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Sammanfattning 

 

Via sociala medier har man möjlighet att ta del av andra människors självpresentationer, 

exempelvis genom Instagram, dessa stämmer inte alltid överens med verkligheten. På senare 

tid har man kunnat bevittna allt fler reaktioner mot dessa tillrättalagda bilder och 

perfektionskraven på sociala medier. För att närmare undersöka kraven och reaktionerna har vi 

genomfört en kvalitativ innehållsanalys och fallstudie av huvudsakligen två medieplattformar, 

Essena O’Neills hemsida och Michaela Fornis blogg. De båda har öppet reagerat mot 

perfektionskraven på sina respektive plattformar. Vårt sekundärmaterial består av annat medialt 

innehåll, som exempelvis podcasts, och används som stöttande till primärmaterialet för att visa 

på vårt ämnesvals spridning och allmängiltighet. Vi intresserade oss framförallt för 

identitetsskapande och självpresentation i relation till perfektionskraven. Problematiken vi 

undersöker har att göra med hur perfektionskraven konstrueras och upprätthålls på sociala 

medier och hur detta tar sig uttryck i motsägelser, identitet och individens mellanregion. Syftet 

med vår studie är att söka ökad förståelse för kraven och vilken roll sociala medier spelar i 

bevarandet av perfektionskraven. Vi argumenterar även för kvinnans roll på sociala medier och 

vilken betydelse hennes utseende har för hennes karaktär. Studiens resultat visar på att det är 

svårt att undvika kraven, eftersom de är allomfattande och föränderliga. När ett krav försvinner 

ersätts det oftast med ett annat, vilket gör att även om man frigör sig från exempelvis kravet på 

en framgångsrik karriär kan det ersättas med kravet på en perfekt familj. De reaktioner vi kunnat 

utläsa tyder på att perfektionskraven bidrar till stress och ett ökat bekräftelsebehov hos de fall 

vi studerat. Vår studie visar även att ifall man inte uppfyller perfektionskraven eller om de 

ansträngningar man gör är märkbara, kan det leda till en känsla av skam.  
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1. Introduktion till perfektionskraven  

 

Jag kan ändra på mig så att jag passar in, om det behövs. 

 

skriver Brené Brown (2015:66) i sin självhjälpsbok Våga vara operfekt som baseras på hennes 

forskning, och syftar på den skam som de flesta människor känner någon gång i livet. Tanken 

om perfektionskraven förföljer många människor, detta kan exempelvis ta sig uttryck i att man 

lägger sitt eget självvärde i sina prestationer och klandrar sig själv för sin ofullständighet. Det 

har blivit enklare att jämföra självpresentationer och prestationer på grund av sociala mediers 

expansion. Känslan att man gör saker för någon annans skull eller för sitt personliga varumärke, 

istället för sig själv, är därför inte ovanlig. Under de senaste månaderna har vi bevittnat flera 

reaktioner på de krav som finns i samhället och många människor uttrycker att de har tröttnat 

på att man “måste” vara perfekt. Kraven är för många och för varierande för att vi ska kunna 

räkna upp alla i denna uppsats, men de kan bland annat beröra kategorierna: familj, karriär, 

hem, utseende och umgänge.  

 

Artisten Seinabo Sey berättade i sitt sommarprat i P1 (2015) hur hon påverkats av kraven på 

den kvinnliga kroppen. Hon tar upp att hon drömde om att vara smal och ha samma midjemått 

som Beyonce, eftersom det var den bilden som representerade en lyckad kvinna enligt Sey. Hon 

beskriver hur hon fördömde sin egen kropp för att den inte passade in i idealet:   

 

 

Känslan av att kroppen är under ständig attack, missiler allt som oftast utsända 

av mig själv (Sey, P1, 2015-08-15) 

 

Hur man definierar och etiketterar perfektionism varierar. Richardsson och Rice (2015:695) 

menar att begreppets innebörd dels utgörs av en perfektionistisk strävan, såsom förväntningar 

på att exempelvis vara högpresterande, men även en hög grad av självmedvetenhet och oro för 

perfektionskraven. Bland annat på grund av de patriarkala strukturer som existerar i samhället 

har kvinnan andra krav på sig än vad män har. Hennes utseende är under hårdare bedömning 

än mannens på grund av den strukturella objektifieringen av kvinnan (Tseëlon, 1998:98). 

Kraven på kvinnan består till stor del av förverkligande av utseendenormen, och eftersom 
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utseende är en central aspekt i vår studie föreföll det sig mer intressant att studera två kvinnliga 

fall. 

 

Michaela Forni, en 25 årig svensk bloggare på Devote och före detta vice VD på 

mediekoncernen Modern Women Media, är en av dem som har reagerat på perfektionskraven. 

Forni är inte ensam om att erkänna att hon har påverkats av dem. I slutet av oktober 2015 

raderade den 19 åriga australienska modellen och tillika instagramprofilen Essena O’Neill sitt 

instagramkonto med en halv miljon följare. Hon publicerade ett Youtube-klipp där hon avslöjar 

sanningen bakom hennes instagrambilder och förklarar att hon tänker sluta med sociala medier 

(O’Neill, 2015-11-03). Hon uttalade sig även om att livet på sociala medier är falskt och 

ohälsosamt vilket inspirerade oss att skriva om perfektionskraven. O’Neill fick stor medial 

uppmärksamhet och hennes video spreds världen över. Några dagar senare lanserade O’Neill 

en hemsida och en blogg med syfte att sprida sanningen om livet bakom hennes bilder och den 

låtsasvärld som sociala medier skapar. Både Forni och O’Neill tillhör generationen som kallas 

digitalt infödda av Palfrey och Gasser (2008:1), den gruppen består av alla födda på 80-talet 

och framåt, när den digitala utvecklingen tog fart. När vår studie började närma sig sitt slut sent 

i december stängde O’Neill ner sin hemsida med motiveringen att hon vill fokusera på 

författandet av sin bok How to be social media famous (O’Neill, 2015).  

 

I slutskedet av arbetsprocessen med vår uppsats reagerade ännu en offentlig kvinna mot 

perfektionskraven. Den norska bloggerskan Sophie Elise Isachsen publicerade den 13e 

december 2015 ett inlägg om sanningen bakom sina perfekta bilder (Isachsen, 2015-12-13). I 

inlägget visar hon upp hur hon anstränger sig för att passa in i rådande ideal, genom att 

exempelvis posera och vinkla kameran på ett sätt för att hennes mage ska se platt ut och benen 

ska se smala ut. Hon är ytterligare ett exempel på en offentlig, ung kvinna som reagerat mot 

kraven.  

 

Att allt fler personer väljer att visa upp sanningen bakom den tillsynes perfekta ytan tyder på 

att det håller på att skapas en reaktionstrend mot perfektionskraven. Reaktionerna indikerar att 

perfektionskraven är en stressfaktor för många unga internetanvändare. Rose och Perskis 

självhjälpsbok Duktighetsfällan, en överlevnadsbok för prestationsprinsessor (2008) går 

närmare in på detta. De skiljer på vad de kallar bra och dålig perfektionism: den negativa 

perfektionismen utgörs av att ställa orealistiskt höga krav på sig själv och sin omvärld, medan 

den positiva varianten handlar om att sätta upp rimliga mål utefter ens individuella egenskaper.  
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De menar även att allt fler människor, i synnerhet inom gruppen unga kvinnor, drabbas av stress 

och utmattning. Problematiken vi undersöker har att göra med hur perfektionskraven 

konstrueras och upprätthålls på sociala medier och hur detta tar sig uttryck i motsägelser, 

identitet och individens mellanregion.  

 

Syftet med uppsatsen är att söka ökad förståelse för kraven och vilken roll sociala medier spelar 

i bevarandet av perfektionskraven. Utifrån våra primära studieobjekt Fornis blogg forni.se och 

O’Neills hemsida letsbegamechangers.com vill vi närmare undersöka kvinnans roll i 

förhållande till perfektionskraven. Vi intresserade oss för reaktionerna mot sociala medier på 

sociala medier och började fundera över vad det säger om en alltmer digitaliserad kultur och 

individerna i den. Vårt problem utgår från identitetsskapande i relation till perfektionskraven och hur 

självpresentationen på sociala medier ser ut. Vi söker därmed förståelse för sociala mediers funktion i 

att skapa och reproducera perfektionskraven. Ur dessa tankar uppstod grunden till denna uppsats där vi 

utgår ifrån frågeställningarna: 
 

•   Hur visar sig perfektionskraven genom våra studieobjekt?  

•   Vad driver strävan efter perfektion?  

•   Vilken roll har sociala medier i skapandet och bibehållandet av perfektionskraven? 

 

1.1 Begreppsdefinition 

Termen perfekt betyder att någonting är fulländat eller fullständigt, perfektion innebär total 

avsaknad av defekter. Ideal och perfekt är till viss del synonyma med varandra, men ideal kan 

användas som en måttstock eller en mall, där den högsta mätnivån är det perfekta tillståndet. 

Brown breddar definitionen av perfektionism och betraktar det även som ett destruktivt och 

beroendeframkallande normsystem. Det ger upphov till känslan att om man är perfekt, ser 

perfekt ut och lever ett perfekt liv kan man undslippa eller minimera skam- och skuldkänslor 

(Brown, 2015:91f). Det är Browns definition vi utgår ifrån i vår uppsats när vi använder 

begreppen perfekt och perfektionskraven.  

 

När Brown skriver om skam vidgar hon definitionen från den vardagliga och kopplar det till 

jaget. Hon illustrerar skam som den inre rösten i varje person som säger “jag är inte bra nog” 

(Brown, 2012).  
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2. Studiens genomförande 

 

Vi har genomfört en kvalitativ innehållsanalys och textanalys av ett antal olika fall. Vi har i 

huvudsak tittat på digitala dagböcker, i form av blogginlägg och videobloggar (hädanefter 

vloggar) skapade av O’Neill och Forni, men även ett flertal andra fall såsom podcasts, artiklar, 

bilder och TV-inslag.  Vårt empiriska material har samtals in löpande under arbetets gång 

mellan den 1 november till den 23 december 2015. Analyserar man som i vårt fall olika typer 

av medietexter passar det sig att använda någon form av innehållsanalys som verktyg för 

fallstudien, vilket går ut på att beskriva innehållet i texten (Merriam 1993:128). I vårt fall 

innebär det att konkretisera subjektiva och abstrakta faktorer, såsom tankar och känslor rörande 

perfektionskraven. För att kunna besvara vår frågeställning bröt vi ner vår frågeställning i ett 

antal olika frågor som vi applicerade på texten. Dessa var: vad i blogginläggen indikerar på att 

Forni och O’Neill har reagerat mot perfektionskraven? Vad visar de upp som kan tolkas som 

att de fortfarande strävar efter perfektion?   

 

En fördel med fallstudien är att man kan titta på det specifika för att belysa det generella, 

samtidigt kan man vara selektiv i urvalet (Denscombe, 2009:41, 60), vilket har gjort att vi haft 

mer tid att studera vårt material mer ingående. Vår strävan har varit att nå allmängiltig kunskap 

genom att begränsa vår studies omfång till ett fåtal fall, och genom dem söka förståelse för de 

grundläggande strukturer som ligger bakom O’Neills och Fornis reaktioner mot 

perfektionskraven. Denna kunskap kan erhållas via fallstudier trots att fallen i vissa avseenden 

är unika, eftersom de statuerar ett exempel för en bredare kategori (Denscombe, 2009:68f). 

Fallstudiens struktur tillåter oss att plocka in ny och aktuell information under arbetsprocessen, 

vilket även gör den fördelaktig att använda vid aktuella skeenden. Metoden ger oss möjlighet 

att analysera flera typer av empiriskt material (Merriam, 1993:23), på så vis har vi skapat en 

fyllig bild av vårt problem.  

 

Vlogg- eller blogginlägg publicerade i ett senare skede har haft inverkan på hur vi betraktar vårt 

problem. Vid upptäckten av Browns Ted-talk (2012), där hon presenterar perfektion i relation 

till skam, fick perfektionskraven en ny innebörd i vår uppsats. Merriam (1993:26-28) skriver 

om fallstudiens egenskaper: fokuserad, probleminriktad, tolkande och beskrivande. Dessa 

fungerar som verktyg i vår studie när vi försöker förklara och förstå perfektionskraven och 

varför de ser ut på ett visst sätt, genom att vi fokuserar på avgränsade fall och kan tolka och 
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beskriva kraven utifrån vår problemformulering. Genom kontinuerlig observation av våra fall 

har vi allt eftersom uppsatsarbetet fortlöpt kunnat identifiera kategorier utifrån vårt material. 

Målet är att få fram den mest övertygande förståelsen för problemet, utan att tala om sanningar 

eller kausala samband (Merriam,1993:44). Vi vill dock påpeka att vi inte strävar efter ett 

generaliserbart resultat, då vårt material ska ej användas för att besvara kvantitativa frågor utan 

istället bidra till ökad förståelse för ett problem (Honigmann i Merriam, 1993:61).  

 

2.1 Urval och avgränsning 

Såväl vårt primära som sekundära material består av digitala källor och finns tillgängligt för 

vem som helst att ta del av. Vi har valt att avgränsa vårt urval av primärmaterial till två specifika 

fall, nämligen Forni och O’Neills bloggar och vloggar. På vardera plattform berättar dessa 

offentliga, unga kvinnor om sin relation till perfektionskraven och eftersom de innehöll ett 

omfattande underlag till vår studie valdes de till primärmaterial. Från Fornis blogg har vi 

studerat elva inlägg, varav ett är från 2012 och övriga mellan tidsperioden mars 2015 till 

november 2015. Från O’Neills hemsida har vi studerat tolv inlägg mellan tidsperioden oktober 

2015 till november 2015. Vi valde först O’Neills hemsida eftersom hon fick stor medial 

uppmärksamhet när hon reagerade mot perfektionskraven och sociala medier. Vi har följt 

O’Neills blogg och vlogg på hemsidan sedan dagen hon startade den, vilket gör vårt material 

från denna källa omfattande. O’Neill uttryckte känsloladdade reaktioner mot perfektionskraven 

och sociala medier, och för att komplettera detta valde vi att titta på Fornis blogg då hon på ett 

tydligare sätt uttryckt sina reaktioner med långa blogginlägg. Vår ambition har varit att använda 

de två källorna ungefär lika mycket vid insamling av material. Vi anser att båda är av lika värde 

för studien då de kompletterar varandra väl eftersom de har uttryckt sina reaktioner på olika 

sätt. 

 

Denscombe (2009:68f) menar att om man studerar fall som utgör tydliga exempel i en bredare 

kategori, i vårt fall digitalt infödda kvinnor som agerar i offentligheten, ger det möjlighet att 

visa på tendenser som har en generell betydelse. Både O’Neill och Forni representerar en 

extrem variant av hur man kan påverkas av perfektionskraven eftersom de har reagerat starkt 

och tydligt genom att öppet prata om deras känslor kring dessa krav. På grund av den 

kontinuerliga uppdateringen har vi under den tid som materialet samlats in behövt förhålla oss 

till den ordning och takt som inläggen publicerats i. Vi vill påpeka att inläggen ej används i 

kronologisk ordning i uppsatsen. Vi har systematiskt samlat in information och på så sätt fått 

en omfattande och tjock bild av vårt problem. För att hitta sekundär empiri använde vi oss till 
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viss del av snöbollseffekten, som innebär att en person hänvisar till nästa person (Denscombe, 

2009:38). Det sekundärmaterial vi inte har hittat via snöbollseffekten fann vi genom att söka på 

begreppen: perfektion, sociala medier, ökade krav på unga, stress och ångest.  

Utifrån våra sökresultat har vi hittat 15 källor bestående av andra blogginlägg, tidskrifts- och 

tidningsartiklar, podcasts, instagrambilder, TV- och radioinslag och Youtube-klipp och en 

krönika. Dessa tar upp tankar och åsikter gällande perfektionskraven och bekräftelse via sociala 

medier. En tidskriftsartikel är från 2008 och övrigt material befinner sig i tidsspannet mellan 

mars 2014 till december 2015. Det används som stöttande till primärmaterialet för att visa på 

kravens bredd, spridning och vårt ämnesvals allmängiltighet.  

 

2.2 Kritisk reflektion 

Nackdelen med att studera aktuella skeenden är att vi inte styr över materialets omfattning. Vi 

kunde inte fortsätta vårt insamlande av material från O’Neill när hon stängde ner sin hemsida 

och blogg. Att använda sig av internetbaserade källor kan vara problematiskt eftersom 

materialet är relativt okontrollerat och riskerar därför att ha bristfällig autenticitet (Denscombe, 

2009:317). Även om vi har sparat allt primärmaterial i ett separat dokument, kan inte en annan 

forskare gå tillbaka till orginalkällan för att verifiera att inlägg eller kommentarer verkligen 

skrevs ifall de har raderats eller ändrats. Det är viktigt att ett kritiskt förhållningssätt till det 

empiriska materialet vidhålls för att kunna säkerställa uppsatsens autenticitet och kvalitet. 
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3. Det teoretiska ramverket 
3.1 Teoretisk översikt 

Mycket av forskningen om sociala medier riktar in sig på ungas användarvanor och vilka risker 

som de utsätts för när de konsumerar sociala medier. John Palfrey och Urs Gasser (2008) 

förtydligar riskerna som de digitalt infödda står inför gällande identitet och privatliv. De lyfter 

även faror som riskerar att utvecklas om man inte börjar kommunicera kring användarvanorna. 

Deborah Chambers (2013) riktar in sig på hur unga skapar relationer över sociala medier och 

vilken betydelse sociala medier har för interaktionen unga emellan. Sherry Turkles (1996, 

c2011) forskning belyser hur digitaliseringen har gett upphov till en ny form av multipel 

identitet och hur man genom bekräftelsen riskerar att bli beroende av sociala medier.  

 

Att hitta forskning som behandlar perfektionism ur ett socialpsykologiskt perspektiv tog tid och 

det var inte förrän i slutskedet av studien som vi fann Browns forskning (2008, 2015).  

Hon sammanlänkar begreppen perfektion, sårbarhet och skam och undersöker hur det tar sig 

uttryck, särskilt i kvinnan. Brown lyfter problemen ur ett socialpsykologiskt perspektiv medan 

Paul L. Hewitt och Gordon L. Flett (1991) samt Clarissa M. E. Richardson och Kenneth G. 

Rice (2015) skriver om perfektion utifrån ett psykologiskt perspektiv. Richardson och Rice 

(2015) menar att perfektion är ett personlighetsdrag som består av perfektionistisk strävan i det 

man åtar sig, exempelvis högpresterande förväntningar, självkritik och bekymmer angående 

perfektion. Ytterligare forskning som behandlar ämnet perfektionism utifrån ett psykologiskt 

perspektiv är Lars-Gunnar Lundhs (2004) rapport som inriktar sig på bra och dålig 

perfektionism och hur detta kan inverka på vår hälsa. 

 

Hugo Westerlund är en stressforskare som undersöker sambanden mellan stress, depression och 

ökade prestationskrav på individen, främst på arbetsplatsen (Westerlund et al, 2009). I Forte 

Talks redogör han för att kraven både kommer från samhället utifrån och inifrån oss själva. 

Kraven består bland annat av att man ska vara perfekt, ha många facebookvänner, ha det finaste 

köket samt ha ett tilltalande utseende (Westerlund, 2014).  

 

James R. Mahalik har tillsammans med ett antal andra forskare studerat konstruktionen av 

Conformity to Feminine Norms Inventory som designades för att undersöka hur kvinnor 

anpassar sig efter en rad olika kvinnliga normer som existerar i USA. De kom fram till att dessa 

normer utgjordes av att kvinnor bland annat ska vara trevliga, ödmjuka, smala och måna om 
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sitt utseende (Mahalik, et.al, 2005:417). Vår studie rör sig kring de forskningsfält som nämns 

ovan, men utmärker sig genom att undersöka hur två ej tidigare studerade offentliga kvinnor 

reagerar mot perfektionskraven, samt vad den stress de utsätts för via ett ständigt jämförande 

på sociala medier leder till.  

 

3.2 Teori 
Vi har utgått från ett socialpsykologiskt perspektiv för att analysera de perfektionskrav vi kan 

se blir allt vanligare bland unga människor som vistas på nätet. Även om perfektionskraven 

omfattar alla människor, har vi framförallt riktat in oss på kraven på kvinnan, identitetsskapande 

och sociala medier. För att få förståelse för hur det kvinnliga idealet har skapats och hur kvinnor 

kämpar med perfektionskraven har vi vänt oss till Efrat Tseëlons bok Kvinnan och maskerna 

(1998). Tseëlon (1998:32) skriver om en ambivalens gentemot kvinnan. Hon syftar på att 

kvinnan alltid tvingas leva som en motsägelse, skapad av patriarkatets fantasi om hennes två 

ansikten. Det ena som en oskyldig, perfekt kvinna, en avsexualiserad hustru och mor till 

mannens barn och det andra som en förförerska, ett sexuellt, ouppnåeligt objekt för det manliga 

begäret. Tseëlon beskriver kvinnors vilja att presentera en tillrättalagd bild av sig själva för att 

imponera på andra (Tseëlon, 1998:76). Detta är aktuellt idag utifrån de ideal som råder och 

förhåller sig relevant till vår studie om bloggares självpresentation på sociala medier. De utövar 

intrycksstyrning genom yttre attribut för att förmedla en specifik bild av sig själva som passar 

in på deras virtuella plattform. O’Neill har exempelvis växlat från att förmedla en bild av sig 

själv som en sexuell och perfekt kvinna, till att visa upp en mer naturlig och oskyldig 

kvinnlighet eftersom det passar in i den kontext hon numera befinner sig i. Tseëlons teori kring 

detta lade grunden för de två begreppen motsägelser och den osynliga kvinnan. Teorin och 

begreppen återkommer frekvent i dessa två analysavsnitt senare i uppsatsen.  

 

På sociala medier är ett attraktivt utseende viktigt och de flesta stora bloggare och 

instagramprofiler lägger ner mycket tid, energi och pengar på att se bra ut via yttre attribut som 

kläder, smink och exklusiva produkter. Vikten av ett tilltalande yttre kopplar Tseëlon (1998:77) 

till om man befinner sig i en trygg eller otrygg miljö eftersom ett vackert utseende utgör en 

sköld för kvinnan. Hon förklarar att i en trygg miljö känner man sig säker och psykologiskt 

osynlig, och i en otrygg miljö befinner man sig på scen eller i ett ‘skyltfönster’, man är under 

granskning och bedömning. En arena som Instagram eller en ytlig livsstilsblogg är en typiskt 

otrygg miljö där man är ständigt mottaglig för kritiska kommentarer, därför blir utseendet för 

kvinnor som agerar på dessa arenor viktigare än för andra. Tseëlon (1998:98) lyfter även 
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problematiken kring kvinnans utseende ur ett genusperspektiv då hon diskuterar hur det 

patriarkala samhället har format blicken till en manlig blick, som även kvinnor anammar när de 

betraktar andra kvinnor.  

 

Eftersom att Kvinnan och maskerna (1998) baseras på Erving Goffmans Jaget och maskerna 

(2014) har den boken varit användbar dels för att nå en djupare förståelse för Tseëlons bok, 

men också för att diskutera identitet, roller och publik. Då man kan betrakta sociala medier 

såsom bloggar och Instagram som en främre region kan man använda sig av Goffmans teorier 

för att undersöka en individs beteende på sociala medier. I främre regionen gör man 

framträdanden med planerade rollspel, och man agerar med lämpliga uttryck på det sätt som 

ens publik, exempelvis instagramföljare, förväntar sig. I den bakre regionen kan man istället 

slappna av och förbereda sig inför nästa framträdande, vilket kan likställas med att man är 

offline (Goffman, 2014:101-103). Man kan arrangera sitt liv genom att endast visa det som 

passar i den rådande situationen och dölja det som man betraktar som hemligt (Goffman, 

2014:126-127). Genom att använda begreppen främre och bakre regionen har vi lyckats urskilja 

mönster i våra empiriska exempel som varit väsentliga för att söka förståelse för Forni och 

O’Neills reaktioner och beteenden.   

 

Även i Joshua Meyrowitz bok No sense of place (1985) söker vi förståelse för människans 

beteende, på och i relation till elektroniska och digitala medier. Likaså diskuterar Meyrowitz 

(1985:31,47) identitet och Goffmans teori om de roller man spelar. Han menar att de jag man 

spelar inte är masker man lätt tar av och på, utan personligheter man blir fäst vid. Problematiken 

ligger i att desto längre man spelar en roll, ju mer äkta uppenbarar sig rollen för både publiken 

och individen som spelar den. Meyrowitz (1985:31,47) lyfter begreppet mellanregionen, som 

uppstår när publiken antar en position vid sidan av scenen. De ser då en del av den främre och 

bakre regionen på samma gång.  

 

Brown skriver i Våga vara operfekt (2015) och Kvinnor och skam (2008) om hur skam är 

kopplat till kraven på att vara perfekt. Hon menar att perfektionism är beroendeframkallande i 

det avseende att man tolkar sin skam och skuld som att man inte har varit tillräckligt perfekt, 

vilket leder till att man anstränger sig ännu hårdare för att bli perfekt (Brown, 2015:92). Det 

räcker inte längre med att vara tillräckligt bra, utan man måste vara perfekt (Brown, 2008:206). 

Perfektionism blir destruktivt eftersom det inte finns något som är perfekt, det är ett mål som 

inte går att uppnå, men ändå kämpar man för att åstadkomma perfektion i allt man gör (Brown, 
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2015:92). Våra förväntningar på vår kroppsbild är ett av de tre områden som i hög grad 

frambringar skam gällande strävan efter perfektion menar Brown (2008:207).  

 

Människan har idag tillgång till sociala medier såsom Instagram och Snapchat, vilket förutom 

att underlätta vår kommunikation, gör att man lättare jämför sig med varandra. Sociala medier 

har även ändrat betydelsen av tid och rum (Meyrowitz, 1985:19). Palfrey och Gasser (2008:20) 

beskriver att man genom de möjligheter som digitaliseringen erbjuder har utvecklat multipla 

identiteter. Idag kan man välja att anpassa sin identitet beroende på vilket digitalt sammanhang 

man befinner sig i och vad som är lämpligt för stunden. Sociala medier utgör ett bra verktyg 

för perfektionskraven då man enkelt kan man styra sin identitet och manipulera sin bild till att 

bli så perfekt som möjligt. 

 

Sammanfattningsvis består vårt huvudsakliga teoretiska ramverk av bidrag från Tseëlon, 

Goffman, Meyrowitz. Från dessa forskare har vi hämtat teorier rörande identitetsskapande, 

individens offentliga agerande i rampljuset samt det privata, gömda agerandet. Vi har även 

använt Palfrey och Gasser samt Brown för teorier kring sociala medier och perfektion i relation 

till skam.  
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4. Perfektionskraven 

 

Via sociala medier har man möjlighet att ta del av andra människors självpresentationer, dessa 

är ofta tillrättalagda och stämmer inte alltid överens med verkligheten. När man jämför sig med 

exempelvis bilder från Instagram eller bloggar, jämför man sig med en förskönad version av 

sanningen, som exempelvis Jean M.Twenge (2006:238) skriver om. I och med dagens 

digitalisering och en ökning av kanaler att sprida olika normer på, har det skapats en 

hypersensitivitet för vad som är korrekt och svängningarna i perfektionskraven är snabba. Att 

anpassa sig efter dessa krav är påfrestande för individen eftersom man enligt Palfrey och Gasser 

(2008:34) är beroende av en fast identitet. Forni beskriver hur hon själv tagit skada av 

perfektionskraven i en intervju med Dagens Nyheter: 

 

Jag var rädd att kickas ut, att inte duga och inte bli respekterad. Jag jämförde mig 

hela tiden med andra, och kände mig ofta otillräcklig. (Forni, DN, 2015-03-17) 

 

Forni uttrycker hur hon försökte anpassa sig till de specifika krav som fanns i hennes sociala 

sammanhang. Rädslan att inte duga eller räcka till som Forni nämner menar Zygmunt Bauman 

(2008:70) har uppkommit delvis på grund av konsumtionssamhället och är en känsla som 

utnyttjas av marknaden för att få samhällsmedborgarna att konsumera mer, med målet att uppnå 

känslan av tillräcklighet. Kraven är relaterade till rädslan att vara otillräcklig, eftersom man vill 

passa in och känna att man duger i det sociala rum man rör sig i. Dessa krav kan variera 

beroende på vilken grupp man tillhör och hur den gruppen definierar sig, som exempelvis en 

politisk grupp, en akademisk grupp eller en bloggcommunity. Mahalik (2005) genomförde 

tillsammans med en grupp forskare en studie vid Boston University om vad kvinnor behöver 

göra eller vara för att anpassa sig efter kvinnliga normer. Forskarna fick resultatet att dessa 

normer var: “nice”, “thin”, “modest” och “use all available resources for apperance”. Det skilde 

sig från männens: “always show emotional control”, “primacy of work”, “pursuit of status” och 

“violence” (Mahalik et al, 2005:417f). Man kan konstatera att perfektionskraven existerar för 

alla, oavsett köns- och grupptillhörighet, men att de tar olika form. En viktig del av 

perfektionskraven som påverkar alla men i högsta grad kvinnor är kravet på naturlighet. Tseëlon 

(1998:112) menar att kvinnor förväntas vara vackra och samtidigt dölja ansträngningarna 

bakom en mask av naturlighet.   
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Man bör betrakta perfektionskraven från både ett samhällsperspektiv och individens perspektiv, 

då det består och påverkas av både samhälls- och kulturrelaterade fenomen samt individens 

egna känslor och inställning.  

 

Vi analyserar perfektionskraven i tre huvudkategorier: 

- Motsägelser 

- Identitetsproblemet 

- Mellanregionen 

 

4.1 Motsägelser 

Hewitt och Flett (1992:456) menar att perfektion ibland beskrivs som en positiv faktor när det 

kommer till prestation och målsättningar för en person. I strävan efter det perfekta jaget riskerar 

man dock att kraven tar överhand, självutveckling och ens jag blir då det enda man bryr sig om. 

Twenge (2006:212-213) driver ett liknande resonemang om att självutveckling och perfektion 

kan ha en negativ effekt och göra oss besvikna på tillvaron, vilket kan göra att arbetet med jaget 

för att bli en lyckligare och bättre människa övergår till att vara kontraproduktivt. Hon påpekar 

att unga människor blir stressade och oroliga när de inser att inte ens bloggarna eller 

instagramprofilerna som visar upp det perfekta livet, lever det perfekta livet (Twenge, 

2006:212-213). Kraven som de ställs inför kan leda till starkt negativa känslor: misslyckande, 

skuld, skam och låg självkänsla (Hewitt & Flett, 1991:456).  

 

Man skapar eller försöker skapa en identitet via sociala medier; en framgångsrik roll där man 

försöker vara allt på samma gång. Forni har skrivit om hur motsägelsefullt perfektionskraven 

är i krönikan Jag kan inte vara perfekt tyvärr (Devote, 2012-04-04). Exempel på dessa 

motsägelser kan vara att: Den perfekta kvinnan ska älska mat, men ändå ha en smal figur. Hon 

ska hålla sig i form, men inte banta. Hon ska vara rolig, social och festlig, men inte festa för 

mycket. Hon ska vara mån om sitt utseende, men inte vara ytlig. Hon ska göra karriär, men inte 

prioritera jobbet framför familjen (Forni, Devote, 2012-04-04). Ett exempel på när Forni 

beskriver att hon själv upplever att hon dras mellan två motsatser är när en läsare undrar ifall 

Forni känner att att hon har glidit ifrån sina vänner eftersom hon aldrig visar på bloggen att hon 

är ute och festar med dem längre (Forni, 2015-03-16). Samtidigt får hon ta emot mycket kritik 

för vilka alkoholvanor hon visar upp på bloggen. Forni representerar ett extremfall och alla 

erfar inte så pass uttryckliga motsägelser, men detta är ett tydligt exempel på hur 
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perfektionskravens motsägelser tar sig uttryck i praktiken. Såhär skriver Forni i ett inlägg om 

den motsägelsefulla kritik hon tar emot: 

 

...på grund av pekpinnarna jag får av minsta lilla steg jag tar, känns det faktiskt 

inte så roligt att dela med sig. Överlag känner jag mig mer och mer begränsad i 

min egen blogg – jag vågar knappt vara mig själv här inne längre. Jag vet inte 

hur jag ska hantera det här – om jag ska låta mig begränsas eller om jag ska 

fortsätta så som jag egentligen vill... (Forni, 2015-11-15).  

 

I sin krönika får Forni ta emot en del kommentarer som påpekar att både krönikan i sig samt 

Forni som person, är perfekta. Användaren “Anna” skriver: 

 

Oj, vad bra! perfektion (Anna i Forni, 2012-04-04). 

 

Även om kommentaren möjligtvis ämnar anamma synsättet att alla är perfekta istället för ingen 

är perfekt, blir det paradoxalt att ens ta ordet perfekt i mun om en sådan krönika.  

Att märka någon eller någonting som perfekt, bekräftar existensen av det fullbordade, vilket 

kan uppmuntra personens strävan efter perfektion.  

 

Även om Forni påstår att hon har gett upp jakten på perfektion finns det indikatorer som visar 

på att hon fortsätter sträva efter det, att hon fortsätter regissera och designa sitt liv men i enlighet 

med andra krav. Den 23 november 2015 publicerade hon ett inlägg på sin blogg som har 

rubriken Att bli en lite sämre människa (Forni, 2015-11-23). Hon fick inte de resultat hon hade 

hoppats på och utifrån EQ-testet drar hon slutsatsen att hon har blivit en sämre människa. Enligt 

Fornis blogginlägg baserar hon hela sitt värde, sin självkänsla och självuppfattning på ett test 

hon har gjort hos sin coach i personligt ledarskap. När hon jämför sig med den idealmall hon 

skapat strävar hon återigen efter att bli en fullständig människa, vilket hon tidigare tagit avstånd 

ifrån. Forni har en sida som mår dåligt och får ångest av alla perfektionskrav, den sidan som 

skrev krönikan Jag kan inte vara perfekt tyvärr (Devote, 2012-04-04) och en annan sida som 

inte kan släppa tanken på att vara en fulländad människa, sidan som placerar in sig själv i en 

idealmall. Hur Forni dras mellan sina två sidor kan förstås som ett uttryck för den kvinnliga 

perfektionens ouppnåelighet och Tseëlons (1998:20,32) resonemang om hur kvinnors liv 

präglas av att ständigt dras mellan två motsatser.  
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Eftersom perfektionskraven till viss del utgörs av motsatser, försummar man alltid en viss sida 

hos sig själv i strävan efter perfektion. Oavsett vilken sida man visar eller försummar blir man 

i slutändan ändå kritiserad för att inte vara tillräckligt perfekt, vilket genererar en känsla av 

skam. Brown (2015:92) menar att man då tolkar det som att man inte har varit fullkomlig och 

blir följaktligen mer benägen att framstå perfekt.  

 

Hewitt och Flett (1991:458) menar att om man dras mellan motsatser kan det resultera i att 

individen utvecklar oroskänslor och blir förvirrad. I extremfall reagerar man mot dessa 

motsatser likt Forni eller O’Neill. Forni berättar i programmet Malou Efter Tio (Forni, TV4, 

2015-09-17) om hur hon uppehöll bilden av sig själv som perfekt genom att hon levde sitt liv 

efter vad som var populärt på bloggen: hur hon fotograferade sin kompis måltid till ett inlägg 

om dagens lunch, istället för att fotografera sin egen eftersom den inte passade in på hennes 

digitala profil, den kanske inte var tillräckligt snygg eller hälsosam. Forni beskriver för Malou 

Von Sivers: 

 

Jag tror det handlade om att jag gjorde väldigt mycket saker för att det skulle 

passa in på den profilen jag har bestämt mig för att vara på olika sociala medier, 

en perfekt, härlig, underbar tjej som är bäst på allt (Forni, TV4, 2015-09-17)  

 

Vidare beskriver Forni hur hon tänkte kring det hon delade med sig av: 

 

Att hela tiden ställa frågan att; Okej, blir det här bra i mina sociala medier? Blir 

det här snyggt? Är det här en del av den jag vill vara utåt och som hjälper mig i 

den fasaden jag bygger upp, eller är det inte det? (Forni, TV4, 2015-09-17)

   

Hur Forni använde sig av mat eller andra ting för att fastställa sin roll på bloggen kan ses som 

ett uttryck för Meyrowitz (1985:18,29) resonemang om att individen använder olika sorters 

rekvisita för att definiera sin roll samt för att skapa socialt meningsfulla intryck.  

 

Att ha möjlighet att förbättra sin identitet och således förväntas göra det, kan bli för mycket för 

rollinnehavaren i slutändan. O’Neills uttalanden är tydliga exempel på hur detta kan påverka 

individen: hon menar att hon använde sig av smink och kläder för att bygga upp sin roll och på 

så sätt skapa socialt meningsfulla intryck för sina följare.  
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Till slut tyckte inte O’Neill att hon var värd någonting utan all rekvisita:  

After a while you think ‘I’m not enough without it’ (O’Neill, 2015-11-16) 

 

säger hon i inlägget Behind the image: makeup makes me feel better. Hon menar att självföraktet 

växte i henne när hon insåg att bekräftelsen endast baseras på en falsk yta, skapad av smink och 

annan rekvisita. Hon beskriver hur hon hatade sin spegelbild när hon var osminkad och hur hon 

skämdes över sitt egentliga utseende: 

 

I would look in the mirror and I would… sometimes I just cried (O’Neill, 2015-

11-16) 

 

Perfektionskraven blir kontraproduktiva när man lägger ner så mycket tid och energi på att 

bygga upp en attraktiv digital profil och roll, att man till slut får nog av det och inte kan 

identifiera sig med sin egentliga person. O’Neills roll som instagramprofil gestaltar denna 

motsägelsefulla egenskap hos perfektionskraven. Hon spelade till början en roll som hon var 

helt duperad av. O’Neill berättar att hon med tiden blev alltmer cynisk mot sin karaktär, en 

konsekvens av de ideal och förväntningar hon hade på sig i sin roll (O’Neill, 2015-11-16):  

 

I couldn’t wait to get home and just take off my make up (O’Neill, 2015-11-16) 

 

Sminket och avsminkningen kan ses som en metafor för hur O’Neill klev in och ut i sin roll, 

och citatet ovan visar atthur O’Neill blev alltmer kritisk mot sin roll. När hon raderade sitt 

instagramkonto och slutade spela sin roll avvek hon från omgivningens förväntningar på henne, 

en följd av att hon inte längre kunde eller orkade fortsätta uppfylla kraven på sociala medier. 

Enligt Goffman (2014:25-27) hänger individens tro på sin roll ihop med hennes förutsättningar 

att spela karaktären. En individ kan antingen vara helt vilseledd av sitt eget uppträdande, på så 

vis att den är helt övertygad om sin egen äkthet i rollen. Individen kan också ha en cynisk 

inställning till sin roll och därmed känna tveksamhet mot sina egna beteenden och handlingar. 

O’Neills uttalanden på hennes hemsida utgör ett typfall på hur perfektionskraven kan få en 

individ att på kort tid fördöma sin roll så starkt att man bryter med den helt. Att sedan likt 

O’Neill berätta om sitt uppbrott från sociala medier på sociala medier tillhör en mer extrem 

kategori.  
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Man skäms om man inte är fullkomlig och man skäms ifall ansträngningen att bli fullkomlig är 

märkbar, på så sätt genomsyrar skam perfektionskraven (Brown, 2008:217). Brown (2008:217) 

menar att om man tror att man inte ska behöva kämpa för att uppnå perfektion, drabbas man av 

skamkänslor när man ändå gör allt för att bli så bra, snygga och framgångsrika som möjligt. Ett 

exempel på detta är hashtaggen #wokeuplikethis som länge har florerat på Instagram.  

Den typ av bilder som läggs upp under hashtaggen illustrerar hur man vill lura sin omvärld (och 

sig själva) till att tro att man är naturligt perfekta. Många av kvinnorna bär smink på dessa 

bilder, men som är så naturligt att de uppfattas som osminkade (Gorman, Elle, 2014). De döljer 

sitt äkta jag bakom en mask av falsk naturlighet för att upplevas så perfekta som möjligt utan 

att avslöja vilka medel som används. Om deras ansträngningar avslöjas, det vill säga att de har 

gått upp och sminkat sig innan de tog fotot, hade bilden av dem som perfekta förstörts och de 

hade lämnats med en känsla av skam. Forni erkänner i Malou efter tio att hon själv tidigare har 

spelat på en falsk naturlighet när hon gått och lagt sig i sängen för att ta en sista bild med en 

neutral sminkning för att framstå som “fräsch-trött” (Forni, TV4, 2015-09-17). 

 

4.2 Identitetsproblemet 

Att bygga en identitet på sociala medier, där man är under konstant betraktelse och samtidigt 

blir konsumerad av en publik, kan skapa problem för individen. Att göra sig själv till en 

sensation som är skapt för att konsumeras och anpassas efter publikens krav menar Engdahl 

(2009:163) är en ensam aktivitet. Individens identitet blir lidande eftersom det är svårt att skapa 

en äkta gemenskap när man spelar en roll. O’Neill beskriver detta när hon i videobloggen 

Behind the image: effortless ger uttryck för att hon borde ha varit mer transparent mot sin familj 

och sin publik:  

 

I wish I could have said to them more about my real self and not this person I 

was pretending to be. I wish I would have been more present with myself and I 

wish I would have been more transparent with everyone in my life… (O’Neill, 

2015-11-05) 

 

Individens lidande är ofrånkomligt om man luras av medias budskap att perfektion är 

tillgängligt (Brown, 2008:206ff). Tar man till medel för att försöka uppnå perfektion, som gör 

att man gömmer sitt verkliga jag bakom rollfasaden, blir man till slut ensam (Engdahl, 

2009:165f).  
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Fornis och O’Neills framgångar på sociala medier grundar sig delvis i att de har gjort sig själva 

till starka varumärken. Det finns dock vissa riskfaktorer med att göra sig själv till ett varumärke. 

I och med att de själva utgör produkten som publiken konsumerar är de känsliga för publikens 

kritik och önskemål. I rollen som en konsumtionsvara måste man väcka begäret hos publiken, 

men även se till att detta begär aldrig försvinner. Detta ställer stora krav på att förnya sig själv 

enligt publikens önskemål (Engdahl, 2009:163). O’Neills byte av fokus för sitt varumärke är 

ett tydligt exempel på denna förnyelseprocess, när hon gick ifrån att presentera sig själv som 

den perfekta instagramprofilen till att istället presentera sig som en medveten och hälsosam 

person. Tendensen att konsumenterna förvandlas till varor menar Bauman (2008:19,67) inte 

bara är syftet med konsumtionen utan även det mest framträdande draget hos 

konsumtionssamhället. Att göra sig själv till en säljbar vara och bygga sin identitet kring synen 

på sig själv som en handelsvara ställer krav på att skapa precis rätt mängd tillfredsställelse hos 

sin publik, samt anpassa sin identitet efter den kontext man befinner sig i. Beroende på om det 

är i verkliga livet, på en blogg, eller Instagram kan man anpassa representationen av ens 

identitet, detta benämner Palfrey och Gasser (2008:4,20) som multipla identiteter. Någonting 

de digitalt infödda utvecklat på grund av det snabba skiftandet mellan online och offline. 

O’Neill och Forni beskriver båda hur de anpassat sig efter publikens önskemål och vad som på 

så vis gynnat deras blogg- och instagramkonton: O’Neill genom att lägga mycket tid på 

förbättra sitt utseende för att leverera de instagrambilder hennes följare vill se. Forni genom att 

leva på ett visst sätt som hon visste passade hennes roll i bloggen, som att gå på yoga klockan 

sex på morgonen (Forni, TV4, 2015-09-17).  

 

När ett krav försvinner ersätts det med ett annat, i Fornis och O’Neills fall är det 

hälsomedvetenhet: O’Neill berättar på sin blogg att hon  numera endast äter veganskt och 

mediterar varje morgon, medan Forni skriver om hur hon går på yoga och har regelbundna 

möten med karriärscoachen Susann. Perfektionskraven tar en ny riktning och form, och många 

är beredda att anpassa sin identitet och sina levnadsvanor efter nya livsstilstrender såsom 

exempelvis yoga, rawfood och 5:2 dieten. Det skapas hela tiden nya normer för hur man ska 

leva sitt liv och hur man ska se ut för att passa in. Spelar man en ny roll måste man med andra 

ord förhålla sig till nya definitioner och karaktärsdrag. Som i O’Neills fall då hon exempelvis 

inte längre använder något smink och hennes “sexiga” utstrålning har ersatts av en naturlig 

image. Trots O’Neills förändring finns det fortfarande likheter mellan hennes två karaktärer: 

instagramprofilen och den upplysta personen. Hennes karaktär som den upplysta personen 

söker fortfarande efter medial uppmärksamhet, även om sökandet skiljer sig från förr och de 
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två karaktärerna relaterar till uppmärksamheten på olika sätt. När man fortfarande har ungefär 

samma publik kommer man fortsätta spela samma sorts roll, men med ett annat budskap och 

en annan mask att dölja sig bakom (Tseëlon, 1998:101). Som den upplysta personen har O’Neill 

andra hemligheter än tidigare. Hon kan exempelvis inte avslöja att hon söker efter medial 

uppmärksamhet eftersom det inte stämmer överens med hennes nya roll som upplyst och 

negativ till sociala medier.  

Goffman (2014:126-127) skiljer mellan mörka hemligheter som absolut inte får avslöjas och 

strategiska hemligheter som syftar på det man döljer för att åstadkomma någonting av strategisk 

betydelse. Båda dessa typer av hemligheter tillämpas i det verkliga såväl som i det mediala 

livet. Att O’Neill inte avslöjar sitt behov av uppmärksamhet och bekräftelse är en typisk mörk 

hemlighet. Strategiska hemligheter är lika vanligt förekommande och ett exempel är hur Forni 

valde att fotografera den måltid som passade på hennes blogg och inte den måltid hon faktiskt 

åt (Forni, TV4, 2015-09-17).  

 

Både Forni och O’Neill utstrålar instabilitet och osäkerhet i sina respektive digitala identiteter. 

Med instabilitet menas att identiteten hos de digitalt infödda kan förändras när som helst och 

ofta är det inte relaterat till personens egen önskan, utan till andras begäran. Osäkerheten i den 

digitala generationens identitet är en effekt av instabiliteten, eftersom det är så svårt att 

kontrollera sin identitet utefter alla krav och förväntningar som ställs på individen (Palfrey & 

Gasser, 2008:31-33). Ett tydligt exempel från Fornis blogg är när hon ena dagen beskriver hur 

trött och ledsen hon känner sig på grund av all press och alla krav (Forni, 2015-11-26). Andra 

dagen marknadsför hon kreditkortet Eurocard Platinum som hon beskriver med ordet status och 

förklarar dess fördelar med att man bland annat lättare kan boka VIP-lounger på flygplatser 

(Forni, 2015-11-25). Vilken roll hon antar påverkar innehållet och bloggens tonalitet och dessa 

snabba byten mellan identiteter provocerar och förvirrar läsarna: 

 

...min första tanke när jag läste var, bidrar inte sociala medier redan till en kraftigt 

ökad konsumtion hos unga? ska sociala medier nu även fronta företag som helt 

och hållet har som affärsidé att få personer att konsumera på lånade pengar med 

ränta?? Känns bara fel… (Linnéa i Forni, 2015-11-25) 

 

Håller med resten av gänget här! Dessutom kanske du skulle ha informerat att 

just Platinum kräver att man har en högre årsinkomst vilket många av dina läsare 

inte har? De flesta är ju unga och kanske till och med studerande. Och som 
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ovanstående nämnt – för att inte tala om skyhöga räntor och kreditfällan i sig! 

Nej usch, detta var inget lockande samarbete (Maria i Forni, 2015-11-25) 

 

Fornis snabba rollbyte är någonting som Palfrey och Gasser (2008:34) beskriver som en av 

paradoxerna med den digitala generationens identitet, som kanske ger ett sken av att vara stabil, 

men egentligen är den mer okontrollerbar än någonsin.  

Även om individens identiteter är mer fria, varierande och berikade så är de helt utom ens 

kontroll, och då agerar man ibland på ett sätt som gör att ens identitet framstår som paradoxal.  

 

Det är vanligt att söka professionell hjälp för att lära känna sig själv och lära sig kontrollera 

sina olika sidor, främst eftersom egenskaper som har en social karaktär saknar tydliga 

bedömningskriterier. Istället för att kunna mäta dessa egenskaper själv, lär man känna sig själv 

genom att jämföra sig med andra (Helkama, et al. 2000:317). Agerar man så pass öppet som 

Forni gör på en digital plattform är det nästan oundvikligt att jämföra sig med andra unga 

kvinnor i samma sits. Problematiken ligger i att man då likställer sig själv med en osann bild 

av hur andra är. I linje med perfektionskraven som finns på sociala medier och på 

livsstilsbloggar liknande Fornis, presenterar de andra aktörerna bästa möjliga bild av sig själva. 

Det blir därför orimligt att jämföra sig med dessa bilder för att kunna hitta sin egen identitet 

och det kan leda till att man själv känner sig oförmögen att leva upp till perfektionskraven. 

Jämförandet och känslan av oduglighet grundar sig också i en rädsla för att inte räcka till, en 

rädsla som Forni beskriver att hon har upplevt (Lerner, DN, 2015-03-17). Baumans (2008:70) 

påstår att det är konsumtionssamhället som är ansvarigt för att ha väckt denna oro till liv. 

Marknaden utnyttjar detta och försöker intala en att man behöver en mängd redskap för att 

uppnå perfektion och på så sätt känna att man är tillräckliga en liten stund till.  

 

Palfrey och Gasser (2008:34) påstår att även om man har multipla identiteter idag, är man mer 

beroende av en fast identitet på grund av den osäkerhet och instabilitet som skapas av våra liv 

online. I en värld där man i ena stunden är offline och privat, och andra online och offentlig 

förlorar man sig själv om man inte känner att man har en fast punkt, en fast identitet, att förhålla 

sig till. O’Neill är drabbad av den ovan nämnda instabiliteten och osäkerheten och försöker 

därför i sin nya karaktär hitta den fasta punkten. Utifrån innehållet på hennes blogg gör hon 

inga större framsteg i sitt identitetsskapande eftersom hon upprepar samma misstag som hon 

gjort tidigare: 1) Hon agerar på sociala medier, även fast hon påstår att det bara skadar henne, 

2) Hon fortsätter att försöka påverka sin publik i riktningar hon själv anser vara viktiga just nu, 
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3) Hon ägnar sig åt självpresentation och sätter upp ramar för hur hon ska leva sitt liv, för att 

sedan berätta om det på sociala medier (O’Neill, 2015). Med andra ord fortsätter hon leva det 

regisserade och designade livet, perfektionskraven har bara tagit en ny form. 

 

O’Neill skapade en karriär runt sitt instagramkonto och skaffade sig sponsorer som försåg 

henne med rekvisita som passade in i hennes extravaganta livsstil. Varje situation hon befann 

sig i hade sina specifika regler och roller och varje definierad situation bestämde och fördömde 

vem hon skulle spela (Meyrowitz, 1985:24). På grund av att en annan part hade investerat i 

henne hade de även vissa motkrav, till exempel skulle hon visa upp utvalda klädesplagg i 

särskilda miljöer. Hon hade inte längre möjlighet att välja helt själv när hon skulle spela rollen 

som den framgångsrika instagramtjejen, utan var tvungen att anpassa sig och kliva in i rollen 

på någon annans premisser. Det är krävande för den personliga identiteten att växla mellan 

roller, det är ingenting man gör lättvindigt och det är naturligt att fästa sig vid personligheten 

hos karaktären man spelar (Meyrowitz,1965:31). Om det går så långt att man låter sitt verkliga 

jag bli definierad och kontrollerad av sin digitala framgång kan kraven ta överhand, vilket 

O’Neill beskriver: 

 

...at merely nineteen with all these followers I don’t even know what is real 

because I let myself be defined by numbers. (O’Neill, 2015-11-09) 

 

O’Neill kanske avslöjar andra delar av sitt liv nu än vad hon gjorde förut, men principen är 

densamma, hon följer fortfarande gamla spår som hon påstår att hon vill bryta sig loss ifrån 

genom att återigen använda sociala medier för att nå ut till människor och bli sedd. O’Neill har 

alltså skapat nya ramar för sin självpresentation och sin strävan efter perfektion. Återigen 

bygger hela självpresentation på att hon ska få uppmärksamhet och bekräftelse genom 

exempelvis likes. Frågan är om det överhuvudtaget är möjligt att hitta sin fasta punkt och 

identitet om man låter sig definieras utifrån hur man konsumerar och konsumeras på sociala 

medier? Om identitetsskapandet grundar sig i bekräftelse fortsätter man agera på liknande sätt 

som man tidigare gjort, oavsett vilken roll man spelar. Detta gör man eftersom man vill fortsätta 

att bli bekräftad och för att uppnå en känsla av att det man visar upp betyder någonting för 

andra. O’Neills ageranden och uttalanden, att hon exempelvis ska skriva en bok, tyder på att 

hon motiveras av just detta, att fortsätta vara en modern form av opinionsbildare på sociala 

medier.  
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4.2.1 Utseende och självkänsla  
Brown (2008:207) anser att det i synnerhet är tre områden som genererar skam när det gäller 

strävan efter perfektion, ett av dem är förväntningarna på kroppsbilden. En stor del av hur andra 

reagerar och uppfattar kvinnan utgör grunden för hennes egen självuppfattning (Tseëlon, 

1998:107). Kommentarer som bekräftar och uppmuntrar hennes perfektion gör att hon får en 

självbild av att hon både kan, och förväntas vara perfekt. O’Neill berättar i en av sina 

videobloggar hur hennes självkänsla och självvärde var kopplat till hur hon såg ut:   

 

I had this idea that to love myself meant to look like these girls (O’Neill, 2015-

11-22) 

 

Detta kan förstås genom Tseëlons (1998:83,91) teori om att utseendet är en nödvändig faktor 

för en positiv upplevelse av sig själv, att bli bekräftad genom positiva kommentarer rörande ens 

utseende har en positiv psykisk inverkan. En viktig detalj är dock att det är ett temporärt 

tillstånd, med andra ord är inte bekräftelse av utseendet tillräckligt för att skapa en varaktig 

positiv bild av sig själv. O’Neills självbild reflekterade sig alltså i hur andra betraktade henne. 

 

I felt better when people told me I looked better (O’Neill, 2015-11-16)  

 

säger hon i sin videoblogg Behind the image: makeup makes me feel better. Samhället var därför 

mer tillmötesgående mot henne som person för att hon såg bra ut. Ett vackert utseende genererar 

en personlig statushöjning för kvinnan, vilket motiverar henne till att styra sitt utseende så att 

det faller inom ramarna för samhällets skönhetsnorm. I konsumtionssamhället fungerar skönhet 

för kvinnans sociala anseende på samma sätt som pengar gör för mäns status (Wolf, 1996:27). 

O’Neills uttalande i samma videoblogg påpekar implicit detta: 

 

I was wearing make up to look better by society’s standards therefore a large 

percentage of people would treat me better (O’Neill, 2015-11-16) 

 

Hon blev bättre behandlad och fick högre social status när hon var sminkad och hennes utseende 

föll inom normens ramar. Sökandet efter psykisk hälsa och social framgång genom ett vackert 

och bekräftat yttre är ett vanligt förekommande fenomen inom sociala medier. Ett annat 

exempel på detta är bloggerskan Dasha Girine, som efter uppbrottet med sin dåvarande pojkvän 

skapade projektet “Dasha 2.0” (Girine, 2015-10-02). Det gick ut på att förbättra sig själv på 
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många olika plan, främst ytligt, med målet att må bättre och bli en bättre människa. Hon skriver 

i sin blogg att “Dasha 2.0” har lovat sig själv att ha klackskor minst sex dagar i veckan och att 

hon ska fixa sig varje morgon, oavsett hur trött hon är för att leva upp till sin nya identitet: 

 

Hur trött jag än är så får jag inte gå till jobbet i gympaskor, en hästsvans och 

inget smink. Jag blev förslappad där ett tag (Girine, 2015-10-02) 

 

O’Neill valde efter nedstängningen av sitt instagramkonto att starta en ny hemsida där hon 

presenterar en ny sida av sig själv, den medvetna renlevnadsmänniskan. Hennes agerande utgör 

ett exempel som visar på att den här sortens ytliga bekräftelsen inte är tillräcklig i slutändan, 

man vill alltid ha mer. Instagram och andra sociala medier är en otrygg miljö på så vis att man 

befinner sig i ett digitalt skyltfönster för sin omvärld och sina följare. En negativ kommentar 

eller en kritisk blick kan räcka för att självvärdet ska fallera, vilket gör att ett tilltalande utseende 

enligt samhällsnormen utgör ett svagt underlag för självkänslan. Man är under konstant 

granskning och bedömning i sitt skyltfönster och riskerar därför att få kritiska kommentarer och 

känna sig utsatt. Ju ytligare arena man rör sig på, till exempel Instagram, desto ytligare behöver 

aktören själv bli för att skydda sig själv. Man använder kläder, smink eller annat som gör att 

man ser bra ut, som en slags rustning för att inte påverkas av en negativ situation. Detta faktum 

som redogörs ovan samt att kropps-jaget och det psykologiska jaget är nära förknippade med 

varandra demonstrerar Tseëlon (1998:77,84-87) i Kvinnan och maskerna.  

 

Modellen för skönhet är föränderlig och hur man betraktar och bedömer den kvinnliga kroppen 

varierar beroende på aktuella trender (Tseëlon, 1998:119). I dag anses det exempelvis attraktivt 

med en stark och hälsosam kropp. Hälso- och viktkravet i relation till strävan efter perfektion 

framträder tydligt i O’Neills uttalande om veganismen. O’Neill nämner i videobloggen 

Veganism is revolutionary att man kan äta hur mycket man vill och fortsätta ha en smal figur 

om man är vegan:  

 

...actually you will get to a very healthy thin weight... (O’Neill, 2015-11-19) 

 

I sin videoblogg manar inte bara O’Neill manar inte bara fram kravet på att vara medveten och 

hälsosam utan uttrycker även implicit att det är viktigt att vara smal. Återigen kan man se en 

strävan efter perfektion och normuppfyllande hos O’Neill, även om hennes definition av att 

vara perfekt har förändrats och hon numera måste uppfylla andra krav.  
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O’Neills revolt mot sociala medier och perfektionssträvan har på så sätt misslyckats. Istället för 

att lyckas frigöra sig från kraven har hon i sin nya roll stött på fler krav.  

 

Att det är svårt att frigöra sig från de ytliga perfektionskraven kan ha att göra med att man hela 

tiden hjälper varandra att bekräfta dem. Inte bara för att mannen, den dominerande gör det, utan 

för att även kvinnor är med och bekräftar idealen. Ett exempel är från Fredagspodden med 

Hannah Widell och Amanda Schulman, när de diskuterar hur mycket de betyder för varandra 

och att oavsett om den ena personen har fler följare än den andra, så är det ingenting som har 

betydelse för deras systerkärlek. När Widell ska förklara hur mycket Schulman betyder för 

henne använder hon Schulmans utseende för beskriva det:  

 

I min värld så har du alltid varit den starkaste lysande stjärnan, jag har ju alltid 

tyckt att du ska bli skådespelerska eller fotomodell (Schulman, Widell, 2015-11-

26) 

 

...du är det absolut sötaste, och snyggaste… (Schulman, Widell, 2015-11-26) 

 

På så sätt lever den patriarkala synen på kvinnan som föremål för betraktelse kvar, även hos 

kvinnor.  

 

4.3 Mellanregionen 

På grund av att normen har förändrats och att man idag delar med oss av vårt privatliv i större 

utsträckning än tidigare, har det som förut tillhörde bakre regionen nu avprivatiserats och kan 

visas upp på exempelvis Instagram eller bloggar. Meyrowitz (1985:47) beskriver att det därför 

har bildats en slags mellanregion där utövaren anpassar så mycket som möjligt av sitt spel för 

att det ska vara publikvänligt. I mellanregionen visar man upp delar av sina svaga sidor som 

kan gynna det personliga varuvärdet men fortsätter att dölja det mest privata, det som tillhör 

bakre regionens djupa avgrund och kan skada anseendet. Vad som tillhör mellanregionen och 

den bakre regionen skiljer sig mellan individer. Inom vissa grupper är det socialt accepterat att 

dela med sig av information som kan anses vara känslig eller till och med förbjuden i andra 

grupper.  

 

Att man är mer involverad i andra människors liv har bidragit till att det i dagens samhälle är 

normaliserat att prata om sig själv, sitt liv och sina känslor. Det har lett till att gränsen mellan 
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offentligt och privat har blivit otydligare och att den allmänna uppfattningen är att ju mer man 

visar offentligt desto mer framgångsrik blir man online (Palfrey & Gasser, 2008:54). Att man 

numera kan göra karriär genom att driva en blogg eller ett instagramkonto visar att vem som 

helst kan nå framgång på sociala medier genom att visa upp delar av sitt liv som attraherar 

följare. Eftersom marknaden är dynamisk måste även individens identitet vara det för att kunna 

anpassa sig efter konsumtionsmarknadens snabba svängningar (Bauman, 2008:141). Individen 

kan reglera sitt marknadsvärde med hjälp av mellanregionen, och på så sätt släppa igenom mer 

eller mindre av sin bakre region baserat på efterfrågan.  

 

 

O’Neill beskriver på sin hemsida att hennes tidigare liv handlade om att leva upp till kvinnliga 

ideal och bli framgångsrik på Instagram. När hon beskriver problematiken med  detta pratar 

hon om det som ett allmängiltigt problem som alla aktörer på sociala medier är påverkade av, 

vilket i efterhand skapade diskussion. SVT Debatt valde att lyfta problematiken med sociala 

medier och hur man påverkas av dem. I programmet råder det skilda åsikter angående vilken 

utsträckning sociala medier påverkar användarna och huruvida det är en sanningsenlig bild eller 

inte som visas upp. En av dem som uttalade sig var den 20 åriga bloggaren och 

instagramprofilen Hanna Friberg, som ansåg att diskussionen saknar relevans eftersom själva 

poängen med sociala medier är att man kan bestämma över vad man visar upp (Friberg, SVT, 

2015-11-12):  

 

Nej alltså det känns som folk idag förstår att det jag lägger upp på Instagram inte 

är hela mitt liv. Jag väljer ju själv vad jag vill visa, och jag tycker att det är bra 

med sociala medier att man får välja själv vad man vill visa… (Friberg, SVT, 

2015-11-12) 

 

Att O’Neill inte lyckas hantera sitt användande av Instagram kan ha att göra med att hon 

någonstans mellan främre och bakre regionen har förlorat kontrollen. Det är viktigt att den 

främre och bakre regionen hålls isär för att individens rollframträdande ska fungera och kännas 

trovärdigt. Goffman (2014:101-103) skriver att när den offentliga personen agerar i den främre 

regionen så måste personen spela sin roll och leva ut de attribut som förväntas av en. Individen 

i den bakre regionen kan slappna av och förbereda sig inför nästa framträdande i den främre 

regionen. Man kan se hennes instagramroll som hennes framträdande på den främre regionen 
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och hennes jag bakom det som den bakre regionen, således var hon inte kapabel till att separera 

på sin främre och bakre region.  

 

Som tidigare nämnts förklarar O’Neill i inlägget Behind the image: effortless (O’Neill, 2015-

11-05) att hon önskar att hon även under sin instagramkarriär hade varit mer transparent mot 

sina följare och hennes nära och kära. Detta kan tolkas som att hon önskar att hon hade visat 

mer av sin bakre region och dess hemligheter. Å andra sidan hade O’Neill kanske aldrig blivit 

så pass framgångsrik som hon är, ifall hon hade visat sina icke-perfekta sidor innan hon slog 

igenom som instagramprofil. Då hade ingenting med O’Neill, varken hennes utseende eller 

hennes reaktion, varit av betydelse eftersom hon bara hade varit en person i mängden. 

Meyrowitz (1985:136) skriver att när den bakre regionen och den exklusiva informationen 

offentliggörs och andra grupper tar del av den kan det vara en lättnad, eftersom publiken får en 

annan inställning till personen som då upplevs som mer human och lättare att relatera till. Men 

frågan är om detta är en princip som går att applicera på alla aktörer på sociala medier, eller om 

det bara genererar fler följare och positiva reaktioner hos de som tidigare ansetts som perfekta? 

En person som har ett större antal följare, fungerar kanske som en förebild för dessa och blir 

därför omtalad på ett mer märkbart sätt. Medan en person som har ett litet antal följare, endast 

blir uppmärksammad inom sin grupp.    

 

Fornis blogginnehåll ger intrycket av att hon tjänar mycket pengar och lever ett glamouröst liv. 

Sedan hon börjat agera i mellanregionen har hon visat upp delar av sitt liv som inte är lika 

glamourösa, sidor som tidigare har varit gömda i den bakre regionen. I Fornis krönika Jag kan 

inte vara perfekt tyvärr får hon massor av kommentarer som uppmuntrar denna sortens 

backstage-innehåll. Läsarna upplever att de både kan relatera till innehållet samt slippa jämföra 

sig med en till synes perfekt person, vilket kan minska deras egna strävan. Den 26e november 

2015 skrev Forni ett inlägg med rubriken Thank you där hon uttryckte för sina läsare att hon 

inte mår bra: 

 

Om jag ska vara ärlig så känner jag inte igen mig själv och jag gillar inte det som 

finns där inne. Jag är så himla… arg (Forni, 2015-11-26) 

 

Utifrån inläggets kommentarsfunktion kan man förstå att dessa självutlämnande inlägg är 

någonting som läsarna uppskattar. Twenge (2006:36,37) argumenterar för att det är bra för 
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individen att prata om sina misstag och mörka sidor och att man samtidigt hjälper andra som 

har samma problem.  

 

Användaren P:s kommentar är en bland många som bekräftar detta:  

 

Tack att du skriver om att du mår såhär! Jag är också inne i en fruktansvärt stressig 

och jobbig period just nu… (P i Forni, 2015-11-26) 

 

Meyrowitz beskriver (1985:109) att alla medier fungerar som ett slags filter för att dölja vissa 

aspekter av verkligheten, det vill säga sina bakre regioner. Tack vare mellanregionen kan man 

likt Forni vara osäker eller deprimerad men ändå framstå som självsäker, glad och 

framgångsrik. Gränserna för det privata och offentliga är inte längre lika tydliga och därför kan 

man anpassa sitt framträdande så det passar i den situation man befinner sig i. Mellanregionen 

gynnar på så vis tillväxten av perfektionskraven på sociala medier, eftersom man alltid kan visa 

upp sin bästa sida. Som tidigare visat uppmuntrar mellanregionen samtidigt blottläggandet av 

hemligheter om imperfektion, exempelvis avslöjanden om sanningen bakom vissa bilder. Dessa 

två sidor hos mellanregionen drivs båda av idén om framgång och uppmärksamhet, eftersom 

följare både vill läsa om det perfekta liv de fascineras och provoceras av, samtidigt som de 

uppskattar att läsa om det vanliga livet som de kan relatera till.    
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5. Den osynliga kvinnan 

 

Som nämnts ovan känner nästan alla av perfektionskraven mer eller mindre, men de tar sig 

olika uttryck för män och kvinnor. I sitt Ted talk Listening to shame pratar Brown om skam och 

hur det påverkar vårt samhälle (Brown, 2012). Hon säger att:  

 

Shame, for women, is this web of unobtainable, conflicting, competing 

expectations about who we're supposed to be (Brown, 2012) 

 

Hennes definition av skam hänger ihop med vår definition av perfektionskraven. Det är något 

som är skapat utifrån externa faktorer, från exempelvis medier, men som existerar inom en 

själv. Brown menar att skammen känns likadan för kvinnor och män, men att de tar sig uttryck 

på olika sätt. För kvinnor är skam att man ska göra allt, man ska göra det perfekt och man ska 

aldrig visa att man kämpar (Brown, 2012). Utöver detta har även kvinnor kravet på sig att ha 

ett vackert utseende, ett ämne Wolf (1992) behandlar i boken Skönhetsmyten. Hon menar att ju 

mer plats kvinnor har tagit i samhället, politiskt och juridiskt, desto tyngre och hårdare har 

kvinnor belastats av bilder som visar hur de ska se ut (Wolf, 1992:7). Forni berättar hur hon 

själv upplevt att det har riktats fokus på hennes kropp och utseende i ett professionellt 

mötessammanhang: 

 

När vi gick där ifrån skrockade männen och den ena lät sin hand ramla ner över 

min rumpa på vägen ut, som en påminnelse om att jag bara är tjej. Bara en tjej 

(Forni, 2015-07-14) 

 

Fornis chefsroll förminskas, och hennes utseendes betydelse förstärks när hon i en sådan här 

situation utsätts för ett sexuellt övergrepp. Detta är ett exempel på en av de kvinnliga 

paradoxerna, att du som kvinna är socialt osynlig samtidigt som du är psykiskt och fysiskt 

synlig. Hon görs till ett föremål för betraktande istället för interaktion, och bedöms utifrån en 

fantasimodell av hur skönhet ska se ut (Tseëlon, 1998:75). Enligt Brown (2008:251) klandrar 

kvinnor sig själva för sin osynlighet, de känner att de är osynliga eftersom de inte är tillräckligt 

bra eller för att de inte räknas. Osynligheten kan på så sätt väcka mycket skam hos kvinnor.  
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När jag försökte säga något under mötet var det ingen av de andra männen som 

lyssnade på mig. Ordet var inte mitt, för ingen tyckte att mitt ord var viktigt 

(Forni, 2015-07-14)  

 

Forni beskriver hur hon upplevde att hennes ord försummades på grund av hennes kön. Hon 

känner sig förminskad och utesluten från den sociala situationen, som att hennes ord inte är lika 

mycket värt på grund av att hon är kvinna. Fornis upplevelse är ett exempel på Tseëlons 

benämning av kvinnan som en del av den stumma gruppen. På så vis att kvinnor inte har makt 

att förändra den språkliga agendan eftersom att de tillhör den dominerade samhällsgruppen, 

som tvingas rätta sig efter den manliga dominansen (Tseëlon, 1998:97f).  

I situationen som beskrivs ovan tvingas Forni upp på scen där hon betraktas som en bild snarare 

än en person, detta öppnar i sin tur upp för sexuella trakasserier. Forni skriver ingenting om hur 

hon bemöter denna situation, vilket kan tolkas som att hon i stunden det hände valde att ignorera 

handlingen och acceptera en underlägsen position. Oavsett hur Forni skulle ha reagerat på 

situationen, kommer hon alltid att bli negativt bedömd, för även om framträdandet nästintill 

framstår som en naturlig del av kvinnans väsen saknas det ett korrekt sätt för kvinnan att visa 

upp sig på menar Tseëlon (1998:43).  

 

Innan O’Neill la ner sitt instagramkonto försökte hon leva upp till bilden av en perfekt kvinna. 

Då kunde hon ej avslöja sin ansträngningar för att verka perfekt, exempelvis hur hårt hon tränat 

eller hur lite hon ätit för att se smal ut på bild. Detta är ett exempel på hur kvinnor förväntas 

leva upp till fantasier om skönhet och samtidigt dölja ansträngningarna bakom en mask av 

naturlighet (Tseëlon, 1998:112). Brown (2008:217) beskriver hur vi alla strävar efter att vara 

naturliga skönheter, och att företagen tjänar pengar när de marknadsför produkter som 

garanterar en naturlig look. Denna naturlighet är ett ideal som förespråkas och konstrueras av 

många stora damtidningar, bland annat av Veckorevyn som ger tips på hur man blir naturligt 

vacker:  

 

VR hjälper dig att fixa en osminkad look – utan att du känner dig osminkad (VR, 

2008)  

 

Det som tidningens rubrik kommunicerar är att de ska hjälpa kvinnan att skapa en mask som 

inte avslöjar hennes ansträngningar för att bli perfekt.  
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Kvinnan ska alltså känna sig sminkad, men se osminkad ut, “Så lägger du en osynlig mejk” 

(Veckorevyn, 2008). Både O’Neill och Forni har på sina respektive bloggar erkänt att de bär en 

mask, då de avslöjat att det ligger stor ansträngning bakom deras perfekta yta.  

 

Att det är kvinnor som i huvudsak studeras i denna uppsats är inte en slump eftersom det i större 

utsträckning är kvinnor som använder bloggar och uttrycker reaktioner genom dessa, inte bara 

mot perfektionskraven utan mot sin underlägsna roll och osynlighet överlag. Bloggarenan har 

utvecklats till en kvinnlig domän där de osynliga kvinnorna har möjlighet att göra sina röster 

hörda och nå ut till en större publik, O’Neill och Forni är två tydliga exempel bland många 

andra.  
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6. Sociala medier som verktyg 

 

På senare år har det utvecklats flera kanaler inom sociala medier, vilket bidragit till att det finns 

fler sätt att jämföra sig med varandra. Tillskottet av nya medier förändrar funktionerna, 

betydelsen och effekterna av de tidigare medierna, och kommunikationen mellan människor 

går allt snabbare, vilket har förändrat synen på interaktion (Meyrowitz, 1985:19), exempelvis 

förväntar man sig att få respons utan dröjsmål. När man delar med sig av exempelvis en bild, 

så både hoppas och förväntar man sig snabb respons, vilket ger en tillfredsställande känsla samt 

pådriver strävan efter den perfekta bilden. Om man får respons genom till exempel “likes” blir 

det en bekräftelse på att det man visar upp har genomslagskraft i mediebruset och är attraktivt 

för publiken, och får man färre “likes” tyder det på att man måste anstränga sig hårdare. Turkle 

(c2011:167) menar att om man hela tiden strävar efter att få bekräftelse på sociala medier 

riskerar man att bli beroende och stressad av uppmärksamheten, någonting som O’Neill har 

beskriver att hon erfarit:  

 

Everything I did was for views, for likes, for followers (O’Neill, 2015-11-08)  

 

Innan O’Neill la ner sin instagramkarriär fick hon mycket uppmärksamhet var hon än befann 

sig. Hennes självpresentation online styrde hon åt den riktning som gav henne mest 

uppmärksamhet, vilket var hennes utseende. Hon skapade sin perfekta, normkorrekta bild med 

lockat hår, en naturlig make-up, ögonfransförlängning och trendiga figuravslöjande kläder:  

 

I played that role; the insta famous, effortlessly beautiful, carefree vegan model... 

I made a career being that girl (O’Neill, 2015-11-05) 

 

Palfrey och Gasser (2008:20-21) menar att digitaliseringen erbjuder möjligheter i form av 

förändring eller förbättring av identiteten på nätet för att bygga upp en attraktiv bild för de som 

tar del av vår profil, vilket O’Neills självpresentation online är ett uttryck för. När den attraktiva 

bilden inte överensstämmer med hur individen känner sig kan det dock bli problematiskt. I sin 

instagramroll kände sig beskriver O’Neill att hon kände sig trygg och självsäker. När hon blev 

konfronterad av någon i det verkliga livet blev hon dock osäker, eftersom det fanns förutfattad 

mening om vem hon var på grund av hennes roll på Instagram (O’Neill, 2015-11-11).  
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O’Neill upplevde att den bild andra hade av henne egentligen inte stämde överens med hennes 

egen självbild, vilket skapade denna oro som senare kan ha utlöst hennes reaktion mot sociala 

medier.  

 

Den största skillnaden mellan tryckta medier och elektroniska medier är att tryckta medier 

endast utgörs av kommunikation, medan elektroniska medier även kan visa uttryck. Våra nya, 

elektroniska medier, såsom Instagram eller bloggar, publicerar alltså ett helt nytt spektrum av 

information som tidigare har varit avgränsat till privata interaktioner. Det är accepterat och i 

princip förväntat att man delar med sig av sina privata bilder eller åsikter och känslor. 

Kommunikation kan vara abstrakt, och är därför nödvändigtvis inte platsbundet (Meyrowitz, 

1985:94f). Som ovan nämnt erbjuder digitaliseringen verktyg till att anpassa identiteten på nätet 

för att bygga upp en tilltalande bild. Man kan sitta på ett ställe och ladda upp en bild som är 

tagen på en annan plats vid en annan tidpunkt (Palfrey & Gasser 2008:20-21), exempelvis när 

Friberg laddar upp en gammal bild från sin semester i Mexiko (Friberg, 2015-11-16). Genom 

att ladda upp bilden en novemberdag kan hennes liv uppfattas som mer glamouröst, även om 

hon också befinner sig i kalla, gråa Sverige. Visar man bara upp det bästa främjar man sin 

strävan efter perfektion, eftersom man dels sänder ut budskapet att ens liv är perfekt och 

eftersträvansvärt, och dels eftersom det lockar till sig fler “likes” som gynnar självförtroendet. 

Forni beskriver i Ångestpodden (2015) hur hon upplever att perfektionskraven drivs på av 

grupptryck och hur man jämför sig med andra på sociala medier: 

 

Jag vill inte lägga upp en bild på min trista gråa vardag om alla andra lägger upp 

solskensbilder. Man blir väldigt influerad av sin omgivning (Forni, 2015-07-01) 

 

Sociologen Brown menar att det är mediernas budskap som får oss att tro att om man bara vore 

lite snyggare, smartare och levde mer hälsosamt skulle man inte känna sig lika oduglig längre 

(Lerner, DN, 2015-12-01). Även om Brown möjligtvis syftar på andra medier såsom tidskrifter 

eller reklamannonser, kan detta appliceras på sociala medier. I och med expansionen av sociala 

medier kan alla publicera tillrättalagda bilder, vilket sänder ut liknande budskap som en 

reklamannons. Skillnaden är att bilderna på sociala medier kan uppfattas som mer 

verklighetstrogna eftersom det är “riktiga” personer bakom bilderna, vilket kan skapa ännu mer 

ångest. 
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Sociala medier, såsom Instagram, möjliggör att massproducera nuet och att återuppleva 

erfarenheter om och om igen. Var man befinner oss fysiskt har inte längre någon inverkan på 

var och vem man är socialt (Meyrowitz,1985:18,115). De digitalt infödda är en grupp som är 

vana vid att uppleva sin omvärld genom sin telefon och därigenom upplever de nuet senare via 

sin skärm. Man kan exempelvis vara upptagen med att göra en snapchat-story av en fest, istället 

för att aktivt vara på festen, eller filma en konsert med sin mobilkamera och sedan se konserten 

på sin egen skärm. Fokus har skiftat från en aktiv fysisk närvaro till att det viktigaste är 

självpresentation i vad som anses vara en häftig miljö. Erfarenheten man har, skiljer sig alltså 

från den man skriver om (Meyrowitz, 1985:123). Genom sociala medier kan man ta del av det 

som händer, var man än är:  

 

Yet when we are everywhere, we are also no place particular (Meyrowitz, 

1985:125) 

 

Om man kan vara överallt, kan man även vara vem man vill, dock betyder det att man på samma 

gång inte är någon alls. O’Neill beskriver exempelvis att hon upplevt att hon glömde bort vem 

hon egentligen var och därför slutade hon med sociala medier för att hitta sig själv igen.  

 

Den digitala utvecklingen har gynnat oss på så sätt att man är mindre platsbunden och har lättare 

att upprätthålla sociala relationer oavsett avstånd. Detta har även lett till större krav på att man 

måste upprätthålla sitt liv på sociala medier, vilket Snapchat-exemplet visar. Det är idag inte 

tillräckligt att endast leva vårt faktiska, sociala liv. Att man idag måste underhålla både våra 

online- och offlineliv är någonting som Turkle (2011:160) benämner som “multi-lifing” eller 

“life-mix”. Detta fenomen är något som sker både omedvetet och medvetet, beroende på vilken 

självinsikt individen har. I podden Ofiltrerat (Sjöström, 2015) som drivs av PT-bloggaren Sofia 

Sjöström berättar bloggaren Frida Fahrman att hon oftast inte skriver om sitt vardagsliv eller 

sina dåliga dagar i bloggen. Någonting som hennes läsare kritiserat henne för eftersom hon 

visar upp någonting orealistiskt perfekt. Som svar på kritiken menar Fahrman att det är ett 

medvetet val att inte dela med sig av sitt vardagsliv: 

 

Jag gnäller inte så mycket över vardagsgnället. Över att jag sovit dåligt eller har 

dålig dag, om jag är sjuk och snorig. För det är jag också, precis som alla andra 

(Fahrman, 2015-11-07) 
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Fahrmans uttalande gestaltar det som Brown (2008:206) skriver om: att ens liv ska uppfattas 

som perfekt genom att man sätter ihop de bästa delarna. Man vill inte bara vara bra på det man 

gör, man vill vara perfekt.  
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7. Perfektionskraven - En evig strävan?  

Varifrån kommer strävan efter perfektion? I vår slutdiskussion återvänder vi till Browns teori 

som menar att svaret på ovan ställda fråga finns i skamnätet (2008:206-207). Alla människor, 

ens familj, ens vänner och kollegor, inklusive en själv identifierar sig efter vilka förväntningar 

som finns på individen. Förväntningarna man har på sig själv, och således även projicerar på 

andra, tar ofta form som olika budskap i ens eget huvud menar Brown (2015:66):  

Du kan egentligen inte älska dig själv än, för du är inte tillräckligt ______ (söt, 

smal, meriterad, rik, begåvad, lycklig, smart, kvinnlig, manlig, produktiv, 

trevlig, stark, härdad, omtänksam, populär, kreativ, omtyckt, beundrad, nyttig) 

(Brown, 2015:66)  

 

Skam är alltså i grunden detsamma som rädslan för att vara en sådan som ingen kan älska 

(Brown, 2015:67). Man döljer sitt riktiga jag eller sin helhetsbild bakom perfektionskraven, 

eftersom man är rädd att ingen kommer tycka om en om man visar alla sina problem och 

tillkortakommanden. Brown (2015:92) menar att man känner skam även när man upplever att 

man inte är fullkomlig, vilket betyder att man, trots märkbara ansträngningar, fortsätter sträva 

efter perfektion. Perfektionskraven kan därför ses som beroendeframkallande. Man försöker 

döva skamkänslan med att bli mer perfekt, som i sin tur föder ännu mer skam. Perfektionism 

utgår ifrån en utomstående blick “vad ska de tycka?”, med andra ord handlar det om intryck, 

att man vill uppfattas som perfekt (Brown, 2015:91). Sociala medier är ett lättanvänt verktyg 

för att dölja sina brister och presentera en förskönad bild av sig själv eller med andra ord 

regissera sin självpresentation. På exempelvis Instagram kan man utan stor ansträngning låtsas 

att man är på ett visst sätt, exempelvis en lyckad framgångsrik bloggare eller en hälsoguru, och 

anpassa sig så man passar in och således få bekräftelse på att man duger. Man tror att man frigör 

sig från skammen om man lyckas visa upp en perfekt bild, men i själva verket sjunker man bara 

djupare ner i skamträsket. Instagram och produceringen av perfekta bilder bidrar till att 

bibehålla det ouppnåeliga perfektionsidealet och eftersom man inte helt kan styra över hur andra 

människor ser en är det förvånande hur mycket tid, energi och pengar som läggs ner på att 

försöka uppfattas perfekt.  

 

I O’Neills och Fornis fall ger båda uttryck för att deras digitala roller har tagit över hela deras 

liv, de blev utmattade av sina tidigare roller. Båda har uttryckt att de blev nedstämda av de krav 
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som tidigare ställts på dem. O’Neilluttrycker ledsamhet över sin före detta roll och Forni skriver 

mycket om sin ångest:  

 

Jag har ångest… Den är inte extremt i sin smärta at first, men tillslut får man 

panik av ångest (Forni, 2015-04-20) 

 

Mycket av det som de säger eller skriver tyder på att de har blivit digitalt utbrända. Både Forni 

och O’Neill har valt karriärer som innebär att de konstant exponeras och finns tillgängliga. 

Deras reaktioner och berättelser visar på att det kan ha negativa effekter på identiteten att hela 

tiden vara inom räckhåll för andras blickar, kommentarer och åsikter. Vid första anblick verkar 

både Forni och O’Neill som två starka individer med en tydlig och kontrollerad identitet. 

Palfrey och Gasser (2008:34) menar dock att även om man verkar ha en kontrollerad identitet, 

har man på grund av digitaliseringen mindre kontroll än vad man tror. Hur Forni i sin blogg 

hoppar mellan olika identiteter, exempelvis den ångestfyllda till den framgångsrika, visar att 

hon kanske trots allt inte har kontroll över sin identitet.   

 

Anledningen till att man har mindre kontroll över sin identitet kan ha många orsaker, men en 

viktig aspekt kan vara hur man genom sociala medier jämför sig med varandra i allt högre grad. 

På så vis skapas en tro och förväntan på att man alltid kan bli lite snyggare, smartare och bättre 

som människa. Problemet är att man jämför sig med tillrättalagda bilder som egentligen inte 

har med verkligheten att göra (Twenge, 2006:238). Radioprofilen Cissi Wallin uppmanar i sin 

krönika (Wallin, Metro, 2015-01-19) att man ska sluta jaga perfektion eftersom den inte 

existerar i verkligheten. Hon menar att man borde försöka nöja sig med vem man är istället för 

att jämföra sig själv med andra.  

 

Varför jagar man perfektion om man innerst inne vet hur skadligt det är? Brown (2015:90) 

beskriver perfektionismen som en tung sköld som man släpar runt på i tron att den är ett skydd, 

när den endast hindrar oss från att vara fria. Man förhåller sig till perfektionskraven för att 

slippa visa sitt äkta, sårbara jag och för att bli en person som är omtyckt överallt. 

Perfektionskravens destruktiva normsystem utgörs av “jag är det jag gör och hur jag gör det” 

(Brown, 2015:90), man är sina prestationer och misslyckanden. Även utseende kan betraktas 

som en prestation, särskilt för kvinnor. Det gör att kvinnor har ett extra krav på sig, vilket har 

motiverat urvalet i denna uppsats. Utseendet är livsviktigt för kvinnan eftersom det utgör en 
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stor del av hennes självuppfattning och självkänsla (Tseëlon,1998:107) och således även hennes 

status. Tsëelons teorier var därför viktiga för vår studie.  

 

Vår studie har förhoppningsvis bidragit till en ökad förståelse för hur digitaliseringen och 

sociala medier är sammanlänkade med perfektionskraven. I och med utvecklingen av sociala 

medier har nya mötesplatser utvecklats som möjliggör för oavbrutet umgänge obundet till den 

fysiska platsen. Att man hela tiden befinner sig i ett socialt sammanhang, även när man är ensam 

i sitt sovrum, bidrar till en ökad press att få bekräftelse på självpresentationen. Detta kan vara 

en förklaring till varför O’Neill och Forni försöker upprätthålla självpresentationen på vardera 

blogg, även om den har antagit en ny skepnad. Man förväntas visa upp sina perfekta sidor oftare 

eftersom man genom sociala medier har den möjligheten, vilket gör att pressen på individen 

ökar och kraven blir mer omfattande. I SVTs Debatt (2015-11-12) får föreläsaren och före detta 

bloggaren Cimon Lundberg ordet: 

 

Jag tror inte att någon av oss, eller väldigt få, hade fortsatt med sociala kanaler 

om like-funktionen inte hade existerat, så någonstans handlar det om bekräftelse 

(Lundberg, 2015-11-12) 

 

Han fortsätter: 

 

Man har skapat en bubbla av bekräftelse. Man har satt en sorts annan 

personlighet framför sig för att man blir plötsligt väldigt uppmärksammad... 

(Lundberg, 2015-11-12) 

 

Lundberg är ännu ett exempel på en person som upplever att perfektionskraven och bekräftelse 

är sammanlänkade med sociala medier. Spelar man en framgångsrik roll på sociala medier kan 

detta leda till många “likes”, vilket gör att bekräftelsebehovet växer och man fortsätter spela 

denna roll. Forni beskriver hur hennes bekräftelsebehov relaterar till “likes” på Instagram: 

 

Om jag får under 1000 likes så kategoriserar jag det som lite. Om jag får över 

2000 likes så är jag nöjd (Forni, 2015-11-26) 

 

De fall vi har studerat har gett ökad förståelse för strävan efter perfektion, perfektionskraven, 

självpresentation på sociala medier och mer specifikt vad detta innebär för kvinnor. Det 
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empiriska materialet i relation till teorin har bidragit till insikter om hur viktigt naturlighet är 

för kvinnans perfektion och hur hon känner skam om hon blir påkommen i sina ansträngningar. 

Vi spekulerar i hur man kan distansera sig från kraven, ifall det enda sättet att försöka bli fri är 

att ta kontroll över kraven och medvetet ignorera dem. Det är komplicerat eftersom kraven är 

så pass allomfattande och föränderliga, samt då de på olika sätt bekräftas och på så sätt 

upprätthålls.  

Som vi nämner i början av uppsatsen bör man betrakta perfektionskraven ur både ett samhälls- 

och individperspektiv, eftersom det är de gemensamma tankesätten hos individer som ger 

upphov till samhällsnormerna. På så sätt påverkar människan samhället samtidigt som 

samhället påverkar individen. Människan har även skapat de verktyg, exempelvis sociala 

medier, som används för att upprätthålla normerna och således perfektionskraven. Därmed kan 

man även se denna eviga strävan som ett kretslopp, där människor omedvetet är producenter 

och konsumenter av perfektionskraven på samma gång. Kretsloppet resulterar i att om man 

lyckas undkomma ett krav riskerar man att falla under ett annat. I framtida forskning kan det 

därför vara intressant att undersöka ifall det överhuvudtaget är möjligt att frigöra sig från 

perfektionskraven.  
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