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Abstract/Sammanfattning 

B-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och 

medier, Lunds universitet; “Alltså man vill ju ändå ha likes. En kvalitativ studie om 

gymnasietjejers syn på bekräftelsebehov och det sociala spelet på Instagram”, författad av Klara 

Thorell & Sofia Karlefeldt. 

Instagram är ett socialt nätverk där många unga tjejer är aktiva genom att lägga ut bilder, ge likes 

och kommentarer och nätverka med varandra. I dagens moderna samhälle, där sociala medier har 

integrerats i vardagen och där vi människor förväntas vara konstant uppkopplade, söker vi 

människor bekräftelse genom dessa medier och interaktionen som sker därigenom. 

Ideal och normer om hur vi förväntas vara bidrar till en form av stress, och tydliggörs genom det 

sociala nätverket Instagram, där bilder och utseende ligger i fokus. Syftet med uppsatsen är att 

belysa hur gymnasietjejer upplever tillvaron kring det sociala nätverket och vilka sociala processer 

som förekommer. Vi har i studien utgått från ett kvalitativt tillvägagångssätt och genomfört en 

semistrukturerad gruppintervju med tre utvalda respondenter. Inför intervjun skrev vi en 

övergripande intervjuguide med inledande öppna frågor till mer specifika frågor i avslutningen. 

Respondenterna är mellan 18 & 19 år och går på gymnasiet.  

Vi kan efter genomförandet av studien konstatera att respondenterna genom användningen av 

Instagram upplever den stress som det för med sig, då det är väldigt tidskrävande och påminner 

om ideal i samhället. Det förekommer ett socialt spel mellan dessa unga tjejer på Instagram, som 

innebär att likes, kommentarer och bekräftelse fungerar som en slags byteshandel. Andras åsikter 

är något som betyder mycket i detta sociala spel. 

 

 

Nyckelord: Bekräftelsebehov, Instagram, gymnasietjejer, könsroller.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sociala medier används idag flitigt av många, och är en stor del av vår vardag. Både privat och för 

företag fungerar de sociala medierna som en plattform för nätverkande och interaktion med andra 

människor. Instagram är en form av dessa sociala nätverk, där syftet är att dela med sig bilder och 

kortare texter. Det skapades år 2010 av Kevin Systrom och Mike Krieger och har idag ca 300 

miljoner dagligen aktiva användare (Socialmediatoday 2017). Bland svenskarna är Instagram det 

näst största sociala nätverket och används framförallt av unga. Statistik visar även att 

användningen är betydligt större hos kvinnorna än hos männen (Svenskarna och internet 2016). 

Genom den stora användningen av Instagram och sociala medier tar vi ofta del av reklam, bilder 

på kändisar och modeller, och andra människor som förmedlar och förespråkar ideal och normer i 

samhället. Många ser idag Instagram och övriga sociala medier som en möjlighet att synas inför 

en publik, där de kan göra karriär både genom att marknadsföra sig själva och företag. 

I oktober 2015 tog den då 18-åriga modellen och sociala-medier-stjärnan Essena O’Neill 

från Australien bort sina sociala medier och skapade stora rubriker i media. Hon började med att 

radera över 2000 bilder och redigerade sedan de återstående bildernas ”caption”, där hon avslöjade 

sanningen bakom bilderna, till exempel hur hon fått betalt för att posera i en klänning hon inte 

tyckte om. Kort därefter raderade Essena hela Instagramkontot och slutade med sociala medier 

helt och hållet (The Guardian 2015).  Hon lade sedan ut ett videoklipp där hon förklarar att sociala 

medier inte är verkliga livet, och att sociala medier är en “business” där “perfekta bilder” inte är 

verkligheten. Det som fick Essena att ställa sig mot sociala medier var att hon tröttnade på pressen, 

stressen och att försöka vara “a perfect person online” (Youtube 2015).  

I programmet ”Tänk till snackar stress” av Sveriges Utbildningsradio (UR) diskuteras i ett 

av avsnitten ämnet sociala medier och stress. Programledarna intervjuar en kvinna som kommit ur 

känslor av ångest relaterat till sociala medier, samt forskaren Haris Agic som förklarar anledningen 

till att vi människor jämför oss med andra, och på så sätt känner press och ångest. Han menar att 

vi människor jämför oss med varandra eftersom det alltid har varit sättet vi lärt oss om varandra 

och oss själva, och att man därmed ser sig själv genom andra (Utbildningsradion 2016). 

Programledarna diskuterar för- och nackdelar sociala medier för med sig, och menar att 

bekräftelsen man kan få genom likes och kommentarer exempelvis, ger positiva känslor av 

tillfredsställelse, samtidigt som stressen över att få den medför negativa känslor. Haris Agic 
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uttrycker det som att: “Vi törstar efter bekräftelse men samma typ av bekräftelse hotar att förgöra 

oss” (Utbildningsradion 2016). Ämnet stress kopplat till sociala medier är alltså del av en befintlig 

samhällsdebatt, som är högst relevant i vårt moderna och digitala samhälle. De sociala medierna 

kan fungera både positivt och negativt för oss människor, genom tillgänglighet och nätverkande, 

men bidrar också till stress, press och exponering av normer. 

 

1.2 Problemformulering 

Vi har utgått från unga människors bekräftelsebehov och valt att fokusera på och skapa ett samtal 

kring mediernas roll i detta. Vårt specifika problem, som vi i den här uppsatsen kommer att 

analysera, fokuserar på unga tjejer och deras användning av det sociala nätverket Instagram. Vår 

uppsats problematiserar de sociala praktiker som Instagram kan föra med sig hos unga tjejer, i ett 

modernt samhälle där sociala medier har integrerats i vardagen. Instagram är som tidigare nämnt 

ett socialt nätverk där bilder ligger i fokus, vilket är relevant då vår uppsats fokuserar på samhällets 

ideal och normer som tar sig uttryck i utseende och jämförelsen med andra. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att ur gymnasietjejers perspektiv belysa de sociala praktiker som förekommer 

på det sociala nätverket Instagram. Studien syftar även till att förstå det sociala spelet kring 

Instagram och hur detta sociala nätverk har en roll i att fylla bekräftelsebehov. 

 

Frågeställningar:  

- Hur upplever gymnasietjejer de sociala praktiker som förekommer på Instagram?  

- På vilka sätt kan Instagram spela en roll i sökandet efter bekräftelse? 

 

2. Tidigare forskning  

Det finns en hel del forskning kring sociala medier överlag och hur dessa används och mottas av 

unga människor. Kvantitativa undersökningar är den vanligast förekommande metoden och 

åldersspannet är oftast relativt brett i den forskning vi har tagit del av. De studier som presenteras 

här känns mest relevanta för oss då de studerar olika typer av välmående i samband med sociala 

medier.  
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2.1 Sociala medier och ensamhet 

Pittman och Reich undersöker i sin studie kopplingen mellan sociala medier och ensamhet bland 

yngre generationer. I deras artikel Social media and loneliness: Why an Instagram picture may be 

worth more than a thousand Twitter words (2016) skriver de att deras undersökning visar att 

bildbaserade sociala medier har mer positiv effekt än de textbaserade, på grund av den intimitet 

som skapas av bilder (Pittman & Reich, 2016). De har utgått från teorin om uses and gratifications 

och använde sig av enkäter med öppna frågor för att få både kvantitativa och kvalitativa svar från 

cirka tvåhundra universitetsstudenter som slumpmässigt valts ut (ibid). Slutsatsen är att 

användning av bildbaserade sociala medier kan göra att ensamhet minskar samtidigt som 

tillfredsställelsen av behov kan öka. Detta kan bero på den intimitet som bildbaserade medier kan 

ge upphov till, i jämförelse med de enbart textbaserade sociala medierna (ibid.). 

 

2.2 Genus och popularitet i sociala medier  

I artikeln Using social media for Social Comparison and Feedback-Seeking: Gender and 

Popularity Moderate Associations with Depressive Symptoms (2015) undersöker Nesi och 

Prinstein hur beteenden som är baserade på teknik och sociala medier, som till exempel social 

jämförelse och bekräftelsesökande, kan förutsäga depressiva symtom bland ungdomar. De 

använde sig av en kvantitativ metod med frågeformulär som de cirka 600 deltagarna svarade på 

två gånger, med ett års mellanrum. Deltagarna var mellan 12 och 16 år gamla. Resultaten visade 

att social jämförelse och bekräftelsebehov var associerat med depressiva symptom. De visade även 

att popularitet och kön spelade en roll i detta, och särskilt mycket för kvinnor. Att vara en ung 

kvinna med ”låg popularitet” var speciellt associerat med depressiva symptom i samband med 

sociala medier och beteenden som härstammar från dem (Nesi & Prinstein, 2015).  

 

2.3 Likes och belöning 

Sherman och Payton med flera skriver i artikeln The Power of the Like in Adolescence: Effects of 

Peer Influence on Neural and Behavioral Responses to Social Media (2016) om hur likes på ens 

sociala medier är relaterade till en ökad aktivering av hjärnans belöningscentrum. De kom även 

fram till att man med större sannolikhet kommer gilla bilder som många redan har gillat, än bilder 

med färre likes. Denna studie gjordes bland ett antal ungdomar som  fick kolla på och gilla 
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Instagram-bilder medan de befann sig i en magnetkamera. Datan som lästes av kunde tolkas som 

att jämlikar i ungdomsåren utövar ett stort inflytande på varandra (Sherman m.fl., 2016). 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskningen som nämns här säger att det finns en koppling mellan livet på sociala medier och ens 

belöningssystem. Vi får även reda på att kvinnor och ungdomar i allmänhet är särskilt utsatta. De 

bildbaserade sociala medierna ska enligt en av studierna ovan dock ha en mer positiv effekt på 

måendet än de textbaserade. Det vi ämnar bygga vidare på är hur unga tjejer själva upplever de 

bildbaserade medierna, specifikt Instagram, och hur de berörs. I vår studie är syftet att mer 

genomgripande beskriva upplevelser, känslor och hur man som gymnasietjej agerar på Instagram 

och varför man agerar som man gör. Könsroller och ideal kommer även tas upp då det i tidigare 

studier varit en väsentlig faktor. Vår studie använder sig av en kvalitativ undersökning med ett 

urval vi själva valt, medan dessa främst använt sig av kvantitativa och med mer eller mindre 

slumpmässigt utvalda personer. 

 

3. Teori 

För att ge en vetenskaplig grund åt vår insamlade empiri och analys har vi valt ut teorier och 

begrepp som kan kopplas till den tillvaro som skapas genom sociala medier och som hjälper oss 

att förstå det sociala spelet som sker på Instagram. Dessa begrepp och teorier kommer att redovisas 

i tre avsnitt: Uppmärksamhetssamhället, Uses and gratifications, samt Genusperspektiv. 

 

3.1 Uppmärksamhetssamhället 

Nanna Gillberg förklarar uppmärksamhetssamhället som ett ekonomiskt, socialt och kulturellt 

system som har vuxit fram i ett medialiserat samhälle, där uppmärksamhet är det centrala. Det är 

ett, som Gillberg beskriver “självrefererande och självproducerande system”, där människan 

producerar uppmärksamhet, med målet att synas, nätverka och offentliggöras (Gillberg 2014:18). 

Gillberg förklarar att det fysiska befinnandet utmanas av det symboliska som sker på nätet, genom 

medialiseringen. Uppmärksamheten har blivit en konkurrensvara i det moderna och medialiserade 

samhället. Att “hamna i offentligheten” anses lyckat, och det är först när personer, upplevelser och 

saker hamnar i offentligheten som det får ett faktiskt värde (Gillberg 2014). 
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Denna teori kallar Gillberg för ”Offentlighetsprincipen” (som inte ska förväxlas med att ta 

del av offentliga handlingar) och utgör två huvudprinciper för denna. Den första principen innebär 

att personer, saker och upplevelser får ett värde först när det offentliggörs. Den andra principen 

säger att offentligheten (som princip) är ett högt värderat tillstånd (Gillberg 2014:27). Även “jaget” 

får sitt värde genom kommersialisering, och fungerar som en vara eller ett personligt varumärke 

(Gillberg 2014:27). Hon nämner också det hon kallar för ett “magiskt kapital” som innebär just 

“värdeskapande genom offentliggörande och mediecirkulering” (Gillberg 2014:22). 

Gillberg reflekterar över hur samhället har påverkats av medialiseringen och 

digitaliseringen, och hur detta har kommit att bli socialt accepterat. Hon anser att mycket av det 

som sker på sociala medier inte är verklighet och att människor ofta “förbättrar sanningen” på 

sociala medier. Man väljer att visa upp en medierad verklighet, som i stor mån överträffar “den 

verkliga verkligheten” (Gillberg 2014). Detta kopplar hon till Goffmans teorier om att vi alla är 

“aktörer” som framhäver och undanhåller olika “sidor och aspekter”. Det kallar Goffman för 

“intrycksstyrning”, och innebär att vi människor försöker kontrollera de intryck vi gör på 

omgivningen (Gillberg 2014:96). Intrycksstyrning handlar inte enbart om att framställa sig 

positivt, det handlar även om att framställa sig så att man passar in i de normer och regler som 

råder just där och då (2014:97ff). 

Gillberg förklarar att mobiltelefonen varit en inkörsport till att göra det privata offentligt. 

Att ständigt ha med sig mobiltelefonen ökade kraven som inte tidigare fanns, på att ständigt vara 

tillgänglig och att förväntas dela med sig av sin personlighet och sig själv (Gillberg 2014:32ff). 

Men att dela med sig av “för mycket” privat anses inte vara “tilltalande” inför andra människor. 

”Offenliggörandet av det privata innebär en automatisk avdramatisering och avmystifiering av det 

offentliggjorda”(Gillberg 2014:126). Det är alltså en viss typ av medialiserad och förbättrad 

verklighet som människor“förväntas” dela med sig av. 

Gillerbergs resonemang om offentlighetsprincipen kan kopplas till Erving Goffman. 

Goffman skriver i Jaget och maskerna (2014) om det han kallar för frontstage och backstage som 

går ut på att “jaget” i sociala sammanhang skådespelar (Goffman 2014:218). I “frontstage” finner 

vi de normer och förväntningar som finns (Goffman 2014:98). Sociala medier kan liknas vid den 

främre regionen där vi vill visa upp en viss bild av jaget eller att göra ett visst intryck. I den bakre 

regionen är vi oss själva till fullo och vi agerar utan att tänka på de normer som finns (Goffman 

2014:102). 



8 
 

 

3.2 Uses and gratifications: 

Uses and gratifications är en teori som undersöker vad användarna gör med medierna och fokuserar 

på sociala och psykologiska behov (Katz m.fl. 1973:513). Genom att använda teorin om uses and 

gratifications kan vi få en förståelse för våra behov och hur de tillfredsställs (Ruggiero, 2000:27). 

Ruggiero (2000) skriver även om hur kulturella sociala erfarenheter, som sociala medier, kan 

påverka mänskliga behov och hur de kan förstärka de psykiska behoven (ibid). Med det menas att 

det vi gör på sociala medier påverkar våra behov som människor, både psykiskt och fysiologiskt. 

Detta kan kopplas till den inte helt empiriskt stödda teorin Maslows behovstrappa som grundar sig 

i det humanistiska perspektivet inom psykologin. Teorin förklarar människors behov och hur de 

prioriteras, från basala behov, som luft och mat till gemenskap och uppskattning (Aroseus 2016). 

Det som är intressant för vår studie är hur sociala medier skapar ett behov för en ständig bekräftelse 

och hur det behovet i sin tur skapar stress. Behovet av social tillhörighet och självbekräftelse gör 

att vi väljer vissa typer av media och medieinnehåll (Gripsrud 2002:76). Då teorin fokuserar på 

den aktiva användaren och sambandet mellan behov och tillfredsställelse är den värdefull för våra 

frågeställningar. 

  Tidigare forskning kring uses and gratifications har främst fokuserat kring de traditionella 

medierna. I Uses and Grats 2.0: New Gratifications for New Media skriver Sundar och Limperos 

(2013) om att nya medier genererar nya beteenden och behov. De säger att det är dessa behov som 

styr tillfredsställelsen och vad vi väljer för media. De menar att det är viktigt att komma ihåg 

skillnaderna mellan de traditionella medierna och de nya där vi är ständigt uppkopplade, som till 

exempel sociala medier. Det möjliggör för mer och större tillfredsställelse (Sundar & Limperos 

2013:504). Teknologin som idag ligger till grund för dagens medieanvändning utvecklas ständigt 

och gör att vi lättare får tillgång till medierna. Större tillgång och möjlighet för att få bekräftelse 

och känna en tillfredsställelse kan innebära att vi använder medier i större utsträckning. Denna 

teori är särskilt relevant för vår studie då användningen av sociala medier, som tidigare nämnts, 

stadigt ökar och att unga kvinnor är den grupp som använder det mest (Svenskarna och internet 

2016). 

  Viss kritik kan riktas mot forskning inom uses and gratifications. Gripsrud (2002) beskriver 

hur människor ofta handlar på irrationella sätt som är svåra att förklara och underbygga (s. 77). 

Frågan är om människan kan förstå varför man agerar på ett visst sätt. Ruggiero (2010) riktar kritik 
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mot att anta att publiken, användarna, är aktivt medvetna om vad de gör och att vi kallar dem 

användare istället för publik (Ruggiero 2010:27). Det kan därmed vara svårt att få fram konkreta 

och tydliga svar i undersökningen då intervjupersonerna kan vara omedvetna i deras handlingar 

och varför de agerar som de gör. 

 

3.3 Genus och normer:  

Jarlbro (2006) förklarar skillnaden på begreppen kön och genus: ”Begreppen kön och genus är 

centrala inom genusforskningen. Förenklat kan man säga att begreppet genus betecknar det sociala 

könet, dvs. föreställningen att könskategorierna man respektive kvinna är sociala konstruktioner 

medan begreppet kön betyder biologiskt kön” (2006:12). De sociala föreställningarna om könen 

kan också betecknas “femininitet” och “maskulinitet” och menas med vad som anses vara typiskt 

för de olika könen. Betydelserna för femininitet och maskulinitet förändras dock eftersom 

samhället också gör det, och man förväntas att ”prestera” på det sättet som ens givna kön ska 

(Krijnen and Van Bauwel 2015:3f). “På samma sätt kan könet också betraktas som ett kontinuum 

mellan kvinnlighet och maskulinitet. Att förstå könet som en social och kulturell konstruktion 

indikerar redan att könsnormer för beteende och utseende är dynamiska och utsatta för förändring” 

(ibid).  

Gillberg skriver om nya normer i samhället som vi förväntas leva upp till, som att dela med 

sig av sig själv, göra sig offentlig och att konkurrera om uppmärksamheten. Samtidigt har vi 

normer i samhället rörande de olika könen som vi också förväntas leva upp till. Jarlbro förklarar 

dock att normerna för dessa skiljer sig i olika delar av världen och i olika samhällen. ”Hur vi 

uppfattar kroppen, dvs. vad som är snyggt och åtråvärt, skiljer sig självfallet mellan olika kulturer 

och tidsperioder. Här bidrar medierna i allmänhet och populärkulturen i synnerhet med 

föreställningar om den perfekta kroppen i en given epok. Det faktum att kvinnor och män 

framställs olika utifrån vad som anses perfekt råder det inga tvivel om” (Jarlbro 2006:109).  

I “västvärlden” finns det dock ett tydligt ideal om en smal och slank kvinna, som till stor 

del också sexualiseras. ”Fokus har i synnerhet varit på den förljugna och skeva bilden av kvinnor” 

(Jarlbro 2006:109f). Genom att försöka leva upp till dessa föreställningar och ideal, och att 

medierna dessutom bidrar till att belysa dessa, skapas en stress i tillvaron för många. Teorierna 

kan hjälpa oss att förstå detta,  
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4. Metod och material  

Detta kapitel kommer att behandla vår valda metod för den här uppsatsen och föra en diskussion 

kring valet av arbetsmetod. Metoden vi valt att använda är en kvalitativ gruppintervju. En 

kvalitativ metod utgår från observerad data och analys av denna, och fokuserar på att utvinna en 

djupare insikt i varför människor agerar och känner på ett visst sätt (Kvale & Brinkmann 2014:17). 

 

4.1 Val av metod 

Denna studie använder sig av en kvalitativ metod där insamling av information sker genom en 

semistrukturerad gruppintervju. En kvalitativ intervju ger information om sociala relationer och 

konventioner och observationer av sociala mönster (Östbye 2004:101). Då vår studie ämnar 

undersöka upplevelsen av det sociala spelet på sociala medier är en kvalitativ studie relevant, detta 

då kvalitativa metoder är till för att tolka och förstå (ibid.). Valet av intervju som insamlingsteknik 

beror på att det vi ämnar samla in gör sig bättre i ett djupare och mer beskrivande sammanhang. 

Genom att göra en intervju i grupp på tre personer kan dynamiken i gruppen och deras preferenser 

vara intressanta, detta eftersom de är bekanta med varandra sedan tidigare (Olsson 2008:62). En 

semistrukturerad intervju är en flexibel metod då ämnena redan är bestämda med en intervjuguide 

som riktlinje och fungerar tillsammans med egna observationer (Östbye 2004:103). Då tidigare 

forskning kring ämnet främst fokuserat på kvantitativa metoder är en kvalitativ studie mer 

intressant för oss forskare. 

 

4.2 Val av metod i relation till teori 

Uses and gratification-forskning använder sig huvudsakligen av kvantitativa metoder, men kan 

även appliceras på kvalitativa metoder (Schröder 2003:37). Det kvalitativa kopplas till frågor om 

varför vi gör något och hur det upplevs. I en kvalitativ metod är det inte antalet svar, utan 

innebörden och konnotationen, alltså den abstrakta definitionen, som spelar roll 

(Nationalencyklopedin 2017). Den kvalitativa intervjun har som syfte att direkt informeras av 

intervjuobjekten istället för att ta del av och mäta information genom till exempel formulär (Östbye 

2004:101f). Vi får även en chans att med egna ögon observera intervjuobjekten. Datan som samlas 

in innefattar därmed människors uppfattningar och egna värderingar (Östbye 2204:99). 
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4.3 Urval 

Det är tre gymnasietjejer från Malmö i 18- och 19-årsåldern som är bekanta med varandra sedan 

tidigare utgör vårt urval. Tjejerna kommer från Bunkeflostrand (respondent 1), Limhamn (3) och 

Husie (2) i Malmö och kommer alla från en bra socioekonomisk bakgrund. En av tjejerna har 

serbiskt påbrå. Det kan vara en fördel att de redan känner varandra sedan tidigare och att vi som 

intervjuar sedan tidigare till viss del känner till intervjupersonernas vanor inom sociala medier 

(Olsson 2008:63). Samtliga respondenter är aktiva användare av Instagram och andra sociala 

medier. På grund av att de känner varandra kan de själva styra intervjun och göra den mindre 

formell vilket kan underlätta (Olsson 2008:65). För att undvika att de mer talföra personerna tar 

mer plats än andra, är valet av personer viktigt, då det ska vara personer som är bekväma med 

varandra och som har respekt för varandras talan och åsikter (Olsson 2008:62). Vårt urval grundar 

sig till viss del av tillgänglighet och tidsbegränsning. Att genomföra en undersökning med helt 

slumpmässigt utvalda personer kan vara svårt i ett projekt med lite tid och resurser (Bell 2000:111). 

Det krävs att personer i ens omgivning ställer upp, vilket så fallet är här. En negativ aspekt i att 

välja detta urval kan vara att vi som intervjuare kan ha en förutfattad mening och till viss del en 

redan uppfattad bild. Det positiva med vårt urval är att intervjupersonerna kan känna sig säkra med 

oss intervjuare då de sedan tidigare känner en av oss och inte behöver känna sig pressade att svara 

på svåra frågor. 

  

4.4 Materialinsamling 

Vi har utformat en intervjuguide (se bilaga 2) för att ge intervjun en semistruktur, med hjälp från 

Kvale och Brinkmann (2009) som förklarar hur förberedelser inför en intervju kan se ut. De 

beskriver olika sätt att formulera frågorna i en intervju. Vi har använt oss av strukturerade frågor, 

för att komma in på de olika ämnen vår intervju handlar om. Vi har även använt oss av följdfrågor, 

för att respondenterna ska utveckla sina svar, indirekta frågor där man frågar respondenterna vad 

de tror att andra har för inställning, samt tolkande frågor där man själv försöker att klargöra och 

förtydliga svaren (Kvale och Brinkmann 2009:150ff).  

Intervjuguiden är uppdelad i olika avsnitt som berör våra olika ämnen, och börjar med 

öppna frågor om intervjupersonernas medieanvändning för att få respondenterna att känna sig 
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avslappnade och går sedan in på mer specificerade frågor som ska hjälpa att besvara våra 

frågeställningar. Vi har även visat och diskuterat sex stycken bilder från Essena O’Neills 

Instagramkonto, för att ta reda på respondenternas åsikter och tankar om dessa.  

Gruppintervjun tog plats måndagen den 15 Maj klockan 13.00 på Stadsbiblioteket i Malmö. 

Det ursprungliga urvalet bestod av 4 personer, dessvärre fick en av respondenterna förhinder och 

kunde därmed inte delta. Det slutliga urvalet blev därmed tre stycken. 

Intervjun tog plats i ett avskilt men öppet rum på Stadsbiblioteket. En anledning till att vi 

använde oss av gruppintervju är att vi då får en inblick i hur de reagerar vid vissa påståenden och 

hur de diskuterar ämnen sinsemellan. Då vi satt på offentlig plats kan det ha bidragit till att 

respondenterna inte vågar prata helt öppet om ämnet. Vi kan då endast anta att de har svarat öppet 

och ärligt. Bilderna på Essena O’Neill som diskuterades, visade det som anses vara “ideal” i 

samhället idag, det vill säga en smal och tränad kropp, “perfekt hy” och stora leenden. Deras 

respons på bilderna är viktig för att förstå hur de känner inför bilder som förespråkar ideal, då vår 

studie utgår från att det är dessa ideal som påverkar unga tjejer. Vidare från detta diskuterades 

bland annat verklighetsförankring, genusfrågor och bekräftelsebehov.  

 

4.5 Analys av material 

Datan som samlats in måste utforskas och datans relevans för frågeställningarna måste 

tydliggöras (Östbye 2004:125). Detta är för att underlätta för oss forskare. För att kunna 

genomföra detta delades därför det insamlade materialet upp i det som var relevant och inte för 

vår studie. Det relevanta materialet från intervjun kategoriserades sedan i ett antal ämnen som 

sedan analyserades med hjälp av litteraturen och de olika teorier som presenterats tidigare. 

Tolkningen har skett genom observationer med hjälp av teorierna, men även genom den tidigare 

forskning som gjorts. Även egna observationer och sociala konventioner har legat till grund för 

vår tolkning av datan (ibid). 

 

4.6 Undersökningens allmängiltighet 

Att använda egna observationer tillsammans med intervjun förstärker vår undersöknings 

reliabilitet (Östbye 2004:124). Då det är vi forskare som är instrumentet i undersökningen krävs 
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vissa sociala färdigheter för att förutsättningarna för intervjun ska bli så bra som möjligt (ibid). 

Undersökningens kvalitet är således viktig för reliabiliteten (Östbye 2004:40). För att få en så hög 

tillförlitlighet som möjligt har vi valt intervjuobjekt som antas vara tillförlitliga och ärliga i sina 

resonemang. En semistrukturerad gruppintervju kan vara svår att bli helt valid då svaren som fås 

kanske inte alltid motsvarar frågorna. Det kan vara lätt att diskussionerna svävar iväg från 

huvudfrågan vilken i sin tur innebär att vi kanske inte diskuterar det vi vill diskutera. 

Vi kan inte anta att vårt urval de representerar alla tjejer i Malmö eller Sverige. Urvalet i denna 

studie är ganska homogent och har samma socioekonomiska bakgrund då vi valt från vår 

bekantskapskrets. En övergripande generalisering i analysen är då svår då generaliserbarheten 

beror helt på storlek på urvalet och metodval (Östbye 2004:42). Studiens syfte är således inte att 

göra en generalisering utan att istället skapa oss en bild av ett visst fenomen ur en särskild grupps 

perspektiv. 

 

4.7 Etik 

Inför intervjun försäkrade vi oss om att respondenterna var medvetna om att deltagandet är 

frivilligt, och att de fick svara så mycket som de själva ville och att allt sker anonymt. Vi försäkrade 

oss även om att det kändes ok för dem att vi spelade in hela intervjun på en mobiltelefon. Den 

etiska aspekten är viktig då det är få personer vi intervjuar och dessutom delar med sig om 

reflektioner som kanske stannar i ens egna tankar och bekvämlighetszon. Vi anser därför att namn 

och exakt ålder kan uteslutas för att respondenterna inte ska kunna identifieras. Vi har istället valt 

att kalla dem för Respondent 1, Respondent 2 och Respondent 3 för att kunna referera till de olika 

tjejernas resonemang och uttalanden i analysen. Detta är extra viktigt för oss då de även ingår i vår 

egen bekantskapskrets. 

 

5. Analys 

 

5.1 Behov/bekräftelse 

Att lägga ut bilder på sociala medier innebär att andra människor får ta del av dem. Det är även 

anledningen till just varför man lägger ut bilderna enligt våra respondenter. ”Alltså på något sätt 

tror jag ändå att man typ gör det för att andra ska se det, att du har ju ändå alla bilderna själv, men 
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sen lägger du ut dom för att du vill att andra ska se dom”, säger Respondent 2. Detta kan förstås 

ur Gillbergs resonemang om de nya förväntningarna som kommit med tekniken, att man förväntas 

dela med sig av det privata i det offentliga, och som till stor del beror på mobiltelefonen. Behovet 

av social tillhörighet kan tolkas vara stort. Respondent 2 berättar om att ”du vill att folk ska tycka 

om dig för att du ser bra ut” och att folk ska se vad du gör. Man gör saker för att andra gör det och 

för att andra ska se det. För att tillhöra det sociala nätverket måste man aktivt delta vilket i sin tur 

kan ge en stress. Ett exempel på detta är: 

 

“Det känns som att på instagram speciellt att det blivit en grej, att om du är kompis med någon så 

kvittar det hur bilden ser ut, du ska ändå kommentera att den är snygg. Eller du ska kommentera 

att den personen är snygg så att den kommenterar tillbaka” - Respondent 2 

 

För att få bekräftelse behöver man alltså själv ge bekräftelse. Samtidigt kan detta lika gärna ses 

som en trygghet. Man vet att man kommer få likes av ens kompisar. Men om stressen över en 

otrygghet ökar, ökar kanske även behovet för likes, vilket innebär att man använder sociala medier 

mer och mer. Det är en stress att inte veta hur mycket likes en bild kommer få. Man måste jobba 

för att få fler likes och fler kommentarer. Citatet från respondent 2 ovan är ett exempel på hur det 

inte är själva mediet i sig som ger tillfredsställelsen, det är bekräftelsen som den ger upphov till 

som gör det. Ruggiero (2010) skriver om Uses and gratifications och hur sociala medier kan 

förstärka de psykiska behoven (Ruggiero 2010:27). Utifrån det kan vi förstå hur vi ständigt och 

upprepade gånger söker oss till sociala medier. Om sociala medier förstärker våra behov blir vår 

längtan efter det således starkare. Om behoven då blir starkare, mår vi sämre när behoven inte 

fylls? Det kan vara den sociala tillhörigheten som här spelar en stor roll. Genom tillhörigheten kan 

vi fylla de behoven och vi hjälper därmed varandra att fylla dem. Maslows behovstrappa beskriver 

just hur gemenskap och kärlek gör att vi i större grad söker efter bekräftelse och uppskattning 

(Aroseus 2016). Har man inte den gemenskapen och tryggheten kanske man inte är lika mån om 

att få bekräftelse via sociala medier. Deras tillfredsställelse beror kanske till större del då av 

behovet av trygghet i hemmet och att få gemenskap och kärlek. 

Respondenterna förklarade att andras åsikter väger tyngre än deras egna, speciellt när det 

gäller vilka bilder som ska läggas ut på sociala medier. De menar att det är deras vänner och följare 
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som ger likes och att det är de som ska tycka att det man lägger ut är fint. De bilder som genererade 

flest likes var även de bilder de tyckte var finast.  

 

“Det här är bilden jag gillar mest. Det är också lite för likesen. Och sen att jag inte bara fick 

kommentarer där utan också i verkligheten. Det blir liksom lite dubbelt, det känns som dubbel 

bekräftelse.” - Respondent 3 

  

Detta tolkas som att det man får uppskattning för, är det man därför tycker mest om. Man bryr sig 

helt enkelt mer om vad andra tycker än ens egna åsikter.  De beskrev även hur bilder på dem själva 

oftast gav flest likes. Fler likes på bilder på en själv kanske även ger mer bekräftelse än en bild på 

något annat, som till exempel naturbilder. Får man mycket likes så är det en bekräftelse på att man 

till exempel var snygg på bilden och det ger en förståelse för vad det är ens följare vill se. Att en 

komplimang ansikte mot ansikte även väger tyngre än en kommentar på instagram är en intressant 

aspekt. Om det spelar större roll med bekräftelse i verkligheten, då är frågan varför söker vi oss då 

så ofta till sociala medier. Det är lättillgängligt, men det kanske bara ger en kort kick av bekräftelse 

vilket innebär att vi ständigt söker ny bekräftelse på sociala medier. Utifrån Sundar och Limperos 

(2013) syn på tillgänglighet på grund av teknologins utveckling kan detta tolkas som att det är lätt 

att dras med och fastna i ett sorts medieberoende. Respondenterna är flitiga användare av 

Instagram och medgav att de ibland kunde uppdatera flödet minst en gång i timmen. Det är otroligt 

lätt att vara uppkopplad och därmed ständigt ta del av sociala medier och flödet som ständigt 

uppdateras där. De medgav att sociala medier kunde “ta över” lite och att det spenderas för mycket 

tid där. Lättillgängligheten är också något som tas upp som en aspekt i jagandet på bekräftelse. På 

frågan om varför de tror att man vill ha bekräftelse via sociala medier gavs dessa svar: 

 

“Kanske för att man har svårt att få det någon annanstans? Sociala medier är lättillgängliga och 

därför är det kanske lättare att få bekräftelse där än i verkligheten?” - Respondent 1 

 

“På sociala medier är det enkelt att få bekräftelse. Dessutom tror jag att det är enklare att ge 

komplimanger online. Man kanske inte vågar säga att någon är fin i verkligheten?” 

 - Respondent 3 
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Att agera bakom en skärm kan kännas som en lättare väg att gå än ansikte mot ansikte. Skärmen, 

vare sig det är en mobil eller dator, kan då agera som en skyddande barriär och att det då inte känns 

lika “verkligt”. Båda respondenter ovan menar att det är enkelt att både ge och ta bekräftelse på 

sociala medier. På Instagram kan vem som helst skriva, utan att egentligen ha en agenda att göra 

den personen glad. Mår man bra eller får en bra känsla av likes eller kommentarer vill man så klart 

ha mer, och finns det tillgängligt hela tiden är det kanske inte konstigt att vi aktiv söker oss till det. 

De kan även vara svårt att få samma mängd bekräftelse någon annanstans, som den mängd man 

kan få på till exempel instagram. Det är svårt att få över 100 tummar upp eller komplimanger ute 

på gatan under en dag. Den mängd bekräftelse som finns tillgänglig på sociala medier går inte att 

jämföras med den i “verkligheten”, även om den bekräftelsen för dessa tjejer personligen väger 

tyngre. Hade vi fått samma kvantitet i verkligheten hade bekräftelsen kanske skjutit i höjden. 

En annan aspekt som kan hjälpa till att förstå resonemanget om att kommentarer på nätet 

inte betyder lika mycket som de gör från någon i verkligheten, är Gillbergs resonemang om 

personligt varumärke. Hon menar att individer använder sociala medier för att “stärka det 

personliga varumärket”. Genom att gå in och kommentera någon annans instagram, syns man 

också i offentligheten och har på så sätt producerat uppmärksamhet till “jaget” och “visat sig synlig 

i offentligheten” (Gillberg 2014). 

Alla respondenterna är överens om att det är kompisarna som spelar mest roll i besluten 

för vad man lägger ut för bilder och det är även vännerna som definierar hur dessa bilder sedan 

uppfattas i form av likes och kommentarer. Jarlbro skriver om forskning kring unga tjejers 

kroppsuppfattning och vad som påverkar denna. Resultaten från dessa studier visade att reklam 

och medier spelar en viss roll, men i större mån är det kompisar som påverkar denna uppfattning 

(2006:130ff). Alltså har kompisar i flera sammanhang stor påverkan på oss.  

 

 ”Alltså, jag typ litar mer på vad dom tycker typ. Just eftersom jag ser mig inte själv ur någon 

annans synvinkel liksom. Så om dom tycker jag är fin på den bilden, då liksom, tycker också jag 

det (haha). Alltså, jag vet inte riktigt..”. - Respondent 3 

 

”Om jag skickar liksom tre stycken olika bilder till min kompis, så tycker jag kanske att den 

första, jag hoppas liksom att hon kommer välja den första, för det är den är jag liksom, tycker jag 

är snyggast. Och sen så väljer hon och så skriver hon att nummer två var snyggast, “nej men du 
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ser snyggare ut där”, bara “ah okej” då litar jag ändå på henne, sen så lägger jag ut den”. - 

Respondent 1 

 

Ett av resonemangen för varför man litar på mycket på vad kompisarna tycker enligt våra 

respondenter, är att det är kompisarna som sedan ger en likes på det man lägger ut. Hade inte 

kompisen valt ut bilden, hade hon kanske inte fått lika mycket likes. Att vi vill ha likes för att fylla 

ett behov av bekräftelse är något som upprepas flera gånger under intervjun. Det talas även om att 

man inte säger det högt. Trots att vi vill ha bekräftelse är det inget vi pratar om högt med varandra. 

Vi kanske vill ha många likes men vi vill verka obrydda om det. Detta ges i uttryck i citatet nedan. 

 

“Alltså innerst inne hoppas man ju på att få mycket likes och kommentarer” 

- Respondent 3 

 

Detta kan som sagt tolkas som att bekräftelsebehovet och viljan att få uppmärksamhet finns där, 

men är inte alltid uttalat. Innerst inne, i den bakre regionen som Goffman (2015) talar om, finns 

en önskan och begäran att få så många likes som möjligt. Man vill inte visa att man vill ha många 

likes, och indirekt få bekräftelse, men man vill ändå ha det innerst inne. De diskuterar hur man inte 

säger det rakt ut och alltså inte riktigt släpper fram det i den främre regionen. Sociala medier har 

på det sättet fått en underliggande mening; att dela ut och samla ihop bekräftelse som byteshandel. 

Man kan se det behovet för bekräftelse som en stress i sig men att den stressen inte riktigt får visas 

i de främre regionerna. Respondenterna förstår på så sätt att det är bekräftelse som Instagram och 

sociala medier kan handla om, men man reflekterar egentligen inte över det. Citatet från intervjun 

vi ser ovan är ett direkt exempel på detta. Det som beskrivs i citatet är en vilja att bli omtyckt. Vad 

händer om man inte får mycket likes och kommentarer? Känslan av otillräcklighet och att man är 

impopulär kan infinna sig. Vidare fortsatte diskussionen om den mer eller mindre dolda viljan att 

få likes: 

 

“Jag tror att det är så här; man vill ha jättemånga likes, man vill se bra ut, men man vill inte att 

folk ska tro att man vill det. Man vill inte att folk ska veta det... Jag tror också det handlar 

mycket om att få många likes och att det betyder att du är populär, typ.” - Respondent 2 
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Det är i det dolda som våra behov kommer i uttryck, men vår yttre fasad ska helst inte visa några 

spår av det. Man skulle kunna tolka det som en rädsla för att visa sig svag i ett samhälle där normen 

är att “inte bry sig”, trots att man kanske gör det. Vi vill synas, men synas på ett specifikt sätt. 

Tricks och knep för att få fler likes anses även vara “löjligt och ytligt”. De säger själva att många 

likes är önskvärt men att använda specifika knep är för desperat. Däremot är det helt acceptabelt 

att använda sin egen umgängeskrets, främst genom att ge och få likes och kommentarer som det 

talades om tidigare. Gillberg (2014) talar om just viljan att synas och hur vi personifierar oss själva 

via medier. Denna personifiering och strävan efter en sorts popularitet kan grunda sig i de nya 

medierna och hur lätt det är att bygga upp ett personligt varumärke genom dem. Om man istället 

inte är stereotypiskt “populär” med mycket följare och många likes, är sociala medier då ett större 

stressmoment? Detta kan återigen tolkas med hjälp av Maslows behovstrappa (Aroseus 2014). Har 

man inte en trygghet med ett socialt umgänge, oavsett om det är i verkligheten eller på sociala 

medier, kan pressen från sociala medier verka mer negativt.  

 

5.2 Verklighetsaspekten 

Vi väljer vissa medier på grund av tillgängligheten på bekräftelse den ger och hur enkelt det är att 

synas på det sätt man själv vill bli framställd. Det är lätt att få likes och därmed känna sig tillräcklig. 

Nya medier möjliggör för mer och större tillfredsställelse enligt Sundar och Limperos (2013) i 

Uses & Gratifications 2.0. Vi är ständigt uppkopplade och har större tillgång till bekräftelse, för 

att det helt enkelt är lättare att få bekräftelsen där än i “verkligheten”. Verkligheten för dessa 

gymnasietjejer är med andra ord inte något som finns på en skärm, som ett abstrakt fenomen och 

något som man inte kan ta på. Det “verkliga” är alltså det konkreta; ute på gatan och i skolan. 

Synen på sociala medier som “overklig” verkade vara en gemensam åsikt bland respondenterna. 

Vid frågan om de trodde att personer som de följde på sociala medier visade upp sin “verklighet” 

var svaret tydlig och enhälligt: 

 

“Nej, jag tror inte att någon, alltså det finns ju folk, men jag tror inte det är många som visar upp 

sin verklighet…” - Respondent 2 

 

Respondenten menar på att de flesta visar upp en fasad och enbart visar det som är bra i ens liv. 

Det som sker på sociala medier upplevs kanske inte som en sann representation av verkligheten, 
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men det är ändå på ett sätt verkligt. Även om själva fenomenet inte upplevs som verkligt på sociala 

medier är det ändå verkliga känslor som uppstår. 

Ett annat resonemang från intervjun är att de bilder man själv tycker om att se är också 

sådana bilder man väljer att själv dela med sig av. Respondenternas idé av bilder ”man vill se” 

kallar de för ”inspobilder”. Detta kan till exempel vara bilder på palmer, drinkar, havet, semester 

och resor, outfits, selfies och ”det som är modet just nu”. Det är alltså den här typen av bilder man 

strävar efter att ”efterlikna” och det respondenterna tycker om att se när de kollar på Instagram.  

Här väljer respondenterna att fokusera på själva typen av bilder, istället för att ge en 

detaljerad beskrivning av innehållet av bilderna i sig. När vi visade bilder på Essena O’Neill så 

sade Respondent 2: ”Sådär vill jag också se ut”, vilket lade ett tydligt fokus på utseendet och 

detaljerna i bilden. Respondent 3 förklarade också att man tar inspiration från hennes bild, och 

försöker efterlikna den till viss mån. Vilket visar på att en jämförelse när det gäller själva detaljerna 

i bilden, så som utseende, också är aktuell.  

Bilderna som läggs ut på sociala medier består av ett urval som ”avsändaren” har valt. 

Genom att lägga ut en bild har man tagit ett beslut om att just den bilden ska delas i det ”offentliga”. 

Respondenterna beskriver sina inlägg på Instagram som ett uppvisande av de bra sidorna. ”Man 

lägger inte ut bilder när man har en dålig dag eller när man har jättemycket plugg i skolan och så”. 

Detta kan förstås ur Goffmans teorier för intrycksstyrning, där vi människor försöker styra det 

omgivningen tycker om oss. Genom att bara lägga upp bilder på “bra saker”, kan vi ge en bild av 

oss själva som vi önskar att andra ska se. Respondenterna tycker inte heller att de brukar se så 

mycket inlägg av kompisar där något “dåligt” visas upp, och om någon väl lägger ut någonting i 

den kategorin så tror de att personen bara vill ha bekräftelse. De säger att de inte riktigt kan förstå 

varför man lägger upp sådant på Instagram. De anser att man istället borde prata med en kompis 

om något inte är bra, istället för att lägga ut det på sociala medier.  

Resonemanget kan också förstås ur Gillbergs perspektiv för offentliggörandet av det 

privata, som skapar en avdramatisering och avmystifiering. ”Publiken kan inte motstå att vilja ha 

total insyn, men när väl de fått den känner de sig berövade den magiska illusionen och drömmen 

om perfektion” (Gillberg 2014:126). Det tjejerna säger att de vill se på sociala medier är 

“inspobilder” och stämmer alltså inte överens med både bra och dåliga sidor av verkligheten. 

Respondenterna beskriver en av skillnaderna mellan att vara aktiv på Instagram och sociala 

medier, och hur livet fungerade innan man började använda medierna: 
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”Asså jag kan ju tänka mig så här att innan, när man liksom åkte nånstans som inte var 

Sverige, att man åkte dit för upplevelsen och så, ny kultur och nya människor och så, men nu att 

man åker nånstans och sen tänker “OH, jag kan ta snygga instagrambilder” - Respondent 1. 

 

“Och sen att man vill visa för andra att “jag är här, jag gör detta” - Respondent 2. 

 

”Asså nu tänker man ju jättemycket på sitt flöde också. Så tänker man liksom “ja nu när jag 

åker dit kommer jag få ett fint flöde” - Respondent 3. 

 

Gillberg skriver i uppmärksamhetssamhället (2014) om en social status och kulturell identitet. 

”Människors förvärv och konsumtion motiveras av önskan att efterlikna människor högre upp på 

samhällsstegen. Därmed blir konsumtionen en viktig del i identitetsbyggandet, ett sätt att genom 

materiell positionering utveckla och försvara en självbild” (Gillberg 2014:88ff). Respondenternas 

idéer av “inspobilder” innefattar ju bland annat stränder, palmer, resor och havet. Så genom att åka 

på en resa kan man producera den här typen av bilder och därmed efterlikna bilderna man själv 

vill se och hämtat inspiration från. 

En negativ sida av detta beteende är att respondenterna känner att de spenderar för mycket 

tid på mobilen istället för att bara njuta av tillvaron. De anser att det är jobbigt att ständigt behöva 

planera sitt “flöde”.  

 

”Man lever också genom telefonen till viss del. Om man hade lagt ifrån sig mobilen och struntat 

i Instagram så hade man kunnat njuta mer. ” - Respondent 3. 

 

Vi visade respondenterna sex stycken bilder från Essena O’Neills instagramkonto. Först visade vi 

bilderna utan ”captions” och sedan fick respondenterna se bilderna med dessa ”captions”, som 

innehöll förklaringar och sanningar bakom bilderna. Respondenterna resonerar kring att Essena 

O’Neills bilder på Instagram tillsammans med texten som förklarar sanningen bakom bilderna gör 

att de hellre skulle vilja följa henne, än om hon bara lade ut bilderna utan texten. De anser att det 

visar ”verkligheten” och är därför något man vill se:  
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”Jag känner att jag hellre hade följt henne när hon lägger ut dom här (pekar på bilderna med 

texterna), än innan. För jag tycker det är väldigt kul för det är oftast så här, “det är så här det är” - 

Respodent 2. 

 

“Ja det är ju sanningen” - Respondent 3. 

 

“Asså man känner igen sig själv. Typ som, vilken bild var det… Det var den här (bild 1), att hon 

skriver liksom så här, okej men hon hade acne där och hon hade jättemycket smink på sig och 

sen så tar hon en bild och hon ler liksom för att hon tyckte hon blev snygg. Hon har liksom täckt 

det som var fult och så” -Respondent 2.  

 

“Typ att hon hade sminkat sig och fixat sig inför den här bilden och att den inte är så spontan 

som man tror. Hon kanske egentligen inte skulle någonstans, även fast hon är så fin liksom” -

Respondent 3.  

 

Det här konstaterandet går emot argumentet om att en person bara vill ha bekräftelse när genom 

att lägga upp något som är “dåligt” eller som är ”för avslöjande”. Essena anses i det här fallet 

vara inspirerande genom att skriva om vad som är dåligt, och söker inte bekräftelse enligt 

respondenterna. Skillnaden i det här exemplet är att respondenterna pratar om en person som är 

offentlig och känd på sociala medier och inte sina vänner.  

Det skiljer sig i den meningen när en privatperson lägger ut en viss typ av bilder i 

jämförelse med när en kändis eller offentlig person lägger ut samma typ av bild. Respondenterna 

anser också att om en privatperson lägger ut mycket lättklädda bilder eller poserar i bikini, så 

grundar sig även det i ett bekräftelsebehov och en osäkerhet, men är det däremot en kändis eller 

offentlig person så anses det vara okej, för att det är deras “jobb”.  Det här kan förstås ur 

Gillbergs perspektiv som menar att den nya kändisen, utan att faktiskt göra någonting “bra” blir 

känd och validerad. Det räcker i dagens samhälle med att lägga ut bikinibilder och få mycket 

likes. ”I dess nuvarande form kan kändisskap sägas vara synonym med praktiserad 

offentlighetsprincip” (Gillberg 2014:64).  En kändis i den här meningen är alltså någon med 

många följare på sociala medier och som får sitt kändisskap värderat i att deras liv hamnat i 

offentligheten. Gillberg menar att i uppmärksamhetssamhället där värdet är uppmärksamhet, är 
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kändisskapet något många strävar efter. Fokus från kändisskapets betydelse har ändrats och 

fokuserar idag på tillgängligheten för det (Gillberg 2014:64). Hon beskriver även en följd av 

omvandlingen av kändisskapet, som innebär att det numer faller under en yrkeskategori (Gillberg 

2014:65). Att vara en kändis på sociala medier är idag ett yrke, och för dessa personer skiljer sig 

vad som är socialt accepterat, jämfört med icke-offentliga personer. 

Att vara ständigt uppkopplad och tillgänglig på sociala medier kan ta upp en stor del av 

människors liv. Respondenterna upplever att medierna kan bli ett störningsmoment i 

interaktionen med andra människor. Respondent 1 ger ett exempel på detta: 

 

”Jag känner mest liksom när man sitter och fikar med någon, så sitter den personen bara med sin 

mobil. Och så sitter man där och försöker få igång en konversation och så bara funkar det inte för 

att den personen inte kan släppa sin mobil. Det tycker jag är jättejobbigt. Det stör mig 

jättemycket”.  

 

Respondent 2 tillägger: ”Ja man får ju liksom ha gränser, även om man är inne i telefonen 

jättemycket så får man ändå välja sina tillfällen. Typ när du sitter själv och inte har något att 

göra”. 

 

Gillberg förklarar att vi spenderar allt mer tid idag kring medierna och våra relationer som sker via 

dessa medier. ”Den medierade interaktionens ökade styrka refererar till att medierad kontakt i allt 

fler sammanhang har kommit att ges företräde framför icke-medierad direktkontakt. I valet mellan 

medierad och icke-medierad interaktion prioriteras ofta den medierade” (Gillberg 2014:96). När 

vi umgås med kompisar tar alltså det umgänget stryk från umgänget på medier. Genom att sitta 

med telefonerna samtidigt som vi umgås med andra, ger vi inte bekräftelsen att vara närvarande i 

rummet. Vi anser att bekräftelsen som sker i “verkligheten” är mer värd, men ändå söker vi det 

genom media. Tillgängligheten av bekräftelse är som sagt större i media och kan därför det 

värderas högre på ett kvantitativt sätt. Det är den kvalitativa bekräftelsen vi får ansikte mot ansikte. 

Den lilla bekräftelsen vi får i verkligheten kanske inte äger upp till den mängd vi kan få via medier? 
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5.3 Självbild 

 

Som tidigare nämnt är vännerna en stor påverkande faktor hos respondenterna när det gäller vilka 

bilder man lägger ut på Instagram.En av respondenterna förklarade dock att de bilder hon lägger 

ut på sig själv, är de bilder som hon är minst lik sig själv på. 

 

“Asså jag tror så här, ofta vill man sträva efter det man inte har, och man tycker ofta att alla 

andra är mycket finare än en själv och, alltså jag vet inte riktigt, men jag bara asså jag har märkt 

det att liksom ofta att dom bilderna som jag lägger ut eller tycker om, tycker folk att jag inte är så 

lik mig själv på” - Respondent 2.  

 

Hon säger även att:  

 

“..oftast har man ju mycket så här om sig själv att man tycker kanske inte själv att man är så fin 

alltså så här det är saker du inte gillar med dig själv och mycket som du gillar hos andra. Jag tror 

det ligger någonting i det att när du ser då den bilden som inte är jättelik dig själv, det är den du 

tycker är finast” - Respondent 2.  

 

Hon menar alltså att genom att lägga ut de bilder där hon inte är sig lik strävar hon efter att likna 

andra. Det kan tolkas som en press att se ut på ett visst sätt på sociala medier vilket förmodligen 

kan vara en negativ press.  

 

5.4 Genusperspektivet 

 

Ett ämne som diskuterades flitigt var maskulina och feminina normer, speciellt normen att tjejer 

ska bry sig om sitt utseende och vad de publicerar på sociala medier.  

 

“Jag tror det är mycket med ideal. Tjejer ska bry sig om sitt utseende.” - Respondent 2 

 

Vi kan här uttolka en norm som är ganska djupt rotad hos tjejer. Tjejer ska bry sig om sitt utseende. 

Vem är det som säger att tjejer ska bry sig om sitt utseende? Tjejer förväntas helt enkelt bry sig 
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om sitt utseende. De diskuterade även att det känns som att tjejer är mer fokuserade på utseende 

på instagram än vad killar är. Det skulle kunna ses som att deras kanaler är en förlängning av deras 

utseende, där de själva väljer var som ska visas, precis som intrycksstyrningen som Goffman 

(2014) talar om. De vill själva styra vad som syns av dem och säkerställa att det som syns är till 

deras fördel. De jämförde med killar som ansågs bry sig mindre om instagram. Det de ansågs bry 

sig om var mer om materiella ting än om utseende. De drog paralleller till machokulturen och att 

killar inte bör vara fokuserade på utseende. Det som anses manligt och kvinnligt blir här väldigt 

tydligt. Dessa könsroller blir tydligare i sociala medier. Tjejer ska bry sig om utseende och killar 

ska bry sig om bilar och gymmet. Vid frågan om vad de tror killar helst vill se av tjejer på instagram 

så pekar de på bilderna på Essena O’Neill som visades upp i intervjun. Respondenterna ansåg alltså 

att killar helst vill se bilder på snygga tjejer, gärna i så lite kläder som möjligt. Det är en ganska 

tydlig generalisering av vad som är maskulint och feminint. Respondenterna fick då svara på om 

vad de trodde vägde tyngst för Essena O’Neill; kommentarer från tjejer eller killar. 

 

“Jag tror hon hade blivit mest glad för killkommentarerna än tjejkommentarerna. För hon visar 

ändå upp sin kropp, det gör hon ju inte för tjejernas skull tänker jag. Jag får inte känslan av att 

hon skulle liksom vilja, alltså visa att “åh jag ser snyggare ut än dig” utan hon vill visa “här är 

min snygga kropp”.” - Respondent 1 

 

De anser att tjejer är väldigt fokuserade på instagram och bryr sig mer om det än vad killar gör. 

Det här svaret kan då tolkas som att det vi bryr oss om främst är vad andra ska tycka. Bekräftelsen 

på ens utseende är kanske främst baserad på det andra könets uppskattning av en själv. Är det då 

en typisk tjejig sak att bry sig om likes, flöden och att välja rätt bild att posta? Killar anses vara 

mer fokuserade på “verkligheten” och vad som händer där, men de tänker ändå att de vill se sådant 

som tjejerna själva inte anser vara verklighet. Att varken Essenas eller deras egna bilder inte 

representerar verkligheten är en tanke respondenterna diskuterade tidigt, men det är egentligen 

inget de tycker är dåligt. Även om det inte anses representera verkligheten kanske det är så pass 

verkliga känslor som uppstår att det inte spelar någon roll.   
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6. Slutsats 

Efter intervjun kan vi konstatera att samtliga av våra respondenter har liknande upplevelser och 

tankar kring Instagram och sociala medier. De anser att Instagram är kul men också väldigt 

tidskrävande då de använder appen väldigt ofta. Det bidrar också till press och ständig påminnelse 

om de ideal som råder i samhället. Jämför man hur de olika könen representeras finns det en tydlig 

skillnad, där tjejer är betydligt mer fokuserade på utseende och urval av bilder och på sättet man 

representeras medan killar är “bättre” på att visa upp verkligheten. Instagram, och sociala medier 

överlag, fungerar som en enkel kanal för att få bekräftelse - något alla tjejer är överens om att de 

söker. 

De tjejer som ingår i vår intervju upplevs få en önskad mängd bekräftelse från sociala 

medier genom ett ständigt flöde av likes och kommentarer. Det finns en viss press och stress att 

leverera bra uppdateringar och bilder och detta styrs mycket av behovet att få bekräftelse. För att 

få den bekräftelsen är de “tvungna” att arbeta företagsamt och med, i princip, byteshandel. Ska du 

få en egen vinst i form av likes måste du investera i andra och ge dem likes och kommentarer. Det 

är dessutom andras åsikter som väger tyngre när vi till exempel väljer ut bilder. Vi vill se bra ut i 

andras ögon, inte ens egna. Har man då ett stort socialt nätverk är det enkelt att få både feedback 

och bekräftelsen. Instagram upplevs därför som positivt bland våra respondenter, då de har en väl 

etablerad umgängeskrets där de kan influera och uppmuntra varandra.  

Instagram anses av respondenterna vara en lättillgänglig plattform där vårt behov för 

bekräftelse enkelt tillfredsställs. Att det är så lättillgängligt gör det även otroligt lätt att fortsätta 

söka sig till just Instagram. Den tidigare forskningen gjord av Pittman och Reich (2016) om hur 

bildbaserade sociala medier hade en mer positiv inverkan än textbaserade kan genom denna studie 

förstärkas då instagram till störst del mottogs positivt. Det positiva kan i stor del utgöras av att det 

upplevs som en plattform som enkelt genererar likes och på så sätt bekräftelse. Även forskningen 

gjord av Sherman med flera (2016) kan här stärkas. Att få likes på ens bilder på sociala medier ger 

en tillfredsställelse av vårt bekräftelsebehov, detta trots att det finns en viss stress i det. 

Fortsatt forskning inom detta område skulle kunna fokusera på hur bekräftelsebehovet och 

sociala medier tar över våra vardagsrutiner och styr våra handlingar. Detta hade varit särskilt 

intressant ur ett kultursociologiskt perspektiv med symboliskt kapital som utgångspunkt. Det hade 

även varit intressant att göra en studie om vilka bilder på sociala medier som förmedlar vilka 

känslor eller upplevelser hos mottagarna.  
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Intervjuguiden är en grund för den kommande intervjun. Då intervjun är semistrukturerad förväntas 

diskussioner kasta om frågor / lägga till och eventuellt ta bort frågor. 

 

Inledande frågor 

● Hur gammal är du/ni? 

● Berätta lite om vad ni studerar / era intressen. 

● Hur mycket använder ni sociala medier? Vilka då?  

● Hur ofta använder ni Instagram? 

 

● Vad tycker ni om Instagram? 

● Vad brukar ni göra på Instagram? 

● Vilka personer följer ni på Instagram? Har ni några förebilder? 

● Lägger ni ofta ut bilder? (hur mycket?) 

● Är det viktigt att lägga upp bilder regelbundet?  

 

Mer specifika frågor 

● Vad känner ni om ni inte har lagt upp en bild på länge? Varför då?  

  

● Har ni ett privat eller offentligt Instagram-konto? Varför? 

● Ni som har offentliga konton, har ni koll på vilka som följer er? Är det viktigt? Varför/varför 

inte? 

 

Exempel: Essena O’Neill 

● Känner ni till Essena Oneill? Vad vet ni isåfall om henne?  

(Vet respondenterna vem hon är och känner till hennes historia, öppna istället diskussion från början med 

bilderna där texten är med) 

 

- Visa 6 stycken bilder från Essena O’Neills instagramkonto (utan text) 

● Berätta vad ni ser på bilderna. Vad tycker ni om de olika bilderna? Varför? Är någon bild bättre 

än en annan? Varför? 

● Är det här en person ni skulle kunna tänka er att följa? Varför / varför inte? 

● Vem tror ni att hon är och vad hon gör? Förklara  

● Vad tror ni att bilderna vill förmedla?  

(Försök få tjejerna att komma in på att Essena ser glad och smal ut osv) 
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- Visa 6 stycken bilder från Essena O’Neills instagramkonto (med text) 

● Vad känner ni nu när ni ser bilderna? Förklara. Är det någon skillnad? 

(Berätta om att Essenas historia, att hon lade ut texten till bilderna och sedan tog bort sin Instagram och 

sociala medier) 

● Varför tror ni att hon lade ut texten i efterhand/redigerade texten? 

 

● Berätta: vad har ni för egna erfarenheter av det som Essena skriver på sina bilder? Hur många 

bilder tar man innan man får en bra bild osv? 

Egna resonemang kring bilder 

● Om man tar massa olika selfies, hur väljer man isåfall ut bilden man ska lägga ut? Vilka kriterier 

anser ni är viktiga för att en bild ska vara värd att läggas ut? 

● Använder ni filter / redigerar bilder? Varför? 

● Är det viktigt att få bra respons på sina bilder? Bryr man sig om vad andra tycker? Förklara! 

● Föredrar ni att lägga ut selfies eller bilder som andra har tagit på er? Motivera 

● Är det viktigt vad man skriver för “caption”? 

● Hur tror ni att andra uppfattar er Instagram? 

● Tycker ni att era Instagram-konton representerar er väl? Visar den “verkligheten”? 

● Tror ni att de personer ni följer visar upp sin “verklighet”? Varför/varför inte? 

● Jämför ni era Instagram-konton med andras? Varför / hur då? 

(Försök få in tjejerna på känslor och att förklara dessa) 

 

● Har ni en bild från ert egna Instagram-konto som ni är nöjd med?  

● Kan ni förklara varför ni är nöjda med just den bilden? 

(Har bilden fått “mycket” likes?) 

 

Respons och känslor 

● Vad är “mycket likes” tycker ni? Förklara! 

● Är det viktigt att få mycket likes på en bild? Varför/varför inte? 

● Vad känner man om man får mindre likes “än vanligt” på en bild? Och mer likes än vanligt? (blir 

man lyckligare av mycket likes?) Varför känner man så?  

● Har ni någon gång använt er av tips och knep för att få mer likes eller följare? Varför? 

● Hur ofta ska man lägga upp en bild på Instagram? Varför?  

● Vad tror ni att andra tycker? 
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● Vad föredrar ni: en snäll kommentar på Instagram eller en snäll kommentar i verkligheten? 

Varför? 

● Spelar det någon roll vem kommentaren kommer ifrån? Varför det? Vem bryr man sig mest om? 

 

 

Könsroller på sociala medier/Instagram: 

● Vad är typiskt tjejer och typiskt killar på Instagram och bilderna de lägger upp där? Berätta! 

● Tror ni att användandet av Instagram skiljer sig mellan könen? Varför? 

● Skiljer sig bilderna som läggs ut mycket?  

● Tror ni att tjejer och killar känner lika stor press att “prestera” på Instagram och sociala medier? 

Varför / varför inte? 

● Vilka bilder tror ni att killar vill se på tjejer på Instagram? Varför? 

● Vilka bilder tror ni att tjejer vill se på killar på Instagram? Varför? 

 

● Bryr ni er mer om vad killar eller tjejer tycker om ens bilder? Varför? 

 

Avslutning: 

● Hur känner ni att sociala medier/ Instagram påverkar er vardag? 

● Hur tror ni att era liv hade skiljt sig om ni inte hade haft Instagram? Berätta! 

 

Efter intervjun: Skriv ner vilka intryck vi fått av deltagarna. Hur fungerade frågorna osv. 

 


