar: 

  

“... Asså jag kanske var mer inne i det förut att jag liksom såhär hade koll … för mig skulle jag ändå säga 

någon kväll” - Respondent 5 

  

Enligt respondent 5 är den optimala tiden för att publicera är någon gång under kvällen för då 

har övrigt folk slutat jobb och skola och har därför möjlighet att spendera sin lediga tid på 

Instagram. I kontrast till detta så har vi respondent 3 som förklarar att hon inte skulle publicera 

något mellan åtta på morgonen och nio på kvällen. Hon fortsätter att förklara att det är sällan 

folk är igång innan klockan åtta och att publicera efter nio är allt för sent. Slutligen har vi 

respondent 4 som menar att tanken kring när man ska publicera finns och att det inte är någon 

bra idé att lägga upp något under helgen, främst helgkvällar då folk har annat för sig, hon väljer 

att uttrycka sig på följande vis: 

  

“ … asså du kan ju inte lägga ut en fredag, lördagkväll för så super alla och då har dem inte tid att va inne på 

Instagram och kolla aktivt” - Respondent 4 

  

Respondenterna verkar alla ha olika synpunkter kring när man faktiskt ska publicera ett inlägg på 

Instagram för att nå maximalt antal med likes. Däremot är de alla överens om att det helt klart 

har en påverkan på när man gör det då det är lätt att missa inläggen som till exempel laddas upp 

under nätterna. 
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4.4 Jämförelse 

En betydande faktor när det kommer till hur Instagram påverkar en psykiskt är jämförelsen som 

görs med andra användare. Att jämföra följare samt likes på inlägg är ett vanligt beteende som 

har framkommit bland våra respondenter: 

  

“ … men ibland kan det ju vara så att man liksom går in och då tror jag att ‘aa kolla hon har mer följare än 

mig’. … Nu har jag några kompisar som är väldigt, jag ska inte säga stora, men kanske ligger på 1, 2, 3000 

likes, och det är inte så att jag blir avis. Eller jo lite kanske, det är klart att det hade varit gött att haft det 

(skratt) ...” - Respondent 2 

  

Respondenten beskriver att hon har vänner med betydligt fler följare än henne och att hon inte 

påverkas av det men när respondenten analyserar det hon sagt så inser hon att det visst påverkar 

henne och att en känsla av avund finns där och en önskan om att ha ett lika stort följarantal finns 

där underliggande. Respondent 5 har samma beteende, att hon jämför och kollar igenom andra 

användares följare och likes däremot så är detta inte något som påverkar henne psykiskt men 

beteendet finns fortfarande där med en nyfikenhet om hur andra användare presterar like- och 

följarmässigt: 

  

“Eh jaa fast eller ah, jag brukar ju kolla igenom dom liksom men det är inte som att jag blir påverkad utav om 

dom har mer eller mindre likes.” -  Respondent 5 

  

4.5 Behovet av att publicera 

Ett annat beteende som vi tyckte var intressant var känslan av att behöva publicera ett visst antal 

inlägg i veckan. Våra respondenter har detta i åtanke varje vecka och lägger tid på att hålla en 

aktiv nivå av publiceringar på Instagram. Respondent 5 känner behovet av att publicera bilder 

när en viss tid har gått från att hon publicerade senast men känner samtidigt inte behovet av att 

ta fram material och publicera: 

  

“Asså jag kan väl känna såhär asså om jag inte har publicerat något på länge så kan jag bli såhära men gud jag 

måste verkligen publicera någonting. Men om jag inte har någonting att publicera då väntar jag ju tills jag har 

någonting.” - Respondent 5 

  

Respondent 3 och respondent 1 känner samma behov av att aktivt publicera inlägg men till 

skillnad mot respondent 5 så gör de någonting åt om det behovet framkommer hos dem. Då 



 28 

engagerar de sig till att ta fram en eventuellt potentiell instagrambild, antingen från tidigare tagna 

bilder eller genom att arrangera upp för att ta en ny bild: 

  

“ … då antingen (skratt) letar man fram en gammal bild och lägger ut eller så får man ba sminka sig lite och ta 

en bild” - Respondent 3 

  

“Ah men typ när man har tråkigt och ligger och kollar liksom Instagram och bara nu behöver jag langa 

något typ. (...) om man kollar såhär an men den här bilden var faktiskt fin och jag tog den för ganska 

längesedan och den känner jag att den kan jag lägga upp nu.” - Respondent 1 

  

  

Sammanfattningsvis har studien fått mycket material att grunda och dra slutsatser kring. Det 

framgår en ambivalens kring många påståenden vilket kan vara intressant att analysera om varför 

det sker. Mycket av de resultat gick även emot våra förutfattade meningar om användandet av 

Instagram vilket gav oss nya vinklar på studien.   
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer vi att koppla vår empiri till lämplig teori som hittats samt analysera och 

diskutera de resultat som studien gett. Kapitlet avslutas med en kritisk reflektion kring analysen 

där validitet och reliabilitet vägs in.  

  

5.1 Ständig uppkoppling 

Användningen av Instagram i Sverige har ökat och fortsätter att öka (Internetstiftelsen, 2018). 

Detta är något som även respondenterna har lagt märke till, då de alla är villiga att erkänna 

antalet timmar de spenderar på den populära appen. Majoriteten av respondenterna verkar inte 

heller ha något emot att lägga tid på sociala medier. I och med den ökningen av det dagliga 

användandet som Internetstiftelsen undersökning visar på, främst kring ungdomar och unga 

vuxna så har även acceptansen kring detta användande med högsta sannolikhet också öka. 

Sju timmar spenderas i genomsnitt av ungdomar framför digitala medier (Nesi & Prinstein, 

2015), de menar att den tiden som spenderas på dessa medier kan ha negativ inverkan på ens 

psyke. Detta är inget som våra respondenter reflekterar kring just när det kommer till det dagliga 

användandet, dock en del är medvetna om att de spenderar mycket tid framför skärmarna. 

Majoriteten av respondenterna nämner också att det fungerar mer som ett tidsfördriv. Med 

tidsfördriv menar dem den tid de spenderar inne på Instagram men inte publicerar själva, det är 

själva scrollandet, kommenterandet och likeandet på andras bilder som är i fokus under den 

tiden. Är dem rastlösa är det Instagram de fördriver sin tid på vilket gör att de ständigt är 

uppkopplade på diverse sociala medier. 

  

Sättet att ta kontakt samt skaffa nya kontakter har också förändrats då funktioner som Instagram 

kommer ut med som till exempel direct messages (Instagram, 2017), ger möjligheten för användarna 

att ta kontakt. Detta är något som en respondent också belyser, där hon menar att hon skaffat 

många nya vänner genom appen genom gemensamma intressen et cetera. Valkenburg och Peter 

(2009) nämner och de positiva sidorna kring kommunikationen via sociala medier. De menar att 

ungdomar har möjlighet att behålla sina vänskapsrelationer, något som även respondenten valt 

att fokusera på. 
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5.2 Framställning på Instagram 

Resultaten från intervjuerna visar att respondenterna lägger mycket tid på att tänka på hur de 

framställs på Instagram och hur de vill framstå. Respondenterna vill förmedla en positiv känsla 

på Instagram och väljer att endast visa bilder de känner sig nöjda med. Detta är något som 

Goffman (2014) beskriver, hur individen väljer att visa den positiva och nästan perfekta masken 

utåt. Hur jaget framställs är något som beroende på situation skiftar. När individen står på 

scenen så väljer den själv hur den vill gestaltas och uppfattas. I detta fall så blir scenen för 

respondenterna deras konto på Instagram. Sociala medier blir ännu en scen i samhället, en 

plattform som gör att individen kan uppträda och skådespela även där. Eftersom Instagram inte 

är en exakt spegling av verkligheten, eftersom att det sker digitalt genom en app, så bidrar det till 

en viss förståelse till att allt inte är sanning som publiceras. Detta beskriver även våra 

respondenter då de nämner att sanningen inte visas upp och att det är vanligt att se hur bra andra 

lever sina liv och vill inte visa sig sämre än det. Resultatet blev att det finns en medvetenhet om 

att visa upp sitt perfekta liv och att det är en aktuell del i hur de väljer att framställa sig på 

Instagram. 

  

Respondenterna till intervjuerna menar att de vill förmedla en positiv känsla och att bara visa 

dem bra sidorna hos sig själva och i deras liv. Men samtidigt så vill respondenterna att det ska 

verka äkta, personligt och genuint. Genom att framställa sig själv på ett sätt som genom 

förväntningar från samhället ska spegla ens vardag, men att inte visa hela sanning, räknas det då 

som äkta eller inte? Goffman (2014: 12) menar att individen har flera olika masker som framställs 

i vardagen. Den perfekta masken som visas på Instagram är bara en av ett flertal till. Beroende på 

vilken situation och kontext individen befinner sig i så väljer den att visa upp olika mycket. Men 

att det offentliga samhället är större idag med tanke på de digitala plattformarna så blir även de 

masker som visas offentligt desto svårare att se. Respondenterna upplevde att de sa emot sig 

själva när de reflekterade över deras egna framställning i sociala medier. De vill verka personliga, 

men visar ändå bara upp den positiva sidan av deras liv. Då Instagram är en digital app så gör det 

situationen enklare att låtsas eftersom att individens följare inte ser den på riktigt. 

  

5.3 Press och jämförelse 

Bauman redogör för den press som finns om att visa upp en perfekt livsstil är påtaglig och är en 

faktor som bidrar till att det blir en jämförelse mellan varandra exempelvis på Instagram. Det är 

viktigt att skapa en förhöjd status om sig själv i andras perspektiv. Då det annars är lätt att 

försvinna och ses som ointressant ifall ens liv inte visualiseras och framställs på ett attraktivt sätt. 
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Konkurrensen som bildas mellan användare kan bli hög och det blir som en ständig tävling om 

vem som presterar bäst och har den attraktivaste livsstilen. Denna konkurrens kan bidra till 

psykisk påfrestning hos användarna (Bauman, 2008: 146). Ens liv framställs tydligt inför ens 

nätverk på sociala medier för de vänner man har, på Instagram blir detta följare, och att bygga 

upp ett starkt nätverk är betydande för ens framgång och för bekräftelse (Nesi & Prinstein, 

2015). Livsstils- och följarpressen var något våra respondenter kände av och även den jämförelse 

som uppstod med detta. Dock var jämförelsen av livsstil mer nonchalant och de anser att deras 

ställning till det var sunt, pressen fanns där men de var samtidigt medvetna om att allt inte 

behöver vara perfekt. Resultatet när det kom till följarpress var lite annorlunda. Några 

respondenter ansåg sig inte jämföra detta med andra, en respondent jämförde detta aktivt bara 

för upplysningens skull men menade att det inte påverkade hennes syn på sina egna följare. Det 

kom även fram att en av respondenterna jämförde sig med de som hade ett större följarantal och 

kom på sig själv att bli lite avundsjuk på antalet. 

  

Det finns också en ovisshet om vilken tidpunkt på dagen man når maximalt like-antal. 

Respondenterna hade olika synpunkter kring när de publicerar sina inlägg. En stor del av 

respondenterna påstår att man ska ladda upp på kvällen då majoriteten av folket slutat sina jobb 

och skola och har därför möjlighet att lägga ner en större del av sin lediga tid på sina sociala 

medier. En annan publicerar bara mellan nio och fem och resterande lägger upp när de känner 

behovet av det. Nesi och Prinstein (2015) hävdar att unga använder sig av så kallade 

självpresentations-strategier för optimal framställning. Behovet att publicera då de flesta är aktiva 

på Instagram för att få så många likes som möjligt är därför ett faktum då samtliga respondenter 

är eniga om att detta är något som förekommer kring de flesta användarna, samt att största delen 

av respondenterna gör det själva eller åtminstone känner något som gör det. 

  

5.4 Självreflekterande kritisk diskussion 

Den målgrupp vi riktat in oss på är 20-25 år och det tidigare förutfattade antagandet vi hade om 

dessa var att de aktivt tänkte på sin framställning men att det också fanns delar som påverkade 

dem psykiskt och att det var ett faktum som hade stor mening kring användandet. Med resultatet 

i handen så ser vi att den psykiska påverkan inte var så stor som vi trodde då de tänker på 

framställning, jämförelse och vardagens effekt men inte tar åt sig personligt av detta. Hade vi 

däremot riktat in oss på tonåringar istället så hade den psykiska påverkan varit mer påtaglig för 

dem och ett mer depressivt beteende hade framkommit hos dem (Nesi & Prinstein, 2015). 

Denna åldersgrupp dominerar även användandet av Instagram (Internetstiftelsen, 2018). 
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När det kommer till validitet och reliabilitet har vi utgått ifrån Kvale och Brinkmanns (2014) 

kriterier kring detta. Det har varit viktigt för studien att frågorna till respondenterna som ställts är 

valida och relevanta så att forskningen går att koppla ihop till teorin och ge nya synvinklar på 

ämnet. Studien ger en tydlig koppling till hur målgruppen vi riktat in oss på tänker kring 

Instagram och genom ett redogjort resultat utifrån det material som hittats och tagits fram så att 

vi kan argumentera för reliabiliteten och validiteten i forskningen samt forskningsprocessen. 

Däremot finns det en ovisshet kring hur vida en liknande forskning hade gett samma resultat då 

våra respondenter gav ett intryck om att de var säkra i sig själva. Hade studien gjorts på 

respondenter med sämre självkänsla hade det möjligtvis gett ett annat resultat (Kvale & 

Brinkmann, 2014: 295-298). De övriga brister och kritik som går att applicera på validiteten och 

reliabiliteten, exempelvis intervjueffekten och generaliserbarhet, har diskuterats i metodkapitlet. 
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6. Slutsatser 

Syftet med studien har varit att ta reda på hur unga kvinnor berörs av mediesamhället och hur de 

väljer att framställa sig på appen Instagram. Syftet är också att få en förståelse kring hur dessa 

unga kvinnor tänker kring sitt eget användande och om det finns faktorer som spelar in när det 

kommer till att publicera ett inlägg. 

  

Den forskningsfråga som studien har undersökt är huvudsakligen “hur väljer unga kvinnor att 

framställa sig själva på Instagram?” men även “finns det ett selektivt beteende kring 

framställningen av jaget på Instagram hos unga kvinnor?”. Resultaten från intervjuerna har visat 

sig vara väldigt liknande från alla respondenter. Utifrån resultaten kan vi se att samtliga 

respondenter har en viss tanke kring hur de väljer att framställa sig. Dem är eniga om att det är 

deras verkliga liv de vill visa på Instagram men att det är svårt att göra det. Många väljer istället 

att visa en förskönad variant av deras vardagsliv. Med detta menar vi att man selekterar vad det 

är man vill visa, majoriteten av respondenterna nämner att de endast visar positiva händelser i 

deras liv som till exempel födelsedagar, resor, mat och liknande men väljer att inte visa de mindre 

bra dagarna. Även om de alla själva väljer vad det är dem ska visa på sin Instagram så känner den 

största delen av dem vi intervjuat en press till att uppdatera och visa ett fint flöde. Instagram blir 

deras scen som gör att de vill prestera så bra som det bara går på den, och därav så sätts det även 

en press på dem där ute på scenen. 

  

Den tidigare forskningen som denna uppsats belyser snuddar det område som forskningsfrågan 

beskriver, men ger andra infallsvinklar och perspektiv. Genom att jämföra, diskutera och 

sammanfatta forskningen som har gjorts tidigare så gör det att grunden i denna uppsats blir 

starkare och mer specifik på ämnet. Att då koppla detta till den teori som Goffman (2014) 

beskriver kring framställningen av jaget och de masker som individen bär, så ger det ännu en 

grund som intervjuerna har att stå på. En applicering av Goffmans (2014) teori kring 

framställning på resultaten av intervjuerna gör att det lätt går att se att det alltid finns en tanke 

eller känsla som gör att individen framställer sig själv på ett visst sätt. Tankarna om vilken mask 

individen bär och vart på scenen den befinner sig kommer alltid att finnas i samhället och berör 

deras vardag både negativt och positivt. 

  

Från Baumans (2008: 20) teori om konsumtionssamhället kunde vi även dra några slutsatser till 

vår analys. Han menar att det är viktigt att se sig som en säljbar vara i ständig utveckling i 

samhället för att lyckas och ta sig framåt i livet. Studien som utförts visar att detta är en 
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medvetenhet som finns bland unga kvinnor och de kan relatera till det samtidigt som de kanske 

inte tar det på så stort allvar som vi trodde vilket var ett resultat som blev oväntat.   

 

Alricson och Hedin (2016) beskriver de hur deras respondenter känner stor likepress och 

livstilspress, att ständigt visa upp en attraktiv livsstil. Det lyfts fram att det fanns mycket negativa 

faktorer kring respondenternas användning av Instagram och att den är en påtaglig press de 

känner i deras vardag. Deras respondenter påstår att det liv och följarantal som visas på 

Instagram är en representation om hur ens verkliga liv ser ut och att det är viktigt att upprätthålla 

den fasaden. I vår studie fick vi resultatet att våra respondenter inte lägger lika stor tyngd vid 

likes och framställning som i studien av Alricson och Hedin (2016). Våra respondenter är väl 

medvetna om den tillgjorda framställning som sker och att allt inte är så perfekt som det 

eventuellt visas upp på Instagram. Detta är en stor avvikelse mot deras uppsats där 

respondenterna inte visar samma medvetenhet vilket ger en intressant utvärdering. Dock så var 

deras respondenter aningen yngre än våra vilket kan ha betydelse kring deras uppfattning om 

Instagram. Denna studie ger vidare upplysning till forskning i framtiden, då vi kan se en tydlig 

skillnad i ålder och tankesättet kring Instagram och dess användning, vilket hade varit intressant 

att ta reda på varför det skiljer sig så mycket som dessa två studier visar.  

 

Ett citat en av våra respondenter gav som sammanfattar några av svaren i intervjuerna kring de 

negativa aspekterna med användningen av instagram var: 

  

“Ja alltså många påverkas av vad andra lägger ut och vill liksom ah men dels när dem ser vad folk, hur många 

likes dem har, hur många följare dem har, att dem också vill nå dit och så tror jag att många känner stor press 

på en instagrambild. (...) jag tror att dom vill liksom visa det perfekta livet och hur snygg man är och hur bra 

man har det, om man har det bra ställt asså jag tror det är sånt som spelar in” - Respondent 4 

  

Detta ger en tydlig bild om hur synen på Instagram är och uppfattas av dess användare, en 

ständig jämförelse med andra och ett tankesätt om hur det är bäst att framställa sig existerar. Ett 

resultat vi kan se från de intervjuer vi gjort är att det tankesätt som är vanligast vid publicering på 

Instagram är att anpassa publiceringen till de faktorer som ger mest bekräftelse och visualisering. 

Det finns således ett selektivt beteende hos våra respondenter när de väljer vad samt när de ska 

publicera. Det är intressant att genom studien se hur våra respondenter visar en tydlig 

ambivalens kring detta då de nämner att de är medvetna om de olika beteenden och strategier 

som finns kring framställningen på Instagram men samtidigt att de använder sig av dessa själva. 



 35 

Motsägelsen vår respondenter har under intervjuerna är det som blivit uppsatsens konkreta 

slutsats, det visar tydligt att unga kvinnor väljer att framställa sig på ett visst sätt och att de 

selektivt väljer vad som visas på den offentliga scenen men att det samtidigt finns en 

underliggande medvetenhet om denna framställning och deras avsikt är att visa upp en realistisk 

bild av dem själva på Instagram.  
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7. Implikationer för samhället 

Slutsatsen av studien har visat att unga kvinnor har en tanke om hur de framställer sig själva på 

Instagram och att de vill visa upp deras liv och vardag, men väljer att endast visa upp det positiva 

och fina i det. Hur det påverkar samhället kan vara negativt. Om alla människor bara publicerar 

bra saker som händer i deras liv så kan det hända att det negativa glöms bort och anses vara 

hemskare än vad det faktiskt egentligen är. Genom att ta del av ett samhälle som ständigt 

publicerar “perfekta” och redigerade bilder om hur bra deras liv är gör det svårare för individen 

att se vad som äkta och göms bakom appen. De unga kvinnorna studien har undersökt har varit 

med under utvecklingen av sociala medier, de har en vetskap om hur samhället fungerade innan 

och vet därmed med sig att inte allt är på riktigt som visas. Nästa generation “kastas” in i de 

sociala medierna direkt utan att riktigt ha något val vilket kanske inte ger samma förförståelse för 

att det finns ett selektivt beteende när individer framställer sig själva på Instagram. 

  

7.1 Framtida forskning 

Denna studie fokuserar på en grupp unga kvinnor som endast har Instagram som ett intresse, 

alltså inget riktigt yrke, så vore det intressant att se hur svaren om framställning och påverkan 

hade sett ut genom att intervjua personer som har Instagram som ett yrke. Influencers jobbar 

dagligen med att publicera innehåll till deras kanaler, genom att vara ett personligt varumärke och 

att även jobba med att inspirera andra. Det är ett yrke utan specifika arbetstider och rutiner, och 

som även handlar om deras vardag då de flesta av dem är kända inom livsstils-kategorin. Genom 

att intervjua influencers om hur Instagram har effekt på deras liv, hur de väljer att framställa sig 

själva och om det uppstår en press i samband med detta så skulle det troligtvis gett annorlunda 

resultat än vad denna studie gav. På det sättet som respondenterna i denna studie kan känna en 

viss press om att vilja uppnå ett visst antal likes, så ser nog influencers svar på press annorlunda 

ut då deras antal likes är på en helt annan nivå. Men frågan är då om det uppstår ett behov av att 

få ännu mer likes eller om man någon gång känner sig nöjd. 

  

I genomförandet av denna studie uppkom en del intressanta frågor om hur man skulle kunna 

utveckla den, intresset för ämnet har stärkts och nya perspektiv att se på saker har uppkommit. 

Det finns mycket mer att fokusera på inom den psykiska biten, hur individen reagerar i 

förhållandet till Instagram. Även vad som händer i samhället och utvecklingen när sociala medier 

blir allt mer normaliserat och tas ibland som en självklarhet är av intresse att undersöka för 

vidare forskning. 
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Bilaga 1: Intervjuguide  

Presentation av intervjun 

Intervjuerna inleds med att informera respondenten om att intervjun handlar om beteendet vid 

användningen av Instagram och hur man tänker gällande framställning av sig själv samt att 

intervjun kommer att spelas in och transkriberas för att det ska finnas tillgängligt för oss i 

efterhand att kolla tillbaka på. Materialet kommer att användas i vår B-uppsats. Det finns inget 

rätt eller fel svar, personen behöver bara utgå från sina egna värderingar och känslor. Ordagranna 

citat kan tas med samt ålder, kön och bostadsort men att personen kommer att vara anonym och 

inga namn kommer att nämnas, det är endast vi som skriver uppsatsen som kommer veta vem 

personen är. Personen kan när som helst avbryta intervjun, även i efterhand, och ifall det finns 

frågor personen inte vill svara på så går det hoppa över dessa.  

  

Inledande frågor:  

● Grand Tour - Namn, ålder, jobb/studier, stad, fritidsintressen et cetera 

● Hur aktiv är du på Instagram?  

● Hur många personer följer du, respektive hur många följare har du?  

● Anser du att antal följare spelar roll?  

● Föredrar du att få likes eller kommentarer på dina inlägg? Varför? 

● Vad för innehåll postar du på din Instagram? 

● Hur många inlägg i veckan publicerar du?  

●  Känner du att du måste publicera ett visst antal inlägg i veckan? 

 

Frågor om framställning:  

● Vilken känsla vill du förmedla på din Instagram? 

● Tänker du på flödet när du ska publicera en bild?  

● Brukar du redigera dina bilder på ett visst sätt för att få den att passa in i flödet? 

(om ja) kan du förklara/visa hur du gör? 

● Har du någon gång gått tillbaka och raderat ett inlägg? (om ja) Varför? 

● Vad vill du att dina följare ska känna efter att ha kollat på din profil?  

● Tror du att ett sammanhängande tema bidrar till ett ökat följarantal? 

● Brukar du ha koll när någon slutar följa dig?  

● Har du nått inlägg med extra mycket likes? Hur kände du…? Påverkade 

innehållet antal likes? 

● Vad anser du är en bra bild på instagram? 
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● Vad är det som får dig att gilla någon annans bild? 

● Bidrar bildens caption mycket till att du gillar någons bild?  

● Tycker du att det är viktigt med en bra caption?  

● Brukar du gilla eller kommentera andras bilder bara för att de ska gilla eller 

kommentera dina tillbaka? 

● När vet man att en bild är “bra nog”? 

● Vart hittar du din inspiration? Vilka bilder tycker du är fina som andra människor 

publicerar? 

● Har du någon gång fått inspiration från en bild till att ta en egen bild, eller härmat 

rakt av? 

● Är hashtags något du använder dig av? (om ja) Varför? 

● Har du upplevt att du fått fler likes vid användning av hashtags?  

● Tror du att det finns faktorer som gör att man får mer likes på en bild? Ex, mat, 

selfies, natur…  

 

Instagrams påverkan på vardagen:  

● Hur påverkar din instagram-användning din vardag? 

● Hur många timmar om dagen tror du att du lägger på instagram? Hur känns det 

att du lägger så många timmar?  

● Tror du att din Instagram-användning påverkar dina sociala sammanhang?  Ex 

vid en middag?  

● Ökar du antalet publiceringar om du är på semester? Varför? 

● Brukar du tänka på vilken dag och tidpunkt du publicerar ett inlägg? Tror du att 

det har påverkan?  

 

Frågor som kan kopplas till psykisk påverkan: 

● Känner du ett behov till att framställa din vardag som “perfekt”? 

● Varför tror du att folk känner det behovet? 

● Vad tänker du om du inte får så mycket likes som du hoppats på vid publicering 

av en bild?  

● Strävar du alltid efter fler likes och kommentarer än du haft på tidigare inlägg? 

● Jämför du dina likes med dina vänners? Om nej, har du gjort det någon gång? 

● Tror du att likes och antalet följare har ett samband? Ex vad tänker du när du ser 

en bild på en persons instagram med lite likes men betydligt fler följare? 
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Avslutande frågor: 

● Ser du några negativa aspekter med användningen av instagram?  

● Har du något mer att tillägga som du tycker är viktigt kring likes, kommentarer 

och instagram?  

● Hur känner du nu efter intervjun? 
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Bilaga 2: Kategorisering  
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Bilaga 3: Transkribering 

 

 

 

 


