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Abstract 
 

The aim of this essay is to study how youth utilize social media based on themes such as 

identity and integrity. The focus has been on young people’s use of Instagram. The study is 

based on qualitative focus groups to collect empiricism. Interviews have been done with four 

different groups. Two groups of mixed girls and boys and two groups where one was with 

girls only and one with only boys. The purpose has been to see if there are similarities and / 

or differences between how girls and boys look at their use of Instagram. The study also 

concerns the participants' urge to use social networks based on concepts such as 

confirmation and motivation. The result of this study shows both differences and similarities 

between the different focus groups. Social media have a function in how young people create 

their identity and how the identity is maintained. The study also presents that young people 

have different types of identities depending on context. A similarity between users is the 

strategic use they have of Instagram. 
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1. Introduktion 

Många barn och unga lever idag en stor del av sina liv på internet och i sociala medier. Med 

all ny teknologi som finns i dagens samhälle har möjligheterna till interaktion blivit oändliga.1 

I dessa sociala medier sker vardagskommunikationen och det är därifrån mycket av 

informationen om omvärlden hämtas. Tankar och bilder postas i sociala medier som aldrig 

förr och alla med en smartphone eller dator har möjligheten att delta.2 Formandet av 

identiteten är inte längre begränsad till interaktionen som sker ansikte mot ansikte. Idag sker 

identitetsskapandet på flera olika sätt, där sociala medier spelar en central roll. Vidare kan alla 

ägna sig åt självreflexion och det sker hela tiden.3  En av de populäraste plattformarna bland 

unga är Instagram. Det är en app som möjliggör fotodelning, videoupptagning och fungerar 

också som ett socialt nätverk.4 Instagram är gratis och ägs av Facebook. Användarna “gillar” 

varandras bilder och klipp och det går att kommentera bildpostningarna. När man gillat 

någons bild markeras detta med ett rött hjärta. På Instagram finns även en chatt, direct 

message, där kan man skicka bilder privat till användare och chatta. Textkonversationen kan 

även ske under bilderna i kommentatorsfältet. Denna konversation kan alla som följer 

användaren se eller alla som har ett öppet konto på Instagram. 5 

 

 Enligt studien “Svenskarna och internet 2017”utgiven av Internetstiftelsen i Sverige, 

använder 70 % av ungdomarna i åldrarna 16–36 år Instagram dagligen. Men störst andel 

användare finns i den yngre åldersgruppen 12–15 år, där använder 61 % Instagram dagligen. 

Det är det näst största sociala nätverket bland svenska internetanvändare efter Facebook. Det 

är betydligt fler yngre än äldre som använder Instagram och det är framförallt tjejer. Så gott 

som alla 12–15-åriga tjejer använder Instagram.6 I Boyds studie av amerikanska ungdomar 

                                                 
1
 Statens medieråd, Ungar & medier 2017, sid 7 

2
 Gillberg, Nanna, Uppmärksamhetssamhället, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, sid 33 

3
 Bullingham, Liam & Vasconcelos C. Lisa.” The presentation of self in the online world: Goffman and the 

study of online identities” 2013, sid 103 
4
 Statens medieråd, Vad gör barn på nätet, 2017 

5
 Instagram, källa: www.facebook.com/help/instagram/454502981253053 

6
 Svenskarna och internet 2017, Undersökning om svenskarnas internetvanor, sid 35 

http://journals.sagepub.com/author/Vasconcelos%2C+Ana+C
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menar ungdomarna att ”finns du inte i sociala medier så finns du inte alls”, vilket indikerar 

betydelsen sociala medier har för unga.7  

 

Sociala medier påverkar individens uppfattning om sig själv och sin identitet men kan också 

bli en bidragande faktor till hur denne reflekterar och omskapar sin identitet.8 Tidigare har 

man tänkt att identiteten på sociala medier är något skiljt från den “riktiga identiteten”. Idag 

vet man att identiteten kan skapas och formas på flera olika sätt och i olika typer av processer 

där sociala medier spelar en stor roll.  Det är inte en annan värld, utan den erbjuder bara en 

möjlighet att förändra eller försköna bilden av den världen du presenterar dig själv för att leva 

i. Vad man väljer att dela med sig av i sociala medier har även det en betydelse i 

identitetsskapandet i relation till integritet. 

 

“Personlig integritet” är främst den typen av integritet man talar om i samband med sociala 

medier. Den personliga integriteten förfogar man över själv till exempel kan man välja att 

lämna att ut personuppgifter eller annan information.9  Vissa oroas idag av de konsekvenser, 

för den “personliga integriteten”, som sociala medier kan medföra. Om du har låst eller öppen 

profil, vilka bilder du väljer att publicera, vad du väljer att skriva i bildtexten och om du väljer 

att visa var du befinner dig när du publicerar bilden är alla faktorer som har anknytning till 

integritet på Instagram. Det kan därför anses vara svårare att styra över sin integritet idag än 

vad det var förr.10 Eftersom integritetsbegreppet förändrats är det intressant att undersöka 

ungas relation till integritet och sociala medier. Generellt skulle detta kunna tillföra ett nytt 

perspektiv i hur unga interagerar via sociala medier.  Teoretiskt kommer studien knyta an till 

genusbegreppet samt identitetsteorin och utifrån dessa två begreppen analysera studiens 

material. Tidigare studier som gjorts på sociala medier och unga har främst varit kvantitativa 

enkätstudier eller innehållsanalyser av individers material på sociala medier.11 Genom dessa 

studier får man ut mycket information kring vad som anses om sociala medier missar 

                                                 
7
 Boyd, Danah. “Why Youth (Heart) Social Network Sites: The Role of Networked Publics in Teenage Social 

Life.” MacArthur Foundation Series on Digital Learning – Youth, Identity, and Digital Media Volume (ed. 

David Buckingham). Cambridge, MA: MIT Press, 2010, sid 1–2 
8
 Thompson, John B., Medierna och moderniteten, Daidalos, Göteborg, 2001, sid 233–234 

9
 Bylund, Markus, Personlig integritet på nätet: från begränsande och förminskande perspektiv till positiva 

och kreativa bilder, 1. uppl., Fores, Stockholm, 2013, sid 44 
10

 Bylund, Markus, Personlig integritet på nätet: från begränsande och förminskande perspektiv till positiva 

och kreativa bilder, 1. uppl., Fores, Stockholm, 2013, sid 76 
11 Statens medieråd “Mellan auktoritet och autonomi, Medieanvändning, föräldramedling och konflikter i 

familjelivet” 2016, sid 48 
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förståelsen för hur användarna skapar sin identitet i sociala medier, vilket denna studie skulle 

kunna tillföra.  

1.1 Syfte och frågeställning 

 Studiens syfte är att beskriva ungas användande av Instagram i relation till begreppen 

integritet och identitet. Frågeställningarna belyser hur man som användare ser på sitt 

användande av Instagram och vilka erfarenheter man har.  Jag har även valt undersöka 

likheter och skillnader mellan manliga och kvinnliga användare och skillnader i 

mediepraktiker. Detta eftersom jag vill analysera om och ifall hur inställningen till integritet 

och identitet på Instagram skiljer sig mellan könen. För att nå studiens syfte strävar jag efter 

att besvara följande frågeställningar: 

 

● Hur ser unga på sitt Instagramanvändande?  

●  Vilken roll har Instagram i ungas identitetsskapande?  

 

 2. Tidigare forskning 

Genom att beskriva och redogöra för tidigare forskning som gjorts på ungdomar i sociala 

medier kan man finna luckor som den tilltänkta studien kan fylla. Den tidigare forskning 

som använts i kunskapsöversikten byggs på informationssökningar i: 

●  Google scholar 

● Primo 

● Diva 

I sökningarna användes dessa kombinationer: 

 -Youth social media 

- Gender social media 

- Identity social media 

-Integrity and social media   

 

Forskningen på ungas medieanvändning är mångskiftande och tvärvetenskaplig.12 Eftersom 

detta är en uppsats inom medie-kommunikationsvetenskapliga fältet är det främst 

                                                 
12

 Statens medieråd “Mellan auktoritet och autonomi, Medieanvändning, föräldramedling och konflikter i 

familjelivet” 2016, sid 48 
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publikationer inom detta fält som är av relevans. I kunskapsöversikten framgick det att det 

finns två olika sätt att se på ungdomars användande av sociala nätverk. En typ av traditionell 

preventionsforskning har länge dominerat synen på barns medieanvändning. 

Preventionforskningen tar ofta upp risker som exempelvis “cyberbulling” och diskuterar 

möjligheter att begränsa och reglera barns medieanvändning.13 

 

Ett återkommande resultat som studierna visar på är att sociala medier är ett oerhört viktigt 

verktyg för unga när det handlar om social tillhörighet, gemenskap och identitet. Bullingham 

och Vasconcelos diskuterar just identitet utifrån Goffmans identitetsteori och belyser hur 

man i sociala medier kan presentera en idealiserad bild av sig själv. 14Utifrån Boyds bok 

“It’s complicated, the social lifes of networked teens” kan man tolka det som att unga på 

nätet skyddar sig själva, främst från snokande föräldrar, genom att utge falsk information.15 

Forsmans studie som är gjord på svenska tjejer och killar i årskurs 4 och 7 visar på skillnader 

som finns hos manliga respektive kvinnliga användare. 

 

Jag kommer att nedan presentera den tidigare forskning inom de teman jag kunnat urskilja 

för att skapa enklare och bättre struktur.  

 

 2.1 Identitet på sociala medier 

Med utgångspunkt i Goffmans teori angående identiteten i moderniteten diskuterar 

Bullingham och Vasconcelos hur identieten skapas på internetplattformar. Dem menar att 

det finns likheter mellan kommunikationen som sker i verkligheten och den som sker i 

sociala nätverk. Däremot försvinner signaler såsom kroppsspråk och andra fysiska attribut. 

Man kan dock se att de sociala koderna är något som kvarstår på nätet.16 Bullingham och 

Vasconcelos menar vidare att användaren har verktyg för att kunna skapa och reproducera en 

idealiserad bild av sig själv i vissa sammanhang på internet. Man menar vidare dock att 

                                                 
13

 Statens medieråd “Mellan auktoritet och autonomi, Medieanvändning, föräldramedling och konflikter i 

familjelivet” 2016, sid 22  
14

  Bullingham, Liam & Vasconcelos C. Lisa.”The presentation of self in the online world: Goffman and the 

study of online identities”, 2013, sid 103  
15

  Boyd, Danah, It's complicated: the social lives of networked teens, Yale University Press, New Haven, 

2014, sid 45 
16

 Bullingham, Liam & Vasconcelos C. Lisa.”The presentation of self in the online world: Goffman and the 

study of online identities”, 2013, sid 103 

http://journals.sagepub.com/author/Vasconcelos%2C+Ana+C
http://journals.sagepub.com/author/Vasconcelos%2C+Ana+C
http://journals.sagepub.com/author/Vasconcelos%2C+Ana+C
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dessa identiteter står i relation till den identitet användaren har offline. Man bör alltså inte 

skilja dessa identiteter åt. I likhet med kommunikation som sker face-to-face försöker 

individen förstärka vissa gynnsamma egenskaper som man besitter och samtidigt dölja 

andra.17  

 

Även Boyd diskuterar sociala medier i relation till identitet. Hon menar på att vad vi framför 

i sociala medier handlar om vad vi väljer att dela för att göra gott intryck. Det handlar även 

om vad vi oavsiktligt avslöjar som en biprodukt av den vi är och hur vi reagerar i samspel 

med andra.  Normerna, kulturell dynamik och vanor hjälper till att definiera gränsen av 

ramen för hur dessa framträdanden uppfattas. Vid tolkning av andras självpresentationer 

tolkar vi det explicita innehållet som förmedlas mot bakgrund av den implicita 

informationen som ges ut i relation till sammanhanget. Viktigt att förstå är att 

självpresentation aldrig sker i ett tomrum. Individen spelar en stor roll men även individens 

roll i ett bredare kollektiv som förmedlar ett intryck av hela gruppen.  När unga försöker 

navigera sig i de olika sammanhangen som finns på nätet gör dem det för att förstå den 

sociala situationen.18 

 

2.2 Socialt nätverkande 

Awan och Gauntlett undersöker ungdomars användning och förståelse av socialt 

nätverkande på webbplatser och chattverktyg inom ramen för vardagslivet. 19 De söker en 

övergripande bild kring vad ungdomar faktiskt använder sina sociala medier till. För att 

uppnå detta, valdes manliga och kvinnliga deltagare från en mängd olika bakgrunder ut 

från hela England. Totalt deltog 138 ungdomar i åldern 14–15 år. Metoden för att samla 

in data man använde sig av var fokusgrupper som innefattade en typ av kreativ process 

där ungdomarna fick skapa en tankekarta.20 Skapandet av kartan innebar en kreativ 

process där deltagarna fick skapa det man ansåg det sociala nätverket innebar för en själv.  

                                                 
17

  Bullingham, Liam & Vasconcelos C. Lisa.”The presentation of self in the online world: Goffman and the 

study of online identities”,2013, sid 103  
18 Boyd, Danah, It's complicated: the social lives of networked teens, Yale University Press, New Haven, 2014, 

sid 47-50 
19

  Awan, Fatimah & Gauntlett, David. “Young People’s Uses and Understandings of Online Social Networks 

in Their Everyday Lives” Young, 21(2), 2013, sid 112 
20

  Awan, Fatimah & Gauntlett, David. “Young People’s Uses and Understandings of Online Social Networks 

in Their Everyday Lives” Young, 21(2), 2013, sid 117 

http://journals.sagepub.com/author/Vasconcelos%2C+Ana+C
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Resultatet från studien visar på att onlineverktyg möjliggjort en ärlig kommunikation mellan 

ungdomar vilket gör det lättare för de unga att diskutera saker som annars skulle kunna vara 

pinsamt eller jobbigt. Kommunikation som sker online erbjuder en grad av kontroll som inte 

är närvarande i fysiska interaktioner. Resultatet visade vidare på att informanterna menade 

att deras onlineprofiler vanligtvis inte avslöjade för mycket personlig information, men 

utformades för att anpassa sig till deras “offline”-identiteter. 21  

 

2.3 Risker 

En vanlig uppfattning som vuxna har om barns mediekonsumtion är att det är skadligt, 

innefattar många risker och att barnen bör skyddas mot detta. Dessa risker formas i hög 

utsträckning i relation till de debatter om barns medieanvändning som tenderar att återkomma 

med en viss regularitet i det mediala. Livingstone & Helsper menar på i sin studie att riskerna 

är beroende på ålder, kön och social status. Ungdomarna ingår i ett brett spektrum av olika 

typer av risker såsom regelbrytande beteende, depression eller sociala problem. Dessa faktorer 

menar man skulle uppstå oavsett bruk av sociala nätverk eller ej. Naturligtvis finns det risker 

online så som risk för internetmobbning, risk för sexuell exploatering och integritetsrisker.  

Exponering av persondata i kommersiellt syfte skulle kunna vara en risk i och med att man 

som ung kanske inte är medveten om användarvillkoren. 22  

 

2.4 Manligt & kvinnligt i sociala medier 

En svensk studie är Forsmans rapport om ungas bilder på nätet. Denna påvisar en märkbar 

skillnad mellan manliga och kvinnliga användare. I rapporten intervjuas 150 tjejer och killar i 

årskurs 4 respektive 7.23 Namnet Duckface/Stoneface och syftar på de miner tjejer respektive 

killar poserar med på selfies. Man kan se att unga är medvetna kring vad som anses vara 

manligt respektive kvinnligt normbeteende i sociala medier. Forsman beskriver också att 

                                                 
21

 Awan, Fatimah & Gauntlett, David. “Young People’s Uses and Understandings of Online Social Networks 

in Their Everyday Lives” Young, 21(2), 2013 sid 128 
22 Livingstone, Sonia, Helsper, Ellen, “Balancing opportunities and risks in teenagers’ use of the internet: the 

role of online skills and internet self-efficacy “ 
New Media & Society, 2010, Vol.12(2), sid 309-329 

23
 Forsman, M. Duckface/Stoneface: Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer, i 

årskurs 4 och 7. Stockholm: Statens medieråd, 2014, sid 6 
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studien visar på att unga människor bedriver ett aktivt isärhållande av könen, vilket betyder att 

kvinnor och män skapar sina identiteter och framställer sig själv genom att betona skillnader 

mellan könen.24  I likhet med Awan och Gauntlett har man även i denna studie valt att 

använda sig av en skapande metod, där deltagarna gjort tankekartor i kombination med 

intervjuer. I Forsmans studie använde man sig av workshops samt fokusgrupper.  

 

3. Teori 

I detta avsnitt redovisas studiens teoretiska utgångspunkter och hur dessa är relevanta för 

studien. Den huvudsakliga teorin i uppsatsen är genusteorin, vilken det kopplas till genom 

hela analysdelen. Vidare appliceras identitetsteorin då denna teori som ett tillägg till 

genusteorin. Fortsättningsvis diskuteras en tolkning angående integritet i sociala medier. 

Teorierna i denna uppsats är tänkta som komplement till varandra.  

3.1 Upplösning mellan det offentliga och privata 

Delningen på sociala plattformar innefattar två tydliga aspekter, dels att individer 

performativt delar sina identitetsmarkörer socialt och dels att deras agerande samtidigt 

löpande registreras och lagras som persondata.  Det vill säga att användarna delar med sig av 

personuppgifter till plattformen. Det är denna delning som gör driften av dessa sociala 

plattformar möjlig, eftersom den profilering av användarnas beteenden som det medför i sin 

tur möjliggör riktad reklam och skräddarsydda användarupplevelser. Vi iscensätter olika 

sorters offentliga profiler gentemot vänner, bekanta och främlingar. Våra dagliga beteenden 

genererar dessutom spår på internet, vilka samlas in och bearbetas av kommersiella 

aktörer.25 

 

Svensson menar på att vi alltid haft en privat och en offentlig integritet men att barriären 

mellan dessa två nu har krympt. Han menar vidare att drivkraften att känna sig sedd och 

likead ökar den sociala kontrollen hos individen vilket är en av motivationerna kring att vistas 

i sociala medier. Han anser att man på nätet kan se något “ociviliserat” där kränkningar och 

                                                 
24

 Forsman, M.  Duckface/Stoneface: Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer, 

i årskurs 4 och 7. Stockholm: Statens medieråd, 2014, sid 11  
25

 Statens offentliga utredningar “Människorna, medierna & marknaden - medieutredningens 

forkningsantologi om en demokrati i förändring”, 2016, sid 134 
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mobbning förekommer och att detta skulle kunna vara ett resultat av att vi idag har svårt att 

upprätthålla barriären mellan det privata och offentliga.26  

3.2 Identitet 

Inom humanistiska läroämnen har flera discipliner och fält gjort anspråk på 

identitetsbegreppet. Den mest uppenbara skillnaden ligger mellan psykologiska och 

sociologiska förhållningssätt. Det psykologiska fältet intresserar sig mer för utvecklingen av 

identiteten medan det sociologiska är mer intresserad av betydelsen av socialisering vid 

identitetsskapande. Ungas identitetsskapande porträtteras och konstrueras ofta som ett socialt 

problem som tynger samhället. Där unga är risktagande individer som ständigt prövar och 

tänjer på gränser. 27 

 

Den sociologiska forskningen kring identitetsskapandet är sedan början av 1900-talet 

överens om att identiteten formas utifrån olika sociala kriterier såsom klass, kön, etnicitet 

och nationalitet. Men man tar även hänsyn till vissa psykologiska kriterier som 

personlighetstyp eller begåvning som bidrar till hur en människas identitet skapas och 

formar. Man talar idag oftare om identitetsskapande som en process istället för identitet som 

en statisk egenskap.28 Det kommunikativa, sociala handlingar och umgänge är en stor del av 

identiteten.  Vidare konstateras att det finns teorier som skiljer på identiteten. Där finns det 

två typer av identitet: individuell samt kollektiv.29 Den första, individuella identiteten 

handlar om det som är karaktäristiskt för individen, till exempel livshistoria. Den senare, 

kollektiva handlar om social gemenskap. Centralt inom detta är individens identitet, 

identifikation av självbilden i gemenskapen samt känslan utav att man är inkluderad och 

tillhör en viss social grupp. Eftersom sociala grupper kan förändras och man kan tillhöra 

flera olika gemenskaper förändras likaså självbilden och identifikationen.30  

 

                                                 
26

 Filosofiska rummet “Jaget i det digitala samhället” Sveriges radio, producent: Lunderquist Thomas, 2014 
27

 Buckingham, David. “Introducing Identity." Youth, Identity, and Digital Media. Cambridge, MA: The MIT 

Press, 2008, sid 4 
28

 Gripsrud, Jostein Mediekultur, mediesamhälle. Göteborg: Daidalos AB, 2006, sid 20. 
29

 Berglez, Peter & Olausson, Ulrika (red.), Mediesamhället: centrala begrepp, 1. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2009, sid 141 
30

  Berglez, Peter & Olausson, Ulrika (red.), Mediesamhället: centrala begrepp, 1. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2009, sid 143–144 
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3.3 Identitet och kommunikation i sociala medier  

I och med att mobiltelefonen utvecklas och blir så kallade smartphones flyttas det privata in i 

offentligheten. När som helst kan man sitta uppkopplad och diskutera sitt privatliv. Med 

mobilen förändras och hotas intimsfären. Det som tidigare räknades som privat och privatliv 

omvärderas, samtidigt ökar även tillgänglighet och anträffbarhet. Påverkan och 

förväntningar uppstår från omvärlden, så som att man ska vara interaktiv och personlig i 

sociala medier.  Utifrån detta skapas nya beteendemönster och normer kring kommunikation 

genom medier.31 Samhället förändras och motivationen är jakten på likes och kommentarer. 

Personlig information är idag något kommersiellt, något som kan säljas och köpas. I sådana 

sammanhang talar man ofta om “branding” av det personliga varumärket. 

Självpresentationen blir en reproduktion av identiteten och blir i sin tur verkligare än 

identiteten den avspeglar. Följden av detta blir en utifrån-och-in-identitet där självbilden 

speglas av antalet likes eller kommentarer.32 

 

Idén om att unga delar med sig av för mycket och därför inte bryr sig om sitt privatliv, menar 

Boyd, är så förankrat i den allmänna åsikten att forskning som visar det motsatta oftast 

ignoreras.33 Hon menar vidare att unga ofta skiljer på att vara i det offentliga och att vara 

offentlig. Unga som skickar känslig information till varandra väljer ofta en annan typ av kanal 

än just publika.34 Boyd menar vidare att unga ibland kan välja att publicera något som är av 

en olämplig karaktär eftersom de vet att det kommer ge uppmärksamhet. Unga ser ofta på 

sociala medier som en plats att samlas och umgås med sina vänner på och balanserar 

samtidigt detta med privatliv, säkerhet, humor och identitet. Att använda sig av falsk 

information skapar en viss kontroll för användaren. Boyd menar vidare att unga oftast ser 

föräldrar som det största hotet mot den egna sfären och integriteten och det är främst därför 

man använder sig av falsk information.35  

 

                                                 
31

 Gillberg, Nanna, Uppmärksamhetssamhället, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, sid 33 
32

 Gillberg, Nanna, Uppmärksamhetssamhället, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, sid 87 
33

  Boyd, Danah, It's complicated: the social lives of networked teens, Yale University Press, New Haven, 

2014, sid 56 
34

  Boyd, Danah, It's complicated: the social lives of networked teens, Yale University Press, New Haven, 

2014, sid 57 
35

  Boyd, Danah, It's complicated: the social lives of networked teens, Yale University Press, New Haven, 

2014, sid 59 
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Identitetsskapande idag skiljer sig från hur det var innan sociala mediers frammarsch. 36 I 

sociala medier konstruerar man en användarprofil. Det finns flera sätt att se på en 

användarprofil, ett sätt att se på det är att profilen är att den ska representera “jaget”, alltså 

sig själv. Det är en typ av självreflekterande presentation.  Det är ett selektivt och medvetet 

handlande som mixar och komponerar olika semiotiska element.37 Dessa element kan vara 

exempelvis text, bilder, ljud och grafisk stil. Sammanflätningen av livsvärldarna online och 

offline leder till att värderingar, sociala förväntningar och personliga motiv är högst aktuella 

på sociala medier. Denna sammanflätning kan ses som en utgångspunkt för att förstå hur 

människor handlar. I ett sociokulturellt sammanhang utvecklas meningsutbyte därefter. Detta 

betyder att dessa utbyten är oskiljaktiga med maktfaktorer och identitetsmarkörer så som 

exempelvis, ålder, sexualitet, genus och fysiska förutsättningar. Att följa normerna att 

exempelvis vara heterosexuell, ha en ljus hudton och en normativ kroppsform ger oftast fler 

likes och vidare en högre status. 38  

3.4 Nätverkad samhörighet 

Jakten på likes och att ständigt känna sig bekräftad beskriver dagens samtid ganska väl. Att ha 

många följare och få mycket likes är en statussymbol. Via sina sociala kanaler innehar man ett 

visst socialt kapital. Många upplever en oroskänsla av att man ständigt måste vara uppkopplad 

och se vad alla andra gör för att inte missa något. Rädslan av att missa något existerade även 

innan sociala medier men i och med sociala mediers närvaro i våra liv har behovet och önskan 

(och möjligheten) förstärkts att veta vad andra människor gör och säger hela tiden.39 Man kan 

dra parallellen att är man inte delaktig i uppdateringarna som sker i sociala medier så missar 

man sammanhanget. I och med att konversationer och interaktioner sker på flera olika 

plattformar krävs det av ungdomarna att de ständigt är uppkopplade för att förstå 

sammanhanget.40  

 

Inte sällan ses sociala medier som något som förenar människor. Men många av de sociala 

olikheter som finns offline finns även online. Boyd menar att bara för att unga har tillgång till 

                                                 
36

 Thompson, John B., Medierna och moderniteten, Daidalos, Göteborg, 2001, sid 235 
37

 Thompson, John B., Medierna och moderniteten, Daidalos, Göteborg, 2001, sid 237–238 
38

 Thompson, John B., Medierna och moderniteten, Daidalos, Göteborg, 2001, sid 233–234 
39

  Abel, P. Jessica, Buff, L. Cheryl, Burr, A. Sarah, “Social Media and the Fear of Missing Out: Scale 

Development and Assessment”, 2016, sid 34 
40

 Alt, Dorit. "College Students’ Academic Motivation, Media Engagement and Fear of Missing out." 

Computers in Human Behavior 49, 2015, sid 2 
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ny teknologi så kommer inte samhällsstrukturer och förtryck försvinna.41 Genom samma typ 

av mediekonsumtion skapas gemensamma referensramar. Detta leder till en starkare 

sammanhållning. Omvänt kan en mer uppdelad och splittrad mediekonsumtion bidra till 

klyftor mellan människor. Om man exempelvis exponeras för mycket nyheter med olyckor 

och katastrofer bidrar detta till att man kanske exempelvis uppfattar världen som en mer farlig 

plats42. I sociala medier, så som Instagram, sker delningar och likes av bilder, vilket bidrar till 

ökad spridning av bilder till personer i den gemensamma kretsen. Genom massiv delning och 

exempelvis hashtags kan ett ämne bli populärt och agendan. Ett exempel på detta är 

#MeeToo, som är en kampanj från år 2006 men som började delas igen i oktober år 2017 och 

är nu en kampanj för ökat medvetande om sexuella trakasserier.43 Samtidigt kan inte internet i 

sig göra världen mer jämställd och dagens användare av sociala medier blir inte direkt 

inskolade i en mer tolerant värld. Sociala medier och internet har potentialen att belysa 

samhällsproblem på nya och kanske mer produktiva sätt.44  

 

 

3.5 Genusperspektiv 

Genusteori kan användas för att studera maktstrukturer mellan kvinnor och män i samhället 

och hur dessa skiljer sig åt både online och i “verkligheten”. Vi förknippar kvinnligt eller 

manligt med handlingar och ageranden typiska för könet. Denna typ av kategorisering sker 

tidigt. Tjejer lär sig att ha ett vårdande, omhändertagande och känslomässigt beteende. 

Killarna däremot uppmuntras till aktiva, utåtriktade lekar. Killar ska ha beteende som går ut 

på att vara så stark som möjligt och ha en nonchalant attityd gentemot känslor. Fler typer av 

kategorier som förekommer kan exempelvis vara att kvinnor ska vara söta och lättsamma 

medan män ska vara macho och tuffa. Genus bör ses som en föreställning eller ett 

uppträdande. Genom att upprätthålla det normativa, till exempel den heterosexuella normen 

får man bekräftelse och blir uppskattad. Detta återspeglas i sin tur i sociala medier. 

                                                 
41

 Boyd, Danah, It's complicated: the social lives of networked teens, Yale University Press, New Haven, 2014, 

sid 166 
42

Strömbäck, Jesper (2015) “Social sammanhållning och medieanvändning” i Annika Bergström, Bengt 

Johansson, Henrik Oscarsson & Maria Oskarson (red) Fragment. Göteborgs universitet: SOM-institutet, sid 71 
43

 The New York Times “The Woman Who Created #MeToo Long Before Hashtags” 

https://www.nytimes.com/2017/10/20/us/me-too-movement-tarana-burke.html 
44

 Boyd, Danah, It's complicated: the social lives of networked teens, Yale University Press, New Haven, 2014, 

sid 175 



 

 

14 

 

Idag är det allra flesta kroppsmedvetna och vill ständigt förbättra sig med syftet att uppnå 

den perfekta kroppen och om inte det uppnås finns det exempelvis botox och 

plastikkirurgi.45 Det finns en viss press och en idealiserad bild idag av hur man ska se ut på 

sociala medier. Man kan se även skillnader mellan könen kring hur den idealiserade bilden 

ser ut. Detta kan man även se i Forsmans studie där unga tjejer gjorde “duckface” och putade 

med läpparna medan killarna i studien gjorde “stoneface” och rörde inte en min. Detta leder 

till många så kallade selfies kan beskrivas på ett liknande sätt. På bilder framstår mannen 

som aktiv och oberörd. Medan kvinnan är utseende och kropp för betraktaren att värdera.46 

 

Näthat är ett problem för många som vistas på sociala medier, ett problem inom näthatet är 

slutshaming som oftast förekommer mot kvinnor. Kvinnor och tjejer som utsätts för sexuella 

trakasserier får inte sällan höra att de ska skylla sig själva på grund av bilderna de lagt ut, 

”lägger du ut en bikinibild får du skylla dig själv”.  Fokus förskjuts därmed bort från 

förövarens trakasserier och plötsligt blir det offrets fel att hen har utsatts eftersom det var 

offret som valde att lägga ut den “olämpliga” bilden. Det händer att bilder skickas mellan två 

personer som varit i en relation och när relationen sedan avslutas har den ena parten i 

relationen valt att “hänga ut” den andre med intima bilder. 47 Genusteorin knyts i denna 

studie an till identitetsteori eftersom mycket av identiteten skapas genom just genus.48 

4. Metod 

Eftersom jag i denna studie vill få kunskap om erfarenheter, attityder och mediepraktiker har 

jag valt att tillämpa en kvalitativ metod och fokusgruppsintervjuer. Kvalitativa intervjuer 

kännetecknas av att man som intervjuare ställer enkla frågor och på dessa frågor får man 

innehållsrika och komplexa svar.49 Resultatet av en intervju med en fokusgrupp kan 

sammanställas på olika sätt, den kan antecknas och den kan spelas in.  Jag har valt att spela 

in intervjuerna och sedan transkribera dem för att inte missa viktiga detaljer, vilket lätt sker 

om man skulle anteckna under tiden som intervjuerna äger rum.50 Syftet med fokusgrupper 

                                                 
45

 Verhaeghe, Paul & Hedley-Prôle, Jane, What about me? the struggle for identity in a market-based society, 

Scribe Publications, Victoria, Australia, 2014, sid 73-74 
46

  Forsman, M. Duckface/Stoneface: Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer, 

i årskurs 4 och 7. Stockholm: Statens medieråd, 2014, sid 105 
47

 Boyd, Danah, It's complicated: the social lives of networked teens, Yale University Press, New Haven, 2014, 

sid 52 
48

 Jarlbro, Gunilla, Medier, genus och makt, Studentlitteratur, Lund, 2006, sid 12–13 
49

 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, sid 25 
50

 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, sid 74–75 
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är det utrymme för interaktion som skapas mellan deltagarna och detta kan bidra till att man 

får en större insikt i den enskildes åsikter och idéer. Gruppintervjuer kan med fördel 

användas för att få fram deltagarnas erfarenheter.51 Fokusgrupper för med sig en del etiska 

dilemman. Eftersom det är en social situation där det handlar mycket om gruppdynamikkan 

den intervjuade känna sig obekväm med att säga sådant som denne inte vill att alla i gruppen 

ska känna till.52 En annan problematik som kan uppstå vid fokusgrupper är att de personer 

som är pratsamma och dominanta tar över intervjun medan de blyga ställs åt sidan och inte 

kommer till tals. Därför gäller det att grupperna utformas korrekt. En lagom mängd deltagare 

är 4–6 personer.53 Grupperna kan med fördel komponeras av personer som är bekanta med 

varandra för att lättare kunna få igång en diskussion bland deltagarna, så kallade naturliga 

grupper och för att undvika tidigare nämnda problem.  I denna studie har elever som går i 

samma klass används och dem är således bekanta med varandra.  

 

4.1 Intervjuguide 

När man gör kvalitativa intervjuer använder man sig inte av ett så statiskt frågeformulär som 

vid enkätundersökningar. Personen eller personerna som blir intervjuade ska i största 

möjliga mån styra samtalet. Ett metodproblem som kan uppstå är dock i vilken utsträckning 

intervjuaren får engagera sig i hur pass mycket diskussionen ska styras. Det man kan göra 

som intervjuare är en lista av frågeområden. Denna lista kallas “intervjuguide”.54 Jag 

kommer att tillämpa en semi-strukturerad intervju men använda mig av en intervjuguide. 

Enligt Krueger bör fem olika typer av frågor i att ingå i en strukturerad intervjuguide. Dessa 

är: öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande 

frågor.55 

 

                                                 
51

 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, sid 46 
52

 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, sid 45 
53

 Krueger, Richard A., Focus groups: a practical guide for applied research, 2. ed., Sage, Thousand Oaks, 

Calif., 1994, sid 17 
54

 Krueger, Richard A., Focus groups: a practical guide for applied research, 2. ed., Sage, Thousand Oaks, 

Calif., 1994, sid 71-72 
55

 Krueger, Richard A., Focus groups: a practical guide for applied research, 2. ed., Sage, Thousand Oaks, 

Calif., 1994, sid 54-55 
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4.2 Material och urval 

Studien baseras på intervjuer med 18 elever i årskurs 1 som studerar samhällsprogrammet 

vid en gymnasieskola i Örebro. I utformandet av intervjuguiden bröts det övergripande syftet 

ned i undersökningen till ett antal teman som är kopplat till Instagram. Frågorna till 

intervjuguiden utformades som öppna frågor vilka följs upp med följdfrågor.  Intervjun 

inleddes med uppvärmningsfrågor. Dessa är generella frågor kring respondentens 

användande av sociala medier. Vidare leds intervjun in på teman så som Instagram och 

integritet. Dessa teman var utgångspunkt för intervjuerna och paralleller kunde dras mellan 

informanternas olika svar kopplade till ett specifikt tema.  Sedan transkriberades 

intervjumaterialet som jag därefter använde för att få fram mitt resultat. Teman som uppstod 

under intervjun formar även upplägget i analysen. Materialet kopplas till de tidigare nämnda 

teorierna som står till grund för analysen. Löpande genom analysen återkopplar jag även till 

den tidigare forskningen för att ge stöd åt argument eller belysa skillnader alternativt likheter 

som finns i materialet. 

 

Eftersom jag i min studie vill studera ungas olika mediepraktiker lämpar sig fokusgrupper. 

Fokusgrupper används när man vill undersöka attityder, erfarenheter och fenomen som 

uppstår i social interaktion.56 Fokusgrupperna i denna studie består av fyra till fem personer. 

Totalt genomfördes fyra stycken gruppintervjuer. Två av grupperna är blandade med tjejer 

och killar, en med enbart tjejer och en med enbart killar. Dessa personer är bekanta med 

varandra i och med att de går i samma klass. Inom kvalitativ forskning används oftast ett 

“strategiskt urval”.57  Detta betyder att deltagarna som valts att delta i studien har en 

anknytning till forskningsfrågorna, till exempel väljs deltagare ut som man vet sen tidigare 

är insatta i frågorna. Informanterna till denna studie valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. 

Denna typ av urvalsmetod innebär att respondenterna som väljs ut till studien är just de som 

finns tillgängliga, lämpliga och villiga till att ställa upp i studien.58 

                                                 
56

  Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, sid 46 
57

 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, sid 138 
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4.3 Fokusgrupper 

  

4.4 Bakgrund 

Data från rapporten Ungar & medier 2017 rörande bland annat killars och tjejers 

medieinnehav och medieanvändning visar på att i och med stigande ålder ökar 

könsskillnaderna mellan tjejer och killar. Tjejer använder sociala medier en längre tid än vad 

killar gör. Skillnaderna är inte så stora i åldersintervallet 9–12, men ökar sedan snabbt, för 

att åter minska bland 18-åringarna.59 Mitt urval i denna studie bör alltså finnas där störst 

skillnader mellan könen finns, då informanterna i fokusgrupperna var 16 år.  

 

4.5 Transkribering 

Under intervjuerna utgick jag från min intervjuguide (se bilaga 1) och spelade in intervjuerna 

med en mobiltelefon. Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades dem direkt. 

Längden på de fyra intervjuerna var mellan trettio till sextio minuter. Transkriberingen 

skedde på så sätt att samtalen på ljudinspelningarna skrevs ned så ordagrant som möjligt. 

Hela intervjuerna transkriberades ej på grund av ett för stort material.  Hela inspelningarna 

av intervjuerna finns hos författaren till denna studie. Materialet som transkriberades var 

material som berörde studiens frågeställningar. Vissa ljud och pauser som inte hade relevans 

                                                 
59
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för förståelsen i den återgivna texten valdes att tas bort. Det kan vara av fördel att föra 

anteckningar som återger kroppsspråk och andra faktorer som kan uppstå i interaktionen vid 

intervjun. Inga sådana detaljerade anteckningar som återgav kroppsspråk och ansiktsuttryck 

gjordes under intervjuerna i denna studie.  Anledningen till att transkriberingen gjordes på 

angivet sätt var främst för att texten skulle bli mer lätthanterlig vid analysen. Citaten i 

analysen har valts ut av relevans till teman och ämne.  

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Det finns en skillnad i vad reliabilitet och validitet innebär i kvalitativa studier jämfört med 

vad de innebär i kvantitativa studier. 60 Vid kvalitativa intervjustudier undersöker man ofta 

egenskaper som uppstår i sociala interaktionsprocesser. Mätning inte är av främsta intresset 

för en kvalitativ forskare. Validitet inom den kvalitativa forskningen handlar således om hur 

man observerar, identifierar eller mäter det man vill mäta. Det handlar även om att 

åskådliggöra tolkningar och analysprocesser. Det finns även en problematik vid reliabiliteten 

inom kvalitativ forskning. Reliabiliteten kopplas ofta samman med replikation men då 

kvalitativ forskning handlar om tolkning så är det svårt att replikera eftersom att det inte går 

att undersöka samma situation på exakt samma sätt. Det handlar då istället om att kunna 

sätta sig in i forskarens tankesätt och analys.  

 

I intervjustudier handlar det främst om tillförlitlighet och transparens. Detta innebär bland 

annat att intervjuaren ställer frågor om samma företeelse till de olika informanterna för att få 

fram så många sidor som möjligt av fenomenet som studeras.61 Intervjuaren som genomför 

intervjuerna har en möjlighet att välja bland sitt material och vara selektiv. Därför är det 

viktigt att presentera tillräckligt med material från intervjuerna och binder ihop detta med 

teorin. Läsaren måste vidare få tillgång till tillräckligt mycket belägg i form av intervjucitat 

för att ha en möjlighet att kunna tolka det material som presenteras. 62 I denna intervjustudie 

tillämpas en tematisk analys med citat från informanterna, detta är ett sätt för att visa på 

transparens i studien. Ett sätt att skapa tillförlitlighet i studien är att använda sig av en 
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intervjuguide (se bilaga 1) vilket denna studie gör. Detta för att säkerhetsställa att samma 

frågor ställs till alla informanter.  

 

4.7 Etik 

I denna studie har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer tillämpats. Hänsyn har tagits 

efter de fyra huvudkraven som finns, dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 63  

 

Informationskravet innebär att man som forskare har en skyldighet att informera alla 

deltagare om undersökningens syfte. Deltagarna ska upplysas om att det är frivilligt att delta 

i studien samt att dem när som helst kan avbryta sitt deltagande.64 I denna studie blev 

deltagarna informerade om detta innan intervjuerna inleddes.  

 

Samtyckeskravet innebär att man som deltagare har rätt att själv bestämma över sin 

medverkan i studien. Detta betyder att samtycke ska finnas från alla som deltar. Deltagarna 

som deltar i studien har även möjligheten att avgöra hur länge och på vilka villkor de vill 

medverka. Vill man avbryta sin medverkan ska detta kunna genomföras.65 Innan intervjuerna 

har betoning lagts på att det är frivilligt att deltaga, att man inte behöver svara på alla frågor 

samt att man när som helst under intervjun får avbryta sin medverkan.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som samlas in av forskaren rörande 

deltagarna ska gå under hög konfidentialitet. Detta innebär bland annat att personuppgifter 

ska förvaras så utomstående ej ska kunna ta del av dem. Dessutom ska uppgifter som 

exempelvis intervjuutskrifter inte vara möjliga att koppla till intervjupersonerna.66 I denna 

studie har informanterna tilldelats ett påhittat namn som inte går att koppla till den riktiga 

intervjupersonen.  

                                                 
63 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: 

Vetenskapsrådet, 2002, sid 6 
64 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: 

Vetenskapsrådet, 2002, sid 7 
65 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: 

Vetenskapsrådet, 2002, sid 9 
66 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: 

Vetenskapsrådet, 2002, sid 12 
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Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlas in om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål. Materialet får ej användas i ett kommersiellt bruk eller 

andra syften som är icke-vetenskapliga.67 Deltagarna i denna studie har blivit informerade 

om att materialet enbart kommer användas i denna studie.  

 

5. Analys och resultat  

I följande kapitel kommer det analyserade och bearbetade empirimaterialet att presenteras. 

Analysmetoden som används i uppsatsen är en tematisk analys vilket är en kvalitativ 

analysmetod. Denna typ av analys erbjuder flexibelt tillvägagångssätt när koppling till 

teoretiska begrepp ska göras.68 Citaten presenteras utifrån teman inom mediepraktiker, 

identitet samt integritet. Genus har använts som ett huvudtema genom hela analysen och 

kommer därför inte presenteras under en egen rubrik. Inom dessa teman skapas sedan 

underteman för att bilda en tydlighet i materialet. Citaten som redovisas är delar ur 

materialet som synliggör likheter och skillnader som finns i materialet.  

 

 5.1 Mediepraktiker 

Med mediepraktiker menas i detta anseende medieanvändning. Ungas olika mediepraktiker 

kan vara allt ifrån att titta på tv, spela dator eller chatta på olika sociala plattformar.69 I 

studien ligger fokus på ungas mediepraktiker inom sociala medier och plattformar.  

Sociala medier är en del av vardagen hos alla informanter. Snapchat och Instagram är de 

vanligaste plattformarna. Twitter, Youtube och Facebook används, men inte i lika stor 

utsträckning som Snapchat och Instagram. Resultat i detta tema visa bland annat att 

informanterna är medvetna kring vilka bildkonventioner som kodas som ”tjejiga” och 

”killiga”.   

 

 

                                                 
67 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: 

Vetenskapsrådet, 2002, sid 14 
68 Krueger, Richard A., Focus groups: a practical guide for applied research, 2. ed., Sage, Thousand Oaks, 

Calif., 1994, sid 231 
69 Statens medieråd “Mellan auktoritet och autonomi, Medieanvändning, föräldramedling och konflikter i 

familjelivet” 2016, sid 49 
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“Frågan är snarare vilka sociala medier använder vi inte… The list goes on and on” 

(Daniel, fokusgrupp 2) 

 

Facebook anses av informanterna vara något som äldre personer använder. Man orkar inte gå 

in på Facebook eftersom det är mycket reklam och spam. Att unga slutar använda Facebook 

är inget nytt, Forsmans studie visar samma resultat. Facebook var något man hade när man 

yngre och nu vill distansera sig från. 70   

 

“Facebook är lite utdaterat. Jag är bara där för att jag har dansgrupper och sånt jag är 

med i och inte får missa” (Lina, fokusgrupp 2) 

 

Bilddelningsnätverket Instagram är något som alla informanterna någon gång hade använt 

sig av. Två manliga informanter (Marcus och Pontus) hade haft applikationen men sedan 

valt att ta bort den eftersom de anser att dem inte använde Instagram så mycket.  

 

“Varför skulle någon intressera sig för mig? Varför ska jag lägga ut något? Nä jag 

observerade bara andra, det blev tråkigt i längden”  

(Marcus, fokusgrupp 4) 

 

Detta är en återkommande åsikt hos de manliga informanterna. Ingen är särskilt aktiv med 

att lägga ut bilder själv utan användningen av Instagram sker främst genom observera andras 

profiler. Detta bekräftas också i Forsmans studie, även där påstod killarna (i årskurs 7) att de 

aldrig la upp så kallade selfies. 71 

 

“Jag skulle ALDRIG lägga ut något på mig själv, aldrig en selfie, Jag vet inte varför. Men så 

är det” (Ludvig, fokusgrupp 4)  

 

Detta citat visar på en medvetenhet och skapar reflektion över vilka bildkonventioner som är 

genuskodade som ”killiga” samt ”tjejiga”. Att lägga ut en selfie är något som förknippas med 

                                                 
70

   Forsman, M. Duckface/Stoneface: Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och 

tjejer, i årskurs 4 och 7. Stockholm: Statens medieråd, 2014, sid 32  
71

   Forsman, M. Duckface/Stoneface: Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och 

tjejer, i årskurs 4 och 7. Stockholm: Statens medieråd, 2014, sid 115–117 
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att bry sig, vilket inte är ett ideal som män ska eftersträva. Som kille ska man inte verka som 

att man söker uppmärksamhet eller bekräftelse vilket en selfie oftast har som avsikt. 72 

 

5.2 Instagram  

Appen Instagram har en rad olika funktioner. Exempelvis kan man lägga ut bilder, följa 

andra, chatta eller lägga ut saker på ”Instagram stories73”. I fokusgrupperna skiljer det sig 

vad man gör på Instagram. Killarna “taggar “och delar oftare memes. En meme är en bild, 

video eller text med humoristiskt innehåll som distribueras på internet genom taggningar och 

delningar. Två populära memes-konton som killarna följer är “thefatjewish” och 

“Fuckjerry”. Innehållet hos dessa användare kan ibland anses som stötande och sexuellt. De 

kvinnliga informanterna använde Instagram i likhet med resultaten i Forsmans studie, främst 

att lägga upp selfies och bilder på sig själva.74 Man ser också Instagrams om ett forum för att 

följa andra, både vänner men även så kallade influencers. En influencer kan exempelvis vara 

Youtubers75 och Instagram-personligheter, ofta är det bloggare som flyttar sin följarbas från 

en bloggportal till andra medier. Influencers som tjejerna i fokusgrupp 1 nämnde att de 

följde var bland annat, Ellen Bergström, Lady Dahmer, Kenza Zouiten och Cissi Wallin.  

 

“Följa andra…Och lägga upp bilder så klart.  Det är lite coolt. Man kan skapa bilder, se 

tillbaka på minnen och göra fint med filter” (Klara, fokusgrupp 1) 

 

Boyd beskriver hur ungas socialisering idag är mer bundet vid hemmet. Boyd menar på unga 

förr hade en större tillgång till publika platser att umgås på och men i och med att unga idag 

har mindre fritid och fler vänner utspridda på större geografiska ytor är det omöjligt att 

upprätthålla relationer på samma sätt som innan sociala medier.76   

 

                                                 
72 Forsman, M. Duckface/Stoneface: Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer, 

i årskurs 4 och 7. Stockholm: Statens medieråd, 2014, sid 9 
73 Ett enskilt flöde där du kan lägga upp bilder som försvinner efter 24 timmar. Källa: 

https://help.instagram.com/1660923094227526 
74 Forsman, M. Duckface/Stoneface: Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer, 

i årskurs 4 och 7. Stockholm: Statens medieråd, 2014, sid 9 
75En “Youtuber” är en person som har en framstående kanal på Youtube och producerar rörligt material. Ofta 

har Youtubern en nisch. Prank, DIY, Haul, Unboxing, Challenge, Collab och Vlogg för att nämna några typer 

av varianter på videos. Källa: https://www.theguardian.com/technology/2016/feb/03/why-youtube-stars-

popular-zoella 
76 Boyd, Danah, It's complicated: the social lives of networked teens, Yale University Press, New Haven, 2014, 

sid 20-21  
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“På alla sociala medier så vill jag bara ha mina riktiga vänner. Jag vill bara att dom jag 

känner ska få följa mig. Jag lever ju mitt liv genom sociala medier, det är en del av mitt liv, så 

jag vill bara att folk som känner mig ska få följa mitt liv. och jag följer bara dom jag känner” 

(Axel, fokusgrupp 3) 

 

Vanligast är det att man följer personer man känner och umgås med i vardagen. Forsman 

konstaterar dock att de yngre killarna och tjejerna följde många konton och man kände ett 

behov av att ha många vänner på Facebook.77    

5.3 Integritet 

Hur man ser på gränsen mellan privat och offentligt skiljer sig mellan informanterna. Valet 

att ha privata konton gör det möjligt för informanterna att styra vilka som får och inte får 

följa dem på Instagram. Oron för exempelvis “grooming”, där en vuxen tar kontakt med 

unga på nätet eller rädsla kring att få sin profil kapad är något som främst de kvinnliga 

informanterna diskuterar.78De manliga informanterna har en mer avslappnad inställning till 

dessa risker. Detta kan bland annat bero på att ingen av de manliga informanterna själva har 

upplevt att deras bilder blivit stulna eller att grooming framförallt drabbar tjejer och kvinnor. 

 

“Jag var mer orolig när jag var yngre. Då hade jag aldrig mitt namn på sociala medier. Det 

var ju för man hört från mamma och pappa att det kunde vara snuskiga gubbar där ute”  

(Maria, fokusgrupp 1) 

 

I Forsmans studie framgick det eleverna från årskurs 4 främst var oroliga över att “konstiga 

vuxna” skulle höra av sig på sociala medier. Marias bekräftar att det fanns en oro över detta 

när hon var yngre men att nu är hon inte lika orolig längre. Även Livingstone & Hesplers 

visar att föräldrarnas oro över riskerna är beroende av ålder och kön.79 Maria bekräftar detta. 

 

                                                 
77 Forsman, M. Duckface/Stoneface: Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer, 

i årskurs 4 och 7. Stockholm: Statens medieråd, 2014, sid 74 
78 Boyd, Danah, It's complicated: the social lives of networked teens, Yale University Press, New Haven, 2014, 

sid 113 
79 Livingstone, Sonia, Helsper, Ellen, “Balancing opportunities and risks in teenagers’ use of the internet: the 

role of online skills and internet self-efficacy “ 
New Media & Society, 2010, Vol.12(2), sid 309-329 
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Att bilder kan användas i ett annat sammanhang än vad som avsetts av den som publicerat är 

en av riskerna som informanterna lyfter fram. Hur man ser på det skiljer sig mellan både 

informanterna och mellan könen. En av de kvinnliga informanterna (Klara) har prövat att 

googla sig själv och sett att bilder på henne från Instagram finns på flera ställen på internet. 

De allra flesta informanterna är ändå relativt likgiltiga till risken om att information om dem 

sprids, eftersom det redan idag är så pass lätt att ta reda på personuppgifter så som 

personnummer, telefonnummer och adress. Att någon ska kapa ett lösenord och logga in på 

din användarprofil ses som ett större hot än att någon vet ditt personnummer.   

 

Dem flesta informanterna vet om att man inte får ladda upp pornografiskt innehåll, inte 

mobba andra användare eller publicera stötande bilder. Här uppstår ännu en diskussion i 

fokusgrupp 1 om varför man inte få lägga ut en viss typ av bildmotiv som kvinna.  

 

“Alltså det här med att tjejer inte får visa nipples… Eller man kanske får det nu?” (Maria, 

fokusgrupp 1) 

 

“Jag tror man får det, men det är typ folk som rapporterar bilden som stötande och då tas 

den bort” (Klara, fokusgrupp 1) 

 

I och med diskussionen uppstår en viss irritation hos informanterna i fokusgrupp 1, att man 

inte som kvinna själv får välja vilka bilder man själv vill publicera och hur tjejers bilder 

rapporteras som pornografiskt innehåll. Det som brukar kallas “slut shaming”80 diskuteras i 

samma fokusgrupp. Maria beskriver det värsta scenario som enligt henne skulle kunna ske: 

 

“Det värsta vore ju om någon tog ens bilder och utgav sig för att vara mig. Och sen händer 

det saker som man inte vet om och så går folk i närheten runt och pratar om det. Man skulle 

känna sig så uthängd och blottad. Det är klart man tänker på det. Jag skulle aldrig skicka typ 

nakenbilder till en kille. För man vet inte var dom hamnar sen” (Maria, fokusgrupp 1) 

 

                                                 
80 Boyd, Danah, It's complicated: the social lives of networked teens, Yale University Press, New Haven, 2014, 

sid 52 
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Filippa i samma fokusgrupp har tidigare upplevt att hennes bilder blivit stulna av andra 

personer som sedan utgett sig för att vara henne och därför har hon nu stängd profil på 

Instagram.  

 

“Jag hade en öppen profil på instagram förut, med typ 2000 följare, det var verkligen 

jättemycket. Men jag fick så många problem. Folk tog mina bilder, skapade fejkkonton, hade 

förhållande med massa killar, det blev så mycket problem. Så nu har jag privat, jag har bara 

dom som jag känner. Det är bara dom som jag vill se och det är bara folk som vill se mig i 

vardagen och jag visar bara det jag vill att dom ska se” (Filippa, fokusgrupp 1) 

 

Att kvinnor och tjejer måste balansera sina val av bildmotiv i sociala medier blir tydligt i detta 

citat. Genom att publicera vissa bilder kan man få bekräftelse samtidigt som man tar risken att 

bli utmålad som “attention whore”.81  Både Forsmans studie samt Boyds visar att kvinnor och 

speciellt unga tjejer är speciellt utsatta när det kommer till val av bildmotiv.82 Genom att 

publicera vissa bilder som kvinna är man mer utsatt för påhopp än män. Detta kan bland annat 

bero på normer, och att kvinnor oftare drabbas av utseendefixerande påhopp. Detta 

överensstämmer med resultatet i denna studie.  

 

Carl i fokusgrupp 2 är politiskt aktiv och har två instagramprofiler 

“Jag har två profiler, en öppen och en låst... Den öppna har jag till mina politiska budskap, 

alltså typ mitt offentliga och den andra är min mer privata personliga, där jag mer är mig 

själv, mer chilled” (Carl, fokusgrupp 2) 

 

Carl är medveten om att det finns en publik som ser hans bilder. Vem som befinner sig i 

publiken är alltså av vikt för Carl och han agerar olika i de olika profilerna. Att lägga upp 

bilder handlar både om representation samt information. Carls två profiler, som kan liknas vid 

en offentlig och en privat där han i den ena profilen väljer att vara öppen och informell medan 

i den andra där han är politisk aktiv är mer sluten och inte lika personlig. Även fast Carl har 

två profiler har han fortfarande samma identitet. Detta kan liknas vid en typ identitetslek.83 

                                                 
81 Boyd, Danah, It's complicated: the social lives of networked teens, Yale University Press, New Haven, 2014, 

sid 148 
82  Forsman, M. Duckface/Stoneface: Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer, 

i årskurs 4 och 7. Stockholm: Statens medieråd, 2014, sid 9–10  
83 Filosofiska rummet “Jaget i det digitala samhället” Sveriges radio, producent: Lunderquist Thomas, 2014 
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Carl menar på att han på sin privata Instagram inte lägger ut bilder med politiska budskap 

utan mer vardagliga bilder.  

 

Anledningen kring varför man har valt att ha en stängd profil skiljer sig. Filippa som i citatet 

ovan beskriver att hennes bilder nyttjades av andra menar på att det främst är för att skydda 

sig själv mot att få sina bilder nyttjade igen medan Daniel i fokusgrupp 2 nämner en annan 

anledning som främst handlar att slippa se oönskat material. 

 

“Jag vill inte att spamkonton ska följa mig. Typ såna där pornografiska konton. Därför har 

jag låst” (Daniel, fokusgrupp 2) 

 

I fokusgrupp 4, bestående av enbart killar, diskuterades rätten att vara anonym i sociala 

medier. Reddit var ett forum alla informanterna i fokusgruppen använde och där var alla 

anonyma eftersom dem inte använde sina riktiga namn som användarnamn. På Reddit 

diskuteras allt från samhällsproblem, relationer och nya spel.84 Informanterna menade på att 

detta skulle vara svårt att göra på Instagram eftersom de inte är anonyma på Instagram. Alla 

informanterna har sina riktiga namn som användarnamn på Instagram av anledningen att 

“man vill att folk ska följa en på Instagram”.  

 

“Alltså inga känslor, jag skulle aldrig lägga ut något om familjeproblem, eller om jag och 

min kille gjort slut eller så. Det gör man inte. Det är inte schysst” (Filippa, fokusgrupp 1) 

 

Citatet ovan visar på hur Filippa sätter vissa gränser kring vad som räknas som privat och vad 

hon kan tänkas lägga ut på Instagram. Det blir även tydligare i detta citat att Instagram inte 

lämpar sig för privata konversationer utan att det finns andra forum som lämpar sig bättre för 

det.85  

 

Inom detta tema tydliggörs det att informanterna iscensätter olika sorters profiler gentemot 

vänner, bekanta och främlingar, beroende på sammanhanget. Det finns citat som visar på att 

gränsen mellan privat och en offentlig integritet har krympt. Konflikten mellan att känna sig 

sedd och likead samtidigt som man inte vill lämna ut för mycket information. Informanterna 

                                                 
84

 Reddit, https://www.digitaltrends.com/social-media/what-is-reddit/ 
85 Awan, Fatimah & Gauntlett, David. “Young People’s Uses and Understandings of Online Social Networks in 

Their Everyday Lives” Young, 21(2), 2013, sid 128 
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i studien är medvetna kring riskerna som finns när man vistas på plattformen men ser det 

inte som några större faror. Awan och Gauntletts studie visade på hur ungdomarna 

anpassade sin identitet på sociala medier och att de vanligtvis inte avslöjade för mycket 

personlig information.86  

 

5.4 Bekräftelse 

Bekräftelse på sociala medier kan betraktas på olika sätt, utifrån likes och kommentarer 

bland annat. Det kan ses som en typ av social förtjänst att bli bekräftad på sociala medier. 

Bekräftelsekulturen är något som frodas på många sociala plattformar, där Instagram är en 

av de mest framträdande eftersom plattformen går ut på att lägga ut bilder på sig själv bland 

annat.  Bland de kvinnliga informanterna diskuterar man vilka bilder man kan och inte kan 

lägga upp. Främst sker diskussionen i fokusgrupp 1 med enbart tjejer.  Man kan se på det 

som en uppoffring gentemot vad man är beredd av att göra i utbyte för likes.  

 

“Lägger man upp en nakenbild eller så får man ju följare, men jag skulle aldrig göra det. 

Samtidigt så vill jag ju ha likes och följare. Så det är klart att det finns ett visst behov av 

bekräftelse där” (Sofia, fokusgrupp 1) 

 

Att söka bekräftelse utmålas som något fult och uppmärksamhetssökande. Lyckas man inte få 

den bekräftelse man eftersträvat är det pinsamt. Det finns en dualitet i detta. Samtidigt som 

det finns sociala normer man bör följa så finns det en bekräftelsekultur. Sofias citat visar på 

att hon är medveten om denna dualitet och hur hon handskas med den. Vincent i fokusgrupp 4 

kommenterar hur han tror att tjejers handlande på Instagram avgörs.  

 

“Det blir ett slags spel, med kommentarer och gillningar, så tror jag att det är bland tjejer. 

Man beräknar sannolikheten för att bilden ska uppskattas. Lägger man upp något och så 

säger vi att det inte blir så stora reaktioner på det. Det blir ju pinsamt” (Vincent, fokusgrupp 

4) 

 

                                                 
86 Awan, Fatimah & Gauntlett, David. “Young People’s Uses and Understandings of Online Social Networks in 

Their Everyday Lives” Young, 21(2), 2013, sid 128 
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I Forsmans studie återfinns ett liknande resultat, där killarna nedvärderade tjejernas 

bildkonventioner.87  Vidare är status i relation till bekräftelse ett återkommande tema bland de 

kvinnliga informanterna.  

 

“Man ska ha mest följare, mest gillningar, mest kommentarer… Främst så är det så på 

selfies” (Sofia, fokusgrupp 1) 

 

För att få följare måste man vara aktiv och bjuda på sig själv men man får samtidigt inte bli 

för ivrig eller bjuda för mycket på sig själv. Vad som är accepterade bildmotiv skiljer sig åt 

mellan informanterna. Det uppstår en diskussion i fokusgrupp 1 kring bikinibilder. 

 Filippa anser att Snapchat är en bättre plattform för detta eftersom bilden då försvinner efter 

24 timmar. Detta är i likhet med vad Byod påstår om känslig informaton, hon menar på att 

unga som skickar känslig information till varandra ofta väljer en annan kanal än publika.88 

Klara i samma fokusgrupp ser inga problem med att lägga ut bilder på sig själv i badkläder, 

däremot skulle hon aldrig lägga ut bilder på “tråkiga situationer”.  

 

“Jag har inga problem att lägga upp bikinibilder på Instagram. Jag skulle däremot 

aldrig lägga upp bilder på tråkiga situationer, typ när man sitter i soffan med en 

chipspåse. Det gör sig inte snyggt i flödet” (Klara) 

“Nä precis- det har man mer Snapchat till” (Filippa) 

 

 Alla i fokusgrupp 1 har någon gång reflekterat över vad en bikinibild skickar ut för 

“signaler” och att man förvänta sig att få kommentarer kring det. Att man som tjej går en 

balansgång på sociala medier blir tydligt i dessa citat. Genom att i utbyte mot vissa bilder få 

bekräftelse samtidigt som man tar risken att bli utmålad som uppmärksamhetssökande.   

 

De manliga informanterna har åsikter om vad som är statushöjande i sociala medier, här lyfts 

främst utseende upp som en viktig faktor  

 

“Den väsentliga är namnet och hur man ser ut i sociala medier” (Vincent, fokusgrupp 4)  

                                                 
87 Forsman, M. Duckface/Stoneface: Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer, 

i årskurs 4 och 7. Stockholm: Statens medieråd, 2014, sid 9 
88Boyd, Danah, It's complicated: the social lives of networked teens, Yale University Press, New Haven, 2014, 

sid 57 
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Informanterna diskuterar vad som ger status i sociala medier. Generellt anses det som något 

positivt att ha många följare och ett sätt att visa på att hen har lyckas med sitt feed. En typ av 

drivkraft är så kallad ”Instafame89”.  Det finns dock en fara i att bli för självupptagen och att 

ha ett för stort uppmärksamhetsbegär.  

 

“Jag vill hellre umgås med personer som har få följare. Som inte bryr sig och är lite mer 

jordnära. Det blir ju jobbigt när det enda man talar om att man fick 1000 likes” (Erika) 

“Fast 1000 likes vore lite nice ändå” (Carl) 

 

Tjejerna i fokusgrupp 1 diskuterar kroppsnormer på Instagram. Konton med så kallad “fitspo” 

(fitness inspiration) med bilder på smala, vältränade kroppar som refererar till ett hälsosamt 

och aktivt liv diskuterades.  “Fitspo” uppstod som en motreaktion till “thinspo” (thin 

inspiration) med mottot “stark är det nya smala”. Informanterna menar på att “fitspo” är ett 

sätt att få fler följare på men att man själv som följare tillslut tröttnar och kanske till och med 

börjar må dåligt över orimliga kroppsideal.  

 

“Jag har tagit bort vissa personer som jag inte mår så bra av att ha. Nu följer jag 

bara personer som jag mår bra av att följa, jag gillar inte fitspo” 

 (Klara, fokusgrupp 1) 

“Inte jag heller, man börjar tycka illa om sig själv. Man ser värsta modellen och så 

tittar man på sig själv. Det kommer åt en omedvetet tror jag och man hamnar i dålig 

spiral” (Sofia, fokusgrupp 1) 

 

Instagram skapar en kroppsmedvetenhet hos informanterna ovan. Man vet om att det finns 

realistiska och orealistiska bilder. Detta beskriver Thompson som att man är medveten om 

att det finns normer man ska följa, som till exempel ha en normativ kropp.90   

 

“Blir man inte påverkad positivt då kan man lika gärna inte följa” (Maria, fokusgrupp 1) 

 

                                                 
89 Berömmelse som kommer av ett foto på Instagram, källa: https://globalnews.ca/news/1667714/instafame-

why-teens-are-giving-up-online-privacy-for-popularity/ 
90 Thompson, John B., Medierna och moderniteten, Daidalos, Göteborg, 2001, sid 233–234 
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Bilder som påverkar användarna positivt menar informanterna kan vara exempelvis 

“kroppspositivism”. Där man helt enkelt lägger ut mer realistiska bilder på sin kropp. Det 

finns dock ett dilemma anser Maria. Om man är smal naturligt och har en kropp som följer 

rådande normer så finns det en risk att man anklagas för att bedriva “thinspo” och har man 

inte en kropp som följer desamma så finns en risk att utsättas för “fat shaming”, där man 

utsätts för nedlåtande kommentarer och hånas för sin vikt. Sofia menar på att en lösning kan 

vara att helt enkelt inte lägga ut bilder på sin kropp. 

 

5.5 Motivation 

Detta tema kan kopplas till det tidigare temat, där bekräftelse kan vara en typ av motivation 

till använda sig av sociala medier. Likes, kommentarer, gillningar, re-insta, en typ av delning 

där man återanvänder någons tidigare inlägg, och taggningar i bilder var alla faktorer som 

anses vara motiverade när man lägger ut bilder på Instagram. Att det finns en social aspekt av 

det hela är också tydligt. Genom att vara en deltagare på Instagram sätts man i olika sociala 

sammanhang, det uppstår grupper och en sammanhållning.91   

 

“Man vill inte missa vad som händer i sociala medier, därför kan det ibland vara svårt att 

koncentrera sig på det som händer nu. Sociala medier är en så stor del av det sociala och det 

går fort om man missar nått” (Carl, fokusgrupp 2) 

 

Kraven som sociala medier skapar hos unga diskuteras. Att man ska vara interaktiv och 

uppdatera sina sociala medier anser man vara viktigt.  Rädslan att folk ska avfölja för att man 

inte uppdaterar tillräckligt ofta eller lägger ut tillräcklig intressant eller bra innehåll finns där.  

Man marknadsför sig själv. Genom Instagram kan man upprätthålla sin närvaro, skapa sig 

själv och sälja sig själv.92 Detta går även att koppla till Svenssons uttalande om att skapa en 

typ av självkontroll genom att bli bekräftad på sociala medier. 93 

 

                                                 
91 Alt, Dorit. "College Students’ Academic Motivation, Media Engagement and Fear of Missing out." 

Computers in Human Behavior 49, 2015, sid 2 
92

 Forsman, M. Duckface/Stoneface: Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer, 

i årskurs 4 och 7. Stockholm: Statens medieråd, 2014, sid 35  
93 Filosofiska rummet “Jaget i det digitala samhället” Sveriges radio, producent: Lunderquist Thomas, 2014 
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“Jag känner mig tvungen att lägga upp. Typ för att folk inte ska ta bort mig eller 

glömma bort mig, så man är väl liksom fast.” (Lina, fokusgrupp 2) 

 

“Jag är så okreativ… Jag måste planera... Jag brukar arkivera ibland och sen 

återanvända bilden” (Adam, fokusgrupp 3) 

 

Adam beskriver hur han planerar sina inlägg på Instagram. Exempelvis kan det vara bilder 

från när han varit utomlands eller andra bilder som anses vara intressanta som han lägger ut 

senare i efterhand. Detta är en likhet som blir synlig. Klara som tidigare talade om bikinibilder 

(s.29) beskriver även hon hur hon inte skulle lägga ut en bild på en chipspåse, eftersom det 

“inte gör sig snyggt i flödet”. Filippa beskriver hur hon planerar sitt flöde. 

 

“Jag följer typ ett schema kring hur jag lägger upp. Typ nu ska det bara vara bilder 

med röd färg, sen svart färg och sen grön... Det blir snyggare så, det ska matcha. När 

det inte matchar tar jag bort” (Filippa, fokusgrupp 1) 

 

Bilderna har olika typer av uttrycksfunktioner beroende kring vad man vill uppnå. Det kan 

vara talande expressiva bilder, exempelvis ”idag ser jag ut såhär”.  Eller strategiska bilder där 

man har ett syfte att uppnå, man vill att bilden ska få vissa effekter, som till exempel Filippa 

ovan nämner. Informanterna i fokusgrupperna har olika typer av taktiker kring hur de väljer 

att använda sig utav Instagram. Det finns oftast planering bakom bilderna som läggs upp 

samtidigt som bilderna gärna ska verka spontana.  

 

5.6 Identitet 

 Genom både bilder och text upprätthålls och skapas en identitet. Identiteten i detta 

sammanhang handlar om individens medvetenhet om de erfarenheter och upplevelser som 

tillsammans skapar och formar personligheten. Att Instagram är ett delaktigt verktyg i hur 

informanternas identitet formas, upprätthålls och omförhandlas är påtagligt inom detta tema.  

 

“Man är lite annorlunda på sociala medier, det blir lite mer filtrerat men det är fortfarande 

jag” (Daniel, fokusgrupp 2) 
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Citatet ovan ger en inblick i hur informanten tänker kring det egna agerandet på sociala 

medier. Detta kan vidare knytas an till att flera identiteter är befintliga och att individen 

agerar i samförstånd med den identitet som individen upplever sig ha i den aktuella 

kontexten. 94 Detta visar även på hur identitetsskapande är en process istället en för en 

oföränderlig egenskap.95 Nedan uppger Pontus i fokusgrupp 4 hur det egna flödet inte 

speglar hela hans personlighet:  

 

“Det är en del av mig men det är ju inte hela mig” (Pontus, fokusgrupp 4) 

 

Bullingham och Vasconcelos menar att man i sociala medier kan skapa och reproducera en 

idealiserad, filtrerad bild av sig själv.96 Det sätts ett visst krav på bilderna som ska 

representera ”en själv”. Citatet nedan visar på hur Maria känner en press att bilderna hon 

lägger ut ska var på ett visst sätt. 

 

“Jag har tagit bort bilder som jag tycker jag ser annorlunda ut på. Typ selfies. När det inte 

ser ut som mig kan jag få lite ångest. Så då tar jag bort den” (Maria, fokusgrupp 1) 

 

Detta kan kopplas till krav som individen ställer på sig själv men även för att jämföra sig själv 

med andra. Att det finns vissa normer kring hur man ska se ut och agera på sociala medier och 

att om man inte agerar utifrån dessa så får man ångest och tar bort bilden. Citatet nedan visar 

på, i likhet till diskussionen om ”free the nipple”, hur Maria ofta blir tillrättavisad på sociala 

medier och hur det uppstår en irritation hos henne, trots detta väljer hon ändå att ta bort 

bilden.  

 

“Jag blir ofta rättad av folk när jag stavat fel. Folk skriver till mig direkt. Men jag 

brukar tänka att det inte är ett prov i svenska. Varför ska folk rätta mig? Men jag tar 

ändå bort bilden, man känner inte för att ha kvar den” (Maria, fokusgrupp 1) 

 

                                                 
94 Bullingham, Liam & Vasconcelos C. Lisa.” The presentation of self in the online world: Goffman and the 

study of online identities”,2013, sid 102 
95 Buckingham, David. “Introducing Identity." Youth, Identity, and Digital Media. Cambridge, MA: The MIT 

Press, 2008, sid 4 
96

  Bullingham, Liam & Vasconcelos C. Lisa.” The presentation of self in the online world: Goffman and the 

study of online identities”,2013, sid 111  
 

http://journals.sagepub.com/author/Vasconcelos%2C+Ana+C
http://journals.sagepub.com/author/Vasconcelos%2C+Ana+C
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För att återkoppla till temat om instagramanvändning och så kallade influencers så intresserar 

sig de kvinnliga informanterna för texterna som dessa kommunicerade. Informanterna menar 

att sociala medier kan användas som ett verktyg till att sprida kunskap och öka kännedomen 

om saker som de själva anser är viktiga. Detta kan kopplas till identitet och till att individen 

har en viss föreställning om sig själv och handlar därefter97.  

 

“Långa texter om typ viktiga saker, typ feminism, sånt tycker jag är viktigt och då 

orkar man läsa allt och man orkar likea. Jag gillar det helt enkelt” (Sofia, fokusgrupp 

1) 

“60 procent av alla texter bläddrar jag bara förbi, men om det är en person som jag 

verkligen gillar och följer då stannar jag upp och läser. Typ både komiska texter men 

även allvarliga” (Klara, fokusgrupp 1) 

 

Felicia i fokusgrupp 3 diskuterar hur hennes visuella identitet förändrats allt eftersom hon blir 

äldre och att hon nu inte vill ha kvar bilderna i sin profil som hon laddat upp när hon var 

yngre, eftersom hennes identitet har ändrats. Det visar på hur Instagram är med som en faktor 

i formandet och utvecklandet av identiteten. Instagram ger en möjlighet att visa upp vem man 

är eller vill vara.   

 

6. Slutsats och avslutande diskussion  

I följande kapitel kommer texten att återkoppla till syfte och frågeställningar. Studiens resultat 

kommer presenteras kortfattat och avslutningsvis kommer förslag på vidare forskning 

presenteras.  

 

Med utgångspunkt i fokusgruppsintervjuer har studiens syfte varit att beskriva ungas 

användande av Instagram i relation till begreppen integritet och identitet med genus som 

övergripande teori. Resultatet av studien visar på att Instagram leder till att informanterna 

påverkas och det är bland annat genom dessa intryck och upplevelser som personligheten och 

identiteten skapas och formas. Hur man väljer att se på sin identitet på Instagram skiljer sig. 

Bland annat ger Instagram en möjlighet för informanterna att själva bestämma över sin 

                                                 
97 Bullingham, Liam & Vasconcelos C. Lisa.” The presentation of self in the online world: Goffman and the 

study of online identities”,2013, sid 109-110 

http://journals.sagepub.com/author/Vasconcelos%2C+Ana+C
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självpresentation och därmed kan informanterna kontrollera vilka sidor hos dem som ska 

synliggöras och vilka som ska döljas. Detta anses vara både en för-och nackdel enligt 

informanterna. Man är medveten om att man på sociala medier presenterar och skapar en 

online-identitet som går att vinkla, samtidigt som detta skapar en kontroll hos användaren.  

Instagram har betydelse både ur en social aspekt där man kan chatta och kommentera bilder 

men även ur en självreflexiv aspekt där användaren lägger ut bilder på sig själv.  

 

Instagram som verktyg i utformningen av identiteten är betydelsefull. I studien kan man se att 

det verkar som att det är mest betydande för dem kvinnliga informanterna. På Instagram följer 

man influencers som gör feministiska ställningstaganden och debatter skapas. Genom att följa 

debattörer på Instagram visar man sin ställning i frågan eller att man till exempel inte följer 

”fitspo” konton. För dem manliga informanterna handlar Instagram främst om att hålla 

kontakten med kompisar, antingen genom chatten eller genom att tagga varandra.  

 

 Dem kvinnliga informanterna i denna studie reflekterar mycket kring vilka signaler bilderna 

man publicerar skickar ut. Man kan även se att oron över den egna integriteten är mer 

framträdande hos dem kvinnliga informanterna och då i frågan om att få sina bilder nyttjade i 

en annan avsikt än den ursprungliga. Det finns flera anledningar kring vad det kan bero på 

men en trolig är att män inte är lika utsatta av att få sina bilder stulna. 

 Att man kan bli uthängd för att ha publicerat ”olämpliga” bilder och att på det sättet få sin 

personliga integritet kränkt är också något som även diskuteras främst av dem kvinnliga 

informanterna. Till skillnad från Forsmans studie är man inte lika rädd för ”grooming”. Det 

som ses som störst risk i denna studie är att någon man är osams med, exempelvis en fördetta 

partner eller en person man haft en relation med ska sprida bilder som man skickat i 

förtroende. En möjlig förklaring till denna skillnad skulle kunna vara att åldrarna på 

ungdomarna i de olika studierna skiljer sig.   

 

En annan slutsats som dras är att Instagram anses vara en mer ”offentlig” plattform enligt 

informanterna till skillnad till exempelvis Snapchat där man kan vara mer privat och visa mer 

av sitt vardagliga liv. Instagram ses som ett ställe där man ska visa upp sig och det finns en 

rad olika strategier kring hur detta sker. Bland annat följer man ”scheman” kring vad man 

väljer att lägga ut samt att man arkiverar bilder som man senare återanvänder.  
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 Dem flesta informanterna väljer att ha privata konton vilket möjliggör kontroll över vilka 

som får följa dem på Instagram. Personer man vill ska följa en är främst vänner som man 

känner i “verkligheten”, exempelvis klasskompisar. Genom likes och kommentarer sker en 

bekräftelse och motivation att fortsätta vara aktiv på Instagram. Instagram kan fungera som ett 

redskap i reproduktionen av den identitet man har och eftersträvar online. Instagram skapar 

reflektioner kring den egna identiteten samt även kring andras identitet.  

 

Sammanfattningsvis kan man också fastställa att det i denna studie finns tydliga skillnader i 

resonemangen som sker i fokusgrupperna. Tydligast kan man urskilja skillnader mellan könen 

i fokusgrupperna när man sätter dem i relation till varandra. Tjejerna i fokusgrupp 1 talar 

öppet och frispråkigt om “free the nipple” och om kroppsnormer. I fokusgrupp 4, med enbart 

killar i diskuteras det mer frekvent hur tjejer använder Instagram snarare än det egna 

användandet.  I dem blandade fokusgrupperna är det en svårighet att få informanterna att 

öppet tala om bildkoder och bildkommunikation. Detta kan ses som en metodproblematik 

men det skulle även kunna kopplas till genus och rådande maktstrukturer. Studien har skapat 

en möjlig förståelse för hur unga på Instagram skapar och upprätthåller sin identitet samt vilka 

skillnader och likheter som finns mellan manliga och kvinnliga användare.  

7. Förslag på vidare forskning 

Det finns flera resultat från denna studie som skulle vara väldigt intressant att fortsätta forska 

vidare i. Resultat som jag tycker är extra intressant handlar om hur unga planerar sina 

uppdateringar på Instagram och hur unga känner att sociala medier ställer krav på att 

uppdatera profilen för att inte glömmas bort. Man skulle exempelvis kunna genomföra en 

studie om ungas olika strategier på sociala medier, då det i denna studie framgick att de allra 

flesta, oberoende av kön, har någon typ av strategi kring vad dem lägger ut och på vilket sätt. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
Uppvärmningsfrågor: 

 Vilka sociala medier har du? 

Vilka sociala medier använder du? Dagligen? 

Hur ofta brukar du uppdatera dina flöden? 

Användning av Instagram: 

Vad använder du Instagram till? (lägga upp bilder, titta på andras profiler, “stories” ex) 

Har du öppen profil på Instagram? 

Vilken typ av bilder postar du på Instagram? 

         - Vad är bilderna på?  

          -När är dom tagna? 

Berätta om hur du tänkte när du valde att lägga upp dessa bilder;  

       -Vad vill du visa?  

       -Vilka situationer? 

      - Är det på kompisar?  

       -På dig själv?  

      -Vad vill du inte visa?  

-Undviker du att lägga upp något? 

Tycker du dom här bilderna återspeglar den du är?  

-Varför/varför inte? 

-Finns det bilder som du inte skulle lägga upp?  

Vilken betydelse har andras reaktioner för valet av bilder du lägger upp?  

- Vill man att andra ska gilla?  

-Kommentera? 

Tänker du på i förväg vilka bilder som du ska lägga upp på Instagram? 

När taggar du dig själv eller någon annan i en bild?  

Tar du nån gång bort taggningar i bilder?  

-Varför? 

 Har du någon gång ångrat dig kring en bild du lagt upp och tagit bort den?  

-Varför?  

Hur tänker du kring bildtexten? Tänker du exempelvis på:   

-Formulering 
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- Vem som läser 

-Vilket innehåll 

Vad är en bra/dålig bildtext tycker du? 

Hur tänker du kring vilka som följer dig/ vilka du följer på Instagram? 

Integritet: 

Vad anser du är dina personuppgifter? 

Hur ser du på dina personuppgifter på Instagram? 

Vet du något om användarvillkoren som Instagram har?  

Utdrag ur Instagrams-användarvillkor ”Officiellt äger du originalen till dina bilder och 

videor du lägger upp, men vi har tillstånd att använda dem, och vi kan låta andra använda 

dem också, runt om i världen. Andra personer kan komma att betala oss för att få 

använda dem och vi kommer inte betala dig för det.” 

-Är du någonsin orolig över att dina bilder ska användas i annat syfte än det 

ursprungliga? 

Hur anser du att man kan “skydda” sig från att information hamnar i fel händer på 

Instagram?  

-Vill du ”skydda” dig? 

Har du några avslutande funderingar? 

Tack för hjälpen! 

 


