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Abstract 

In todays society social media is included in the rutines of everyday life for most people. 

Previous reports show that 72 percent of the Swedish population uses social media. The major 

use of social media makes it an interesting area to explore. The development of social media have 

contributed to the development of several new phenomena in the field, such as selfies. This study 

examines the use of selfies on Instagram of young adult women through a sample consisting of 

young adult swedish female students from Örebro universitet. The focus of this study has been to 

examine if young adult women use selfies on Instagram and in what purpose they use it. The 

study is based on a quantitative method, more specific a websurvey, with Uses and gratification 

as a theoretical perspective. The results of the study shows that young adult women doesn’t 

publish selfies on Instagram in any larger extent. Furthermore the result shows that the main 

purpose of publishing selfies on Instagram is to keep a memory. It appears that publishing selfies 

on Instagram could be used as a tool to get in contact with the public and/or achieve confirmation 

from the public. 
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1.	Inledning	
 

År 2013 utsågs selfie till årets ord av Oxford English Dictionary. Detta visar tydligt hur aktuellt 

fenomenet är i dagens samhälle. Selfie var dock omtalat redan i början av 2000-talet1 och selfie-

trenden eskalerade år 2010. Detta som en följd av att smartmobilen med inbyggd kamera i 

kombination med trådlöst internet kom ut på marknaden. Således växte det fram nya möjligheter 

gällande att ta, se och dela med sig av fotografier.2 Den nya kombinationen öppnade upp 

möjligheterna för att använda mobilen som en förmedlare av visuell information vilket var en 

utveckling då den tidigare använts i syfte att lagra information.3 Smartmobilen skapade även 

möjligheter att kunna vara uppkopplad och aktiv på sociala medier oberoende av tid och rum. 

Detta har lett till att vi i dagens mediesamhälle i Sverige till stor del ständigt är uppkopplade och 

aktiva på sociala medier.4 Fortsättningsvis har internetutvecklingen bidragit till en tydligare bild 

av en aktiv publik blivit tydligare. Detta har lett till att publiken idag i många fall inte längre 

benämns som publik utan istället kallas för användare.5 En följd av denna utveckling har lett till 

att en individs strategiska val av ett socialt medie kan grunda sig i en strävan efter att uppnå en 

form av tillfredsställelse som ges specifikt via det mediet. I samband med medieutvecklingen har 

det även skett förändringar kring det syfte en individ har då den väljer att använda sig av sociala 

medier.6 Tidigare forskning visar att vi som individer kan påverkas på olika sätt av vårt 

användande av sociala medier. En del forskare påstår att användandet har olika negativa 

bieffekter som kan bidra till bland annat ångest, dålig självkänsla 7  och kan leda till 

depressionssymptom8.9 Andra forskare hävdar att sociala medier kan ha en positiv påverkan hos 

																																																								
1 Oxford Dictionaries, The Oxford Dictionaries Word of the Year 2013 is ’selfie’, 2013. 
2 Tifentale, A. (2015). Art of the Masses: From Kodak Brownie to Instagram. Networking Knowledge: Journal of the MeCCSA Postgraduate 
Network, 8(6), s. 2. 
3 Lüders, M., Prøitz, L., & Rasmussen, T. (2010). Emerging personal media genres. New Media & Society, 12(6), 947-963. 
doi:10.1177/1461444809352203, s. 959. 
4 Findahl, O., Davidsson, P., (2015). Svenskarna och internet 2015. . SE (Internetstiftelsen i Sverige), s. 40. 
5 Sundar, S. S., & Limperos, A. M. (2013). Uses and grats 2.0: New gratifications for new media. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 
57(4), 504. s. 504-505. 
6 Urista, M. A., Qingwen, D., & Day, K. D. (2009). Explaining Why Young Adults Use MySpace and Facebook Through Uses and Gratifications 
Theory. Human Communication, 12(2), 215-229. s. 218-219. 
7 Lee, S. Y. (2014). How do people compare themselves with others on social network sites?: The case of Facebook. Computers in Human 
Behavior, 32, 253-260, s. 257. 
8 Lup Katerina, Trub Leora, and Rosenthal Lisa. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. May 2015, 18(5): 247-252, s. 250.  
9 Sagioglou, C., & Greitemeyer, T. (2014). Facebook's emotional consequences: Why Facebook causes a decrease in mood and why people still 
use it. Computers in Human Behavior, 35, 359., s. 361. 
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personer med låg självkänsla.10 Frågan gällande hur selfier och användandet av dem på sociala 

medier egentligen påverkar olika individer kvarstår. 

 
 

1.1	Bakgrund	
 

Under de senaste decennierna har det skett en teknisk utveckling i samhället vilken har skapat 

nya möjligheter och förutsättningar för medieverksamheten. Med de ökade tekniska 

förutsättningarna växte medierna och de sociala nätverken fram. Då sociala medier egentligen 

inte producerar eget innehåll brukar de inte benämnas som renodlade medieföretag utan som 

sociala nätverkstjänster, vilket kan ses som en utveckling av chattsajter. Sverige var ett av de 

länder som var tidigt ute med den nya tekniken gällande sociala nätverkssajter och online-

communities. Redan år 2000 grundades online-communitien Lunarstorm, vilket blev en populär 

nätverkstjänst i Sverige. Under 2000-talets start etablerades det i USA flera andra populära 

sociala nätverk och medier, däribland LinkedIn, MySpace, Facebook och några år senare även 

mikrobloggen Twitter.11 Ytterligare ett socialt medie vilket lanserades år 2010 var Instagram. 

Instagram är en mobilapplikation skapad för att möjliggöra delning av bilder inom sociala 

nätverk.12 Instagram är en gratistjänst13 och är ett av de mest populära sociala nätverken i 

Sverige.14 Applikationen ger användaren möjlighet att inte bara ta och publicera bilder utan även 

att redigera de bilder de väljer att dela med sig av. Utöver detta finns det funktioner i 

applikationen vilka kan användas för att gilla eller kommentera andra personers publicerade 

bilder.15 Instagram köptes upp av Facebook år 2012 och hade över 400 miljoner aktiva användare 

världen över år 2015. Intressant att notera är även de antal fotodelningar som görs dagligen på 

Instagram vilket är över cirka 80 miljoner och användandet av applikationen genererar över cirka 

3,5 miljoner gilla-markeringar per dag.16 Ett av de mest uppmärksammade fenomenen som 

förekommer på Instagram är ”selfie”. En selfie är ett självporträtt taget av en person med en 

																																																								
10 Tazghini, S., & Siedlecki, K. L. (2013). A mixed method approach to examining facebook use and its relationship to self-esteem. Computers in 
Human Behavior, 29(3), 827-832. 
11 Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela, Massmedier: nya villkor för press, radio och tv i det digitala medielandskapet, 11., helt omarb. uppl., 
Ekerlid, Stockholm, 2014, s. 89-90. 
12 Jonas Gruvö, "Instagram" i Nationalencyklopedin. 
13 Instagram, FAQ, 2016. 
14 Findahl, O., Davidsson, P., s. 40. 
15 Instagram, Terms of use. 2016. 
16 Instagram, Press news, 2016. 
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kamera.17 Det har konstaterats tre metoder för att ta selfier. Den första är att fotografera sin 

reflektion i en spegel, den andra att fotografera sig själv med en utsträckt arm och den sista att 

använda sig av självutlösningsfunktionen i kameran. De två förstnämnda är de två vanligaste 

metoderna då en selfie ofta är tagen med en armlängds avstånd. Det faktum att den inbyggda 

mobil-kameran ligger till grund för utvecklingen av fenomenet selfie är något som konstaterats 

genom tidigare forskningsstudier. En selfie beskrivs som den nya generationen av självporträtt 

vilken inte kräver någon särskild talang utan kan skapas av de flesta individer. Detta kan jämföras 

med tidigare former av självporträtt, exempelvis målningar, som krävt konstnärliga talanger.18  

	
1.1.1	Selfier	i	dagens	samhälle	och	aktuella	forskningsområden		
 

Vår forskning kommer att bidra till främst två forskningsområden inom medie- och 

kommunikationsvetenskap. Forskningsområdena är publikstudier, då vi studerar hur kvinnor 

använder sig av Instagram och visuell kommunikation, då Instagram fungerar som en 

förmedlingskanal av digital kommunikation.  

 

Användningen av selfier förekommer idag i flera olika sammanhang. Ett exempel på detta är 

NASAs robot Curiosity’s selfier på mars19 och ett annat exempel är selfie-verktyget vid namn 

Selfiepinne vilket är ett handhållet stativ för att enklare kunna ta en selfie med en smartmobil.20 

Selfie är även ett välkänt fenomen inom musikbranschen där det använts som tema i flertalet 

låttexter. En av de mest välkända låtarna med selfie-tema har producerats av gruppen The 

Chainsmokers vars låt och musikvideo har haft en global spridning med ungefär 400 miljoner 

visningar på video-sajten YouTube.21 Användningen och den stora spridningen av selfier gör att 

det är intressant att studera ur ytterligare synvinklar än vad tidigare studier gjort. Som tidigare 

nämnt har det framkommit i rapporter att Instagram är ett av de största sociala nätverken år 

201522 och vi har kännedom om att selfier förkommer i Instagramflödet. Detta skapar en 

																																																								
17 Johan Warell, "selfie" i Nationalencyklopedin. 
18 Lüders, M., Prøitz, L., & Rasmussen, T. (2010). Emerging personal media genres. New Media & Society, 12(6), 947-963, s. 958-959. 
19 Casey N. Cep, In Praise of Selfies, 2013. 
20 Johan Warell, "selfiepinne" i Nationalencyklopedin. 
21 The Chainsmokers, #SELFIE (Official Music Video) - The Chainsmokers, 2014. 
22 Findahl, O., Davidsson, P., s. 40. 
Instagram, Press news, 2016. 
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intressant aspekt kring användningen av selfier eftersom det kan ge oss en förklaring till hur en 

individ idag använder sociala medier. 	

 

1.2	Syfte	och	forskningsfrågor 
 

Syftet med vår studie är att studera hur frekvent och varför unga vuxna kvinnor använder sig av 

selfier på Instagram. Vidare vill vi se om det är möjligt att applicera teorin Uses and Gratification 

på unga vuxna kvinnors användning av selfier på Instagram. 
 

Nedan följer de centrala forskningsfrågorna för studien vilka är strukturerade utifrån studiens 

syfte. Vi ämnar med hjälp av forskningsfrågorna att studera eventuella samband gällande hur 

frekvent kvinnor använder sig av selfier på Instagram och i vilket syfte de publicerar selfier på 

Instagram. 

1. Hur frekvent använder sig unga vuxna kvinnor sig av selfier på Instagram? 

2. Vad är syftet till att unga vuxna kvinnor publicerar selfier på Instagram? 
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1.3	Uppsatsens	disposition		
 

Kapitel 2 - Tidigare forskning  

Här redogör vi kring tidigare forskning vilken berör områdena selfier, självkänsla, narcissism och 

sociala medier samt studier med utgångspunkt i teorin Uses and Gratification. Avslutningsvis 

presenterar vi de områden vår studie avser att bidra till. 

 

Kapitel 3 - Teoretisk utgångspunkt 

Vi redogör i detta avsnitt kring teorin Uses and Gratification. Vidare diskuterar vi den kritik som 

riktats mot teorin samt hur vi förhåller oss till den. 

 

Kapitel 4 - Metod  

Här presenterar vi grunderna kring vårt val av en kvantitativ metod, mer specifikt användandet av 

webbenkät, samt hur vi har gått till väga. Vi presenterar studiens urval och material samt 

metodproblem och hanteringen av dem. Därefter redogör vi kring operationaliseringen och 

avslutar med att redogöra kring studiens kvalité sett till reliabilitet och validitet. 

 

Kapitel 5 - Resultat och diskussion 

I detta avsnitt presenteras de resultat studien genererat. Vidare för vi en diskussion kring 

resultaten i relation till teori och tidigare forskning utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. 

 

Kapitel 6 - Slutsatser  

Här sammanfattar vi studiens resultat och redogör kring de slutsatser vi kan dra utifrån resultaten. 

Vi diskuterar eventuell vidare forskning inom det område studien belyser. Avsnittet avslutas med 

en sammanfattning av hela studien. 
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2.	Tidigare	forskning		
 

I detta kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning som är relevant för vår studie. Vi 

fokuserar på redogörelsen kring de tidigare forskningsstudiernas tillvägagångssätt samt resultat. 

Vi relaterar även tidigare forskningen till vår egen studie. 

 

Det finns flertalet studier som handlar om eller berör det ämne vi har undersökt, det vill säga 

fenomenet selfie.23 Den tidigare forskningen inom området bygger till stor del på studier vilka har 

genomförts i syfte att se hur olika individer använder sig av sociala medier för att kommunicera 

en bild eller uppfattning av sig själva som individ. Majoriteten av den tidigare forskningen 

använder sig av kvantitativa metoder24, trots detta förekommer det en del kvalitativa studier inom 

samma område.25 Variationen av metodval kan ses som en fördel inom forskningsfältet då det ger 

en bredare och djupare bild kring ämnet.  

 

2.1	Tidigare	forskning	med	utgångspunkt	i	Uses	and	Gratification	
 

En återkommande teori som används inom forskningsfältet är Uses and Gratifications26 (teorin 

kommer att benämnas som U&G i denna studie) och Impression management27. En av de studier 

som utgår från U&G är utförd av Mark A. Urista et al. Studien undersöker hur unga vuxna 

använder MySpace och Facebook genom teorin U&G. Resultaten av studien sammanfattas 

genom fem olika kategorier vilka presenteras som en sammanfattning av de mest förekommande 

anledningarna till användningen av sociala nätverk. Kategorierna som presenteras är effektiv 

kommunikation, bekväm kommunikation, nyfikenhet kring andra personer, popularitet och 

																																																								
23 Manovich, L., Stefaner, M., Mehrdad, Y., Baur, D., Goddemeyer, D., Tifentale, A., Hochman, N., Chow, J., Selfiecity, 2014. 
Pek, (2014). 
24 Pek (2014). 
Lee-Won, R., Shim, M., Joo, Y., & Park, S. (2014). Who puts the best "face" forward on Facebook?: Positive self-presentation in online social 
networking and the role of self-consciousness, actual-to-total friends ratio, and culture. Computers in Human Behavior, 39, 413-423. 
Manovich, L., Stefaner, M., Mehrdad, Y., Baur, D., Goddemeyer, D., Tifentale, A., Hochman, N., Chow, J., (2014). 
Marshall, T., Lefringhausen, K., & Ferenczi, N. (2015). The big five, self-esteem, and narcissism as predictors of the topics people write about in 
Facebook status updates. Personality and Individual Differences, 85, 35-40.  
25 Lobinger, K., Brantner, C. (2015) Genuine or Phony?A Q-sort Study of the Perceived Authenticity of Self-Photographs and Selfies. 
Steinfield, C., Ellison, N. B., & Lampe, C. (2008). Social capital, self-esteem, and use of online social network sites: A longitudinal analysis. 
Journal of Applied Developmental Psychology, 29(6), 434-445.  
26 Chen, G. M. (2011), s. 755. 
27 Rose, J., Mackey-Kallis, S., Shyles, L., Barry, K., Biagini, D., Hart, C., & Jack, L. (2012). Face it: The Impact of Gender on Social Media 
Images. Communication Quarterly, 60(5), 588-607, s. 587. 
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relationsskapande. Författarna menar att medievalet är grundat på individens förväntningar 

gällande vilken typ av tillfredsställelse mediet kan erbjuda. Vidare diskuterar de att många 

användare uppger att det uppstår ett slags beroende gällande att ständigt hålla koll på eventuell 

respons som ges på de publiceringar som har en personlig koppling till dem som individ.28 Även i 

en studie genomförd av Gina Masullo Chen används U&G som teoretisk utgångspunkt. Syftet 

med studien var att undersöka hur aktiva Twitter-användare tillfredsställer ett behov av 

samhörighet med andra Twitter-användare. Valet av teori förklarar Chen genom att redogöra 

kring dess växande popularitet när det kommer till att förklara människans användande av sociala 

medier för att tillfredsställa sociala och psykologiska behov. Resultaten visar en positiv relation 

mellan en individs användande av Twitter och tillfredsställelse gällande individens behov av 

kontakt med andra individer. Chen diskuterar även att ett mer ökat användande av Twitter ökar 

tillfredställelsen gällande samhörighet hos individen.29  

 

På liknande sätt har Aqdas Malik et al. i sin studie beskrivit användandet av ett socialt medie 

genom U&G. Malik et al. har i sin studie granskat individers användande av det sociala mediet 

Facebook med fokus på användarnas syfte då de publicerar foton i nätverket. Genom resultaten 

av studien har de identifierat sex olika kategorier av tillfredsställelse som förekommer bland 

användarna. Kategorierna som presenteras och diskuteras kring är tillgivenhet, 

uppmärksamhetssökande, öppenhet, vardagsvanor, informationsutbyte och socialt inflytande. 

Malik et al. menar att de olika kategorierna tillsammans utgör de mest utmärkande och 

förekommande områdena vilka individer använder sig av för att uppnå social och psykologisk 

tillfredsställelse genom Facebook. Vidare visar de på ett resultat som är likartat med resultaten 

som Chen presenterade i sin studie gällande en positiv korrelation mellan ålder och en individs 

syfte med användningen av det sociala mediet.30 Ytterligare studier inom samma område har 

genomförts av Anita Whiting et al. och även de påvisar vikten av U&G inom sociala medier. 

Genom en kvalitativ metod redogör och diskuterar Whiting et al. en individs användande av 

sociala medier utifrån U&G. Whiting et al. presenterar precis som Malik tio olika kategorier vilka 

utgör de vanligaste anledningarna till individs en användande av sociala medier. De olika 

																																																								
28 Urista, M. A., Qingwen, D., & Day, K. D., s. 225-226.	
29 Chen, G. M. (2011). 
30 Malik, A., Dhir, A., & Nieminen, M. (2016). Uses and gratifications of digital photo sharing on Facebook.Telematics and Informatics, 33(1), 
129-138. 
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kategorierna utgör olika typer av U&G. Dessa är social interaktion, informationssökning och 

tidsfördriv, underhållning, avkoppling, åsiktsförmedling, diskussionsmöjligheter, tillgänglighet, 

informationsdelning och övervakning. Kategorierna beskrivs som olika syften vilka ligger till 

grund för användningen av sociala medier. Whiting et al. förklarar att det mest förekommande 

syftet är social interaktion vilket innebär att individen med hjälp av sociala medier syftar till att ta 

kontakt med andra personer. Vidare betonar de vikten av U&G då de menar att teorin utgör 

grunden för att kunna förklara varför olika individer tycker om att använda sociala medier men 

även olika individers syfte med användningen av sociala medier. Whiting et al. menar således att 

kategorierna representerar de behovsområden som en individ försöker tillfredsställa genom sitt 

användande av sociala medier.31 

 

2.2	Tidigare	forskning	med	fokus	på	selfier	
 

Under de senaste åren har det tillkommit allt mer forskning som specifikt studerar selfier. 

Majoriteten av de studier som har gjorts studerar användandet av selfier via sociala medier.32 Ett 

exempel är Katharina Lobinger och Cornelia Brantner som genom publikstudier studerat selfier 

för att se individers uppfattning kring och beteenden inom områden som berör fenomenet. Mer 

specifikt har studierna ett fokus på sanningsenligheten i de selfier som en individ väljer att 

publicera i sociala nätverk. Lobinger och Brantner menar att det finns fyra olika faktorer som 

påverkar hur sanningsenlig en selfie är. De menar att individers uppfattning gällande 

sanningsenligheten i en selfie kan påverkas av fotografiets kontext, exempelvis om bilden är 

redigerad eller om den fotograferade situationen upplevs som äkta eller iscensatt.33  

 

Forskare med fokus på hur en individ använder selfier i sociala medier är bland andra Lim Seong 

Pek. Pek har undersökt varför användare på sociala nätverk publicerar selfier samt vilken typ av 

respons de får på de publicerade fotografierna på Facebook. Vidare har Pek studerat studenter i 

																																																								
31 Whiting, A., & Williams, D. (2013). Why people use social media: A uses and gratifications approach. Qualitative Market Research: An 
International Journal, 16(4), 362-369. 
32 Pek, (2014). 
Manovich, L., Stefaner, M., Mehrdad, Y., Baur, D., Goddemeyer, D., Tifentale, A., Hochman, N., Chow, J., (2014). 
Sorokowski, P., Sorokowska, A., Oleszkiewicz, A., Frackowiak, T., Huk, A., & Pisanski, K. (2015), s. 123-127. 
33 Lobinger, K., Brantner, C. (2015). 
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olika åldrar med syfte att se elevernas kommunikativa kompetens och om användningen av 

selfier kan fungera som ett verktyg för att förbättra inlärningen och förståelsen mellan studenter 

och lärare. Resultaten av studien visar att man kan urskilja särskilda typer av selfier vilka kan 

delas in i olika kategorier. Studien visar även att en del kategorier förekommer mer ofta än andra 

och de kategorier som är mest utmärkande, sett till förekomst, är selfier med flera individer, 

selfier tagna under utomhusaktiviteter och selfier tagna på jobbet eller i skolan. Resultaten av 

studien påvisar även att det är möjligt att använda fenomenet selfie samt sociala medier i ett 

undervisningssyfte då det kan öka elevens kommunikationskompetens och förståelse men även 

underlätta undervisningen.34  

 

Peks studie har en del likheter med en mer omfattande undersökning, vilken har genomförts av 

Lev Manovich et al. Likheterna i studierna är framförallt hur forskarna har valt att kategorisera 

selfier utifrån fotografiets utseende. Forskningsgruppen har utifrån en kvantitativ undersökning 

skapat ett projekt vid namn Selfiecity. I projektet har forskarna undersökt selfier från individer i 

fem olika städer världen över vilka var Bangkok, Sao Paulo, Moskva, Berlin och New York. 

Selfierna har studerats och kategoriserats utifrån en bedömningsmall vilken granskar bland annat 

individens ansiktsuttryck, posering, humör, ålder och kön. Resultatet av studien visar att selfier 

inte förekommer så ofta i Instagramflödet som många kanske tror. I resultaten kunde forskarna se 

att det är vanligare att kvinnor publicerar selfier än män, vilket framkom tydligt i alla undersökta 

städer.35 Det sistnämnda resultatet kan relateras till de resultat som framkommit i den svenska 

rapporten Svenskar och internet. Svenskar och internet är ett resultat av en årlig undersökning 

gällande svenskarnas internetvanor som är utförd av Internetstiftelsen i Sverige. Det framkommer 

även att kvinnor i Sverige använder sig av det sociala mediet Instagram mer än män. I rapporten 

visar resultaten även att kvinnor använder sig mer av diverse sociala medier än män. Resultaten 

av den tidigare forskningen från både Svenskar och internet och Selfiecity stödjer vårt val av 

målgrupp, det vill säga kvinnor, då det i ovan nämnda undersökningar framkommer att kvinnor 

använder sig mer av sociala medier36, selfier37 och Instagram38 än män. Ovan nämnd forskning 

																																																								
34 Pek, (2014). 
35 Manovich, L., Stefaner, M., Mehrdad, Y., Baur, D., Goddemeyer, D., Tifentale, A., Hochman, N., Chow, J., (2014), Findings. 
36 Findahl, O., (2014). Svenskarna och internet 2014. . SE (Internetstiftelsen i Sverige), Sociala nätverk växer. 
37 Manovich, L., Stefaner, M., Mehrdad, Y., Baur, D., Goddemeyer, D., Tifentale, A., Hochman, N., Chow, J., (2014), Findings. 
Sorokowski, P., Sorokowska, A., Oleszkiewicz, A., Frackowiak, T., Huk, A., & Pisanski, K. (2015), s. 125. 
38 Findahl, O., (2014). Svenskarna och internet 2014. . SE (Internetstiftelsen i Sverige), Instagram ökar mest. 
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kan relateras till en studie genomförd av Michele Strano vars resultat visar att kvinnor mer ofta 

än män väljer att uppdatera sin profilbild på Facebook. Resultaten visar även att en av de 

vanligaste anledningarna till att personer väljer att byta ut sin profilbild är då de har ett nytt 

fotografi som de anser sig vara attraktiva på. Författaren förklarar således att en kvinnas val av 

profilbild till stor del baseras på attraktivitet. Strano redogör även kring en alternativ förklaring 

till varför kvinnor byter ut sin profilbild mer ofta än män. Hon menar att det kan kopplas till det 

faktum att kvinnor även väljer att mer ofta ha en profilbild som visar upp en relation med en vän 

eller ett speciellt tillfälle. Detta kan, enligt författaren, grunda sig i att kvinnor har ett större behov 

av att känna en grupptillhörighet online.39 

 
 

2.3	Självkänsla	och	dess	koppling	till	användandet	av	sociala	medier	
	
 
Forskning inom de områden som berör användandet av sociala medier och dess påverkan på en 

individs självkänsla och psykiska välmående visar att det finns skillnader mellan personer med 

hög- och låg självkänsla sett till deras användande av sociala medier. Dessa skillnader 

framkommer bland annat i en studie av Charles Steinfield et al. Resultaten visar att användningen 

av sociala medier kan ha både en positiv och negativ påverkan på individen. Vidare visar 

resultaten av studier inom detta område att personer med låg självkänsla har en mer positiv 

användning av sociala medier. Detta då medierna underlättar kommunikationen med andra 

individer. Användandet av sociala medier skapar även möjligheter för att kunna söka kontakt 

med andra individer på ett mindre utlämnade sätt40 då de sociala medierna kan skapa en sorts 

anonymitet eftersom det sker bakom en digital skärm.  

 

I en studie av Sarah Tazghini och Karen L. Siedlecki studeras relationen mellan en individs 

självkänsla och Facebookanvändande. De studerar individens beteende på det sociala nätverket 

och individens uppfattning kring fördelar och nackdelar med Facebook. Resultaten visar precis 

som i studien av Steinfield et al. att personer med låg självkänsla upplever den anonymitet som 

																																																								
39 Strano, M. M. (2008). 
40 Steinfield, C., Ellison, N. B., & Lampe, C., (2008), s. 440-444. 
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kommer av användandet av sociala medier som positiv då det bidrar till en slags trygghet.41 

Tazghini och Siedlecki menar även att personer med hög självkänsla upplever många fördelar 

med användningen av sociala medier, mer specifikt Facebook. Detta bland annat genom att denna 

grupp av individer på enklare sätt kan dela med sig av sina bilder, tankar och idéer i sociala 

medier.42 

 

2.4	Narcissism	och	dess	koppling	till	användandet	av	sociala	medier	
	
Ett begrepp som ofta kopplas samman med användandet av sociala medier och publicering av 

selfier är narcissism. Nikolina Ljepava et al. har i en studie belyst det faktum att narcissistiska 

personer ofta använder sig av fenomenet på ett annorlunda sätt än icke-narcissistiska personer. 

Narcissistiska personer tenderar att mer ofta än icke-narcissistiska personer använda sig av 

sociala medier43 samt de olika funktionerna som sociala medier erbjuder för att marknadsföra sig 

själva och dra till sig uppmärksamhet.44 Vanligt är då att individen på sina konton i sociala 

medier har en större mängd publicerade bilder på sig själv och ofta även egocentrerade status-

uppdateringar. Utöver detta framkommer det även att det material narcissister publicerar på 

sociala medier får dem att känna sig bättre än andra individer. Dock har det visat sig att 

narcissister inte får lika många gilla-markeringar på det material som denne väljer att publicera.45 

 

I ytterligare studier av Roma Subramanian et al. har forskarna undersökt sociala medier och dess 

koppling till självkänsla och narcissism. I resultaten presenterar de likvärdiga resultat som ovan 

nämnda och kan även visa på att det finns en koppling mellan narcissism och hög självkänsla.46 

Detta syns tydligt då de personer som är narcissister använder sig av sociala medier på samma 

sätt som personer med hög självkänsla och båda grupperna är mer aktiva på sociala medier än 

andra. Detta resultat stärks även av studier utförda av P. Sorohowski et al. som genom två studier 
																																																								
41 Tazghini, S., & Siedlecki, K. L., (2013), s. 827. 
42 Tazghini, S., & Siedlecki, K. L., (2013,) s. 827. 
43 Ljepava, N., Orr, R. R., Locke, S., & Ross, C. (2013). Personality and social characteristics of Facebook non-users and frequent users. 
Computers in Human Behavior, 29(4), 1602-1607, s. 1602. 
44 Marshall, T., Lefringhausen, K., & Ferenczi, N. (2015), s. 38-39. 
Wang, J., Jackson, L. A., Zhang, D., & Su, Z. (2012). The relationships among the big five personality factors, self-esteem, narcissism, and 
sensation-seeking to chinese university students' uses of social networking sites (SNSs). Computers in Human Behavior, 28(6), 2313-2319, s. 
2316-2317. 
45 Choi, M., Panek, E., Nardis, Y., & Toma, C. (2015). When social media isn't social: Friends' responsiveness to narcissists on Facebook. 
Personality and Individual Differences, 77, 209-214, s. 209. 
46 Subramanian, R., Wise, K., Davis, D., Bhandari, M., & Morris, E. (2014). The relative contributions of implicit and explicit self-esteem to 
narcissistic use of Facebook. Computers in Human Behavior, 39, 306-311, s. 306. 
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har studerat en målgrupp bestående av både män och kvinnor med syfte att testa en hypotes. 

Hypotesen hävdade att individer som visar på hög narcissism är mer benägna att publicera selfier 

i sociala medier än de som uppvisar låg narcissism. Studien utfördes genom att alla deltagare i 

studien gjorde ett test för att avgöra om de definierades som individer med hög eller låg 

narcissism. 47  Därefter granskade forskarna deltagarnas antal publicerade selfier och andra 

fotografier i sociala medier. Slutligen sammanställde och jämförde de deltagarnas resultat 

gällande hög eller låg narcissism med deltagarnas antal publicerade selfier. Resultatet av studien 

visade på att det finns en koppling mellan narcissism och publicering av selfier i sociala medier. 

Det framkom även att kvinnor publicerade selfier mer frekvent än män och att kvinnor tenderar 

att mer sällan inkludera andra personer i deras selfier48, däremot visade resultaten att kopplingen 

mellan narcissism och publiceringen av selfier var tydligare bland de manliga deltagarna.49  

 

2.5	Områden	vår	studie	bidrar	till	
	
Vi har genom vår studie undersökt hur selfier används på Instagram av unga vuxna kvinnor. Det 

faktum att vi enbart undersöker fenomenets existens bland unga vuxna kvinnor gör att vår studie 

bidrar till en ökad förståelse för unga vuxna kvinnors användande av selfier. Majoriteten av 

tidigare forskningsstudier som studerat selfier har studerat både kvinnor och män,50 samt 

användningen av selfier i flertalet andra sociala medier, exempelvis på Facebook.51 Många 

forskare har studerat användningen av selfier på andra sociala medier och detta ligger till grund 

för vårt val att enbart fokusera på Instagram. På så vis kan vår forskning även bidra till en bredare 

bild av hur selfier används i sociala medier.  

 

 

																																																								
47 Sorokowski, P., Sorokowska, A., Oleszkiewicz, A., Frackowiak, T., Huk, A., & Pisanski, K. (2015). s. 123-127. 
48 Sorokowska, A., Oleszkiewicz, A., Frackowiak, T., Pisanski, K., Chmiel, A., & Sorokowski, P. (2016). Selfies and personality: Who posts self-
portrait photographs?Personality and Individual Differences, 90, 119-123. 
49 Sorokowski, P., Sorokowska, A., Oleszkiewicz, A., Frackowiak, T., Huk, A., & Pisanski, K. s. 125. 
50 Sorokowski, P., Sorokowska, A., Oleszkiewicz, A., Frackowiak, T., Huk, A., & Pisanski, K. s. 125. 
Manovich, L., Stefaner, M., Mehrdad, Y., Baur, D., Goddemeyer, D., Tifentale, A., Hochman, N., Chow, J., (2014), Findings. 
51 Pek, (2014). 
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3.	Teoretisk	utgångspunkt			
 

I detta kapitel redogör vi kring den medie- och kommunikationsvetenskapliga teorin U&G. Vi 

presenterar de centrala frågorna i teorin och redogör specifikt kring de delar som är relevanta för 

vår studie. För att på ett tydligt sätt koppla teorin till vår studie har vi i ett avslutande stycke 

reflekterat över teorin i relation till vår egen studie. 

 

3.1	Uses	&	Gratification	
 

Det finns många forskare inom medie- och kommunikationsvetenskap som har studerat 

relationen mellan medier och publiken, mer specifikt vem som styr relationen sett till 

maktförhållande. Några av dessa är Elihu Katz och Denis McQuail vilka argumenterar för teorin 

U&G. U&G kan delas in i olika tidsperioder vilka sträcker sig mellan år 1940 och år 1970. 

Utvecklingen av teorin under de senare årtiondena kan beskrivas som en förnyad version av 

U&G.52 Den utvecklade versionen innebar ett större fokus på publiken som ensamt studieobjekt. 

Den nya versionen presenterades i en publicerad artikel av Katz som motargument till Bernad 

Berelson påstående om att fältet för kommunikationsforskning hade blivit begränsat. Katz 

argumenterade kring att det som egentligen skedde inte var en begränsning av forskningsfältet 

utan istället en förändring. Han menade att det var relationen mellan medierna och publiken som 

hade förändrats, mer specifikt vem av parterna som tilldelades maktrollen i relationen. Katz 

förklarade det genom att mediernas makt över publiken hade begränsats och istället hade 

publiken tilldelats maktrollen. Katz menade därför att man på grund av förändringarna inom 

forskningsfältet borde fokusera på vad människorna gör med medierna istället för att studera vad 

medierna gör med människorna.53 

 

Inom U&G beskrivs publiken som den styrande makten då de själva avgör i vilket syfte de vill 

använda mediet. Forskarna menar även att de val publiken gör är grundade i ett behov som de 

ämnar tillfredsställa genom användningen av mediet. Mediet kan därför liknas vid ett slags 

																																																								
52 McQuail, Denis, McQuail's Mass Communication Theory, 6. ed., Sage, London, 2010, s. 423-424. 
53 Severin, Werner J. & Tankard, James W., Communication theories: origins, methods, and uses in the mass media, 5. ed., Addison Wesley 
Longman, New York, 2001, s. 293-294. 
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verktyg som publiken använder där val av medie är anpassat efter det specifika behovet.54 

McQuail, Blumler och Brown har tillsammans kategoriserat de typiska behov hos publiken som 

är mest förekommande då publiken väljer vilket medie de vill använda sig av. De olika 

kategorierna är förströelse, personlig identitet, personliga relationer och övervakning. McQuail et 

al. menar således att nämnda kategorier utgör de vanligaste faktorerna som kan komma att 

påverka en individ då denne väljer att använda sig av ett visst medie. Även Katz, Gurevitch och 

Haas har tillsammans skapat olika kategorier över de behov som de anser vara de bakomliggande 

anledningarna till publikens specifika val av medie. Kategorierna är kognitiva behov, affektiva 

behov, personliga integrativa behov, sociala integrativa behov samt avkopplings- och 

frihetsbehov.55 De kategorier som Katz et al. presenterar utgör tillsammans olika funktioner som 

kommer av användningen av medier. De menar att det handlar om en individs val av att med 

hjälp av massmedier ta kontakt med eller ta avstånd från omgivningen. Kategorierna är således 

skapade i syfte att bidra till en förståelse av de olika behov individer har gällande 

relationsskapande till omgivningen med hjälp av olika medier.56  

 

Den ursprungliga modellen av U&G är betydelsefull än idag då studier av internet och sociala 

medier genomförs. Detta då U&G är en effektiv metod för att studera internetanvändning och de 

behov som en internetanvändare har. Trots utvecklingen av teknologin går det fortfarande att 

använda de kategorier som Katz kom fram till i sina studier. Detta har varit möjligt då de 

traditionella medierna har utvecklats och delvis ersatts av nya digitaliserade medier vilka fyller 

liknande funktioner sett till en individs behov. Exempelvis kan den traditionella papperstidningen 

idag läsas både i smartmobilen och på datorn. Helhetsbilden av teorin är således densamma med 

utgångspunkt i att publiken ses som aktiv. Dock är det viktigt att, specifikt vid 

internetkommunikation och användningen av sociala medier, ha i åtanke att användningen kan 

skilja sig åt mellan olika individer. Exempelvis är en del individer målinriktade och använder 

internet för att söka efter något medan andra gör det för nyfikenhet eller nöje.  

 

 

																																																								
54 McQuail, s. 423-424. 
55 Severin, Werner J. & Tankard, James W., s. 295-297.	
56 Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1973). Uses and gratifications research. The Public Opinion Quarterly, 37(4), 509-523. s. 513. 
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Den nya teknologin, mer specifikt internet, kräver mer av publiken då det krävs att en användare 

är aktiv för att få ut något av användningen. Internet möjliggör även en mängd olika val vilka en 

användare ställs inför, därför krävs det att användaren aktivt tar olika beslut för att komma vidare 

i användningen. De beslut och val som en användare gör är ofta baserade på syftet med 

användningen och utgörs av det behov som individen strävar efter att tillfredsställa via sin 

internetanvändning.57 Genom att vi använder oss av U&G är det möjligt att mäta publikens 

användning av medierna sett till dess övergripande syfte. Att mäta publikens användning av 

medier är användbart för att mäta olika gruppers intressen. Dock är det viktigt att ha i åtanke att 

tillfredsställelse och behov kan skilja sig åt från individ till individ. Grunderna inom U&G utgörs 

av frågor som berör varför och hur publiken använder medierna,58 något som även vi i vår studie 

har studerat.  

 

Då vi ämnar studera unga kvinnors användning av selfier på Instagram är U&G en teori vilken är 

relevant att använda som utgångspunkt. Den är även lämplig att använda då den, som tidigare 

nämnt, går att applicera på modern teknologi och medier. Detta gör att vi med hjälp av teorin kan 

studera om användandet av selfier på Instagram är en aktiv målinriktad handling av användarna. 

Vidare ämnar vi att genom U&G förklara de samband vi får fram i vårt resultat. I vår 

enkätundersökning har vi bland annat undersökt vilket syfte som ligger till grund för 

publiceringen av selfier på Instagram. Genom resultatet på dessa frågor kunde vi sedan med hjälp 

av att undersöka samband få en tydligare bild av vilket syfte respondenterna har vid 

användningen av selfier i Instagram. Mer specifikt ämnade vi att se om det kan handla om att 

uppnå tillfredsställelse genom att publicera en selfie på Instagram. Detta eftersom Instagrams 

funktioner möjliggör en form av respons från allmänheten i form av att få gilla-markeringar 

och/eller kommentarer på den publicerade selfien. Responsen kan liknas vid en bekräftelse från 

allmänheten. Vi vill med hjälp av att applicera U&G på vårt resultat se om detta kan vara den 

egentliga anledningen till att unga vuxna kvinnor publicerar selfier. 
 
 

																																																								
57 Ruggiero, T. E. (2000). Uses and gratifications theory in the 21st century. Mass Communication and Society, 3(1), 3-38, s. 17-20. 
58 Balnaves, Mark, Shoesmith, Brian & Donald, Stephanie Hemelryk, Media theories and approaches: a global perspective, Palgrave Macmillan, 
Basingstoke, s. 68-70. 
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Den kritik som är riktad mot teorin belyser huvudsakligen bilden av U&G som en svag teori 

gällande definitionen av teorins huvudkoncept. Exempel på detta är definitionen av behov då den 

kritiseras för att vara svårtolkad. Kritiker menar att U&G enkelt kan beskrivas som en 

insamlingsmetod för data. En del kritiker påpekar även att de forskningsstudier som gjorts kring 

teorin är skeva. Detta då de ofta berör en individs användande av ett medie vilket förklaras med 

att individen har ett syfte att tillfredsställa ett behov genom användningen av mediet. Kritikerna 

menar att man inte kan utesluta det faktum att det från början är medierna som har skapat behovet 

eller åtminstone bidragit till att behovet uppstått. Vidare anser kritikerna att det råder en 

problematisk media-hegemoni vilket gör att det inte råder frihet gällande publikens val av medie. 

Detta då en individ har en tendens att använda sig av de medier som är kulturellt dominerande.59 

Teorin har även fått kritik på grund av att den anses vara för snäv då den har ett för stort fokus på 

den enskilda individen. Det faktum att det material som teorin genererar endast fokuserar på en 

individs personliga åsikter och behov gör att den inte är generaliserbar.60 Trots kritiken anser vi 

ändå kunna använda teorin för att förklara vårt resultat. Detta då vi med vår undersökning ämnar 

studera enskilda individer för att sedan kunna sammanställa resultaten av de enskilda 

individernas åsikter till ett samlat resultat. Vi har även valt att definiera begreppet behov som ett 

begrepp vilket används för att förklara människors målinriktade beteende61. Mer specifikt 

definierar vi begreppet som ett målinriktat beteende vid användningen av sociala medier. 

	

	

	

	
	

																																																								
59 Severin, Werner J. & Tankard, James W., s. 297-298. 
60 McQuail, s. 318. 
61 Per-Olow Sjödén "behov" i Nationalencyklopedin. 
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4.	Metod	
 

I detta avsnitt redogör vi kring val av metod i studien. Vi kommer även att redogöra kring urval 

och material, metodproblem och eventuella lösningar samt operationalisering. Avslutningsvis 

kommer vi att diskutera begreppet reliabilitet och validitet i relation till vår studie. 

	

4.1	Kvantitativ	metod	
	
Vi har gjort en kvantitativ surveyundersökning med hjälp av ett urval bestående av kvinnliga 

studenter vid Örebro universitet i syfte att studera hur unga vuxna kvinnor använder sig av selfier 

på Instagram. Då vi vill studera användandet av selfier hos en större grupp av individer anser vi 

det fördelaktigt att använda sig av en kvantitativ metod. Metoden är även till en fördel då vi med 

studien ämnade samla in en större mängd data. Användandet av denna metod är fördelaktigt då vi 

med vår studie avser att studera eventuella samband kring unga vuxna kvinnors användande av 

selfier på Instagram. Med hjälp av denna metod möjliggjordes även ett förberedande arbete inför 

sammanställningen av de data vi samlat in. Då vi i vår studie undersöker hur kvinnor använder 

sig av fenomenet selfie har vi valt att använda oss av en webbenkät innehållande frågor som 

berör olika områden med koppling till ämnet. Ytterligare en fördel gällande val av metod var att 

vi kunde använda oss av webbenkäter via den fria tjänsten Google Formulär. Tjänsten möjliggör 

även kreativa layouter vilket är en fördel för att skapa intresse men även behålla ett intresse för 

enkäten. 62  Vi har därför skapat en egen header kopplad till fenomenet selfie. Tjänsten 

sammanställer även automatiskt all insamlad data i ett dokument i realtid vilket sedan enkelt kan 

redovisas i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Efter att ha tagit del av tidigare 

forskning kan vi konstatera att vår målgrupp till stor del använder sig av internet och sociala 

medier.63 Vi anser därför att det är lämpligt att i vår studie använda sig av en webbenkät vilken 

kommer att publiceras i och marknadsföras via sociala medier. Vår webbenkät publicerades en 

webbenkät i studentforumet Dom kallar oss studenter, vilken riktar sig till studenter vid Örebro 

universitet, samt våra egna Facebookflöden på Facebook. Vi valde även att publicera en bild på 

webbenkäten på våra egna Instagramkonton. Tillvägagångssättet ansåg vi vara lämpligt eftersom 

vi var medvetna om att vi kunde nå ut till målgruppen genom samtliga kanaler. Detta arbetssätt 

																																																								
62 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, 231-233. 
63 Findahl, O., (2014), Instagram ökar mest. 
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bidrog även till en ökad svarsfrekvens och en effektiv insamling av data. Enkäten var tillgänglig 

mellan 30 november till den 7 december och genererade 350 respondenter. Vid utformning av 

enkäter är det viktigt att använda sig av ett enkelt språk och man bör därför undvika facktermer.64 

Vi har till exempel gett en förklaring till vad både selfie och Instagram är i enkätens inledande 

missivbrev för att undvika missförstånd. 

Med en webbenkätundersökning är det möjligt att anpassa sig efter respondenten, sett till tid och 

rum, eftersom respondenten själv kan välja när den vill och anser sig ha tid att besvara frågorna.65 

Användningen av webbenkäten var således fördelaktig i vår studie då vi ämnade att under en 

kortare period samla in så många svar som möjligt. Vi har valt att utforma ett missivbrev som en 

inledning till vår webbenkät. Detta har vi gjort för att ge respondenterna en tydlig redogörelse 

kring enkäten genom att beskriva syfte, begrepp, målgrupp samt ange kontaktuppgifter till oss 

som ansvariga utgivare vid eventuella frågor. Syftet med ett missivbrev är att skapa ett förtroende 

hos respondenterna. Missivbrevet har även som funktion att öka undersökningens trovärdighet 

och väcka intresse hos respondenten. Via missivbrevet ges en möjlighet att påverka 

respondenternas åsikter kring hur viktig enkäten är. Detta kan påverka respondenternas val att 

medverka eller att avstå från enkäten.66 I missivbrevet har vi även skrivit ut en ungefärlig 

beräknad tid för hur lång tid det kommer ta att genomföra enkäten. Detta för att skapa större 

förståelse hos respondenterna gällande enkätens omfattning.  

 

Vi har använt oss av olika frågor för att kunna identifiera vår målgrupp bland samtliga 

respondenter. Frågorna hjälpte oss att sortera respondenterna på så vis att de respondenter som 

inte stämde in i ramen för målgruppen inte gavs någon möjlighet att fylla i resterande frågor i 

enkäten. Detta bidrog till att vi minskade risken för utebliven data. Frågorna användes även som 

en inledning till resterande frågor i enkäten vilka var skapade för att besvara undersökningens 

forskningsfrågor. De öppna frågorna är skapade för att hjälpa oss att genom data kunna 

kategorisera respondenterna och föra en diskussion gentemot tidigare forskning. Vi har även valt 

att avsluta enkäten med en av de öppna frågorna. Detta eftersom frågan kan uppfattas som mer 

krävande av respondenten än de andra frågorna då vi här ber respondenten att ge oss information 

gällande hur många följare denne har på Instagram. Valet av att placera denna fråga sist i enkäten 
																																																								
64 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 103-107. 
65 Bryman, s. 609. 
66 Ekström, Larsson, s. 100-101. 
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är strategiskt då respondenten redan har fått ett intresse för enkäten och dess ämne genom de 

tidigare frågorna. Alla frågor i enkäten är obligatoriska och de slutna frågorna är flervalsfrågor 

där respondenten via olika typer av skalor uppger sitt svar. Genom att använda oss av olika skalor 

blir respondenten tvungen att läsa både frågorna och svaren noggrant. Detta kan minska risken att 

respondenten är ouppmärksam då den besvarar enkäten.  

 

För att öka kvalitén och sanningsenligheten av data ytterligare valde vi att ge respondenterna 

möjlighet till att ändra sina svar efter att de skickat in enkäten. Det faktum att en respondent kan 

fylla i enkäten flera gånger bör också uppmärksammas, detta då det är en faktor som kan påverka 

resultatet negativt. Tjänsten Google Formulär erbjuder en funktion för att motverka detta i form 

av ett krav om att respondenten registrerar ett personligt konto via tjänsten. Vi valde dock att inte 

använda oss av detta då vi såg det som en eventuell begränsning gällande antalet respondenter 

som då skulle vilja delta i undersökningen. Detta beslut baserades på det faktum att en webbenkät 

bör vara relativt kort och uppfattas som enkel att genomföra för att respondenten ska behålla ett 

intresse och slutföra enkäten.67 Trots nämnda nackdelar, vilka bör tas hänsyn till vid användandet 

av en webbenkät, ser vi en fördel med den anonymitet som kommer av denna typ av 

undersökningar. Detta då ämnet som vi har undersökt kan uppfattas som känsligt av en del 

respondenter. Vi tror att anonymiteten kan ha bidragit till fler respondenter eftersom valet av 

metod tillåter respondenterna att vara anonyma och att de därmed inte blir ifrågasatta eller 

bedömda gällande de svar de uppger. 

	
4.2	Urval	och	material	
	
Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval i vår studie. Urvalet är effektivt eftersom 

webbenkäter vanligtvis genererar en stor mängd utebliven data.68 Bekvämlighetsurvalet består av 

kvinnliga studenter vid Örebro universitet då denna grupp var tillgänglig och enkel att nå ut till 

under samma period som studien genomfördes. Urvalet är begränsat till de kvinnliga studenter 

vid Örebro universitet som någon gång publicerat en selfie på Instagram. Det faktum att vi själva 

är studenter vid Örebro universitet effektiviserade arbetet då vi ville komma i kontakt med den 

utvalda urvalsgruppen. De kvinnliga studenterna vid Örebro universitet är även en grupp som kan 

																																																								
67 Bryman, s. 228. 
68 Bryman, s. 238. 
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anses vara representativ för vår målgrupp vilket är unga vuxna kvinnor, detta då de kvinnliga 

studenterna vid Örebro universitet utgör en liten del av den populationen.  

Den begränsade tidsperioden och de begränsade resurserna har även påverkat valet av urval för 

studien. Hade vi istället använt oss av ett slumpmässigt urval hade detta kunnat försvåra 

genomförandet av studien. Detta då vi i arbetsprocessen inte haft utrymmet som krävs för ett 

sådant urval. Eftersom vi använder oss av ett bekvämlighetsurval är det dock viktigt att ha i 

åtanke att resultatet inte kommer vara möjligt att generalisera på en population.69 Detta är något 

som vi i vår studie inte lägger stor vikt vid då vi avser att endast undersöka existensen av selfier 

på Instagram, mer specifikt hur frekvent det används och i vilket syfte det används. Genom ett 

bekvämlighetsurval kan vi även minska andelen utebliven data då vi publicerade webbenkäten i 

forum där vi hade vetskap om att vårt urval befann sig. Kombinationen av en webbenkät och ett 

bekvämlighetsurval kan även ha minskat risken för utebliven data genom att enkäten inte 

skickades ut till utvalda respondenter som ombads att delta i undersökningen. Webbenkäten 

publicerades istället i utvalda forum där urvalsgruppen sedan på eget initiativ valde att delta eller 

inte delta i undersökningen. 

 

4.3	Metodproblem	
 
En förutsättning för att användningen av denna metod ska vara effektiv och förmedla ett 

användbart resultat är att respondenterna har de tekniska förutsättningar som krävs för att kunna 

delta i undersökningen.70 Detta är något vi inte kan försäkra oss om när vi väljer att skapa och 

publicera webbenkäten i utvalda form och flöden i sociala medier. De potentiella respondenter 

som inte är medlemmar i de sociala medier eller forum vi har valt att publicera webbenkäten i blir 

därför uteslutna från att kunna delta i undersökningen. Detta försvårar förutsättningarna för att vi 

ska kunna nå ut till majoriteten av den grupp vi ämnat undersöka. Ytterligare ett problem som 

kan uppstå med denna typ av metod är begränsningarna gällande insamlad data. Med detta menas 

att vi enbart kan utgå från de svar vi fått från respondenterna på de frågor vi ställt i webbenkäten, 

vi kan således inte ställa ytterligare följdfrågor för att få en djupare förståelse för de svar vi fått 

in. 
																																																								
69 Bryman, s. 194-195. 
70 Bryman, 603. 
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Andra metodproblem vi stött på under arbetets gång har berört det faktum att vi vid skapandet av 

enkäten har använt oss av enkätfrågor som berör många olika områden inom ämnet. Exempelvis 

har vi ställt frågor som berör allt från hur ofta respondenten publicerar selfier till hur 

sanningsenliga de selfier respondenten publicerar är samt hur de värdesätter omgivningens 

åsikter. Den breda spridningen av frågorna gjorde att vi i slutändan hade problem med att relatera 

de olika områdena till varandra. Det skapade även svårigheter då vi hade avsikt att förklara 

resultaten med hjälp av den teoretiska utgångspunkt studien har. Detta på grund av att teorin 

endast kunde kopplas till en del av enkätfrågorna. Vidare bidrog det även med problem gällande 

avsnittet i uppsatsen som berör tidigare forskning. Vi hade svårt att sammanställa en komplett 

grund vilken inkluderade alla nödvändiga områden, vilket var en förutsättning för att vi skulle 

kunna använda oss av resultaten från alla frågor i webbenkäten. Att lösa problemen som uppstått 

genom att utveckla och ändra avsnitten gällande teori och tidigare forskning var något vi inte 

hade möjlighet till på grund av att problemen uppstod i studiens slutskede. För att kunna hantera 

de problem som uppstått som en följd av den stora variationen i enkätfrågorna valde vi därför att 

minska uppsatsens omfattning och avgränsa ämnesområdena. Vi valde att avgränsa studien 

genom att behålla de resultat som enkäten genererat vilka hade ett teoretiskt underlag och kunde 

relateras till den tidigare forskning vi hade sammanställt. Vi valde även att behålla de resultat 

vilka kunde relateras till studien syfte och forskningsfrågor, detta för att försäkra oss om att vi 

behöll fokus på det som studien faktiskt avsett att undersöka. 
 

4.4	Operationalisering		
 
I detta avsnitt ämnar vi att förklara hur vi har mätt vår insamlade data. Detta har vi gjort med 

hjälp av att redogöra kring de variabler samt variabelvärden vi har skapat för att mäta våra 

teoretiska utgångspunkter. 

 

För att undersöka frekvensen och syftet till varför en ung vuxen kvinna i Sverige väljer att 

publicera en selfie på Instagram har vi skapat olika variabler vilka vi använt oss av. Variablerna 

har utformats från den teori som ligger till grund för studien och har formats för att kunna 

uppfylla studiens syfte. För att kunna undersöka frekvensen av selfier på Instagram har vi använt 

oss av en variabel gällande hur frekvent respondenten publicerar en selfie på Instagram. Vi har 
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även använt oss av en variabel som undersöker om respondenten tenderar att publicera selfier 

med fler personer än dem själva inkluderade i bilden. Den sistnämnda variabeln är skapad för att 

vi ska kunna säkerställa att huvudsakligt fokus i selfien ligger på den person som tagit och 

publicerat fotot. Detta underlättar då vi även avser att mäta syftet till publiceringen av selfien. 

Variabeln är således skapad på grund av det faktum att bilder med flera personer som även 

inkluderar fotografen också kan benämnas som selfies. I denna studie är vi dock enbart 

intresserade av selfier som endast inkluderar fotografen ensam. Genom kombinationen av de 

båda mätningarna kan vi således konstatera att de eventuella gilla-markeringar och/eller 

kommentarer som ges på den publicerade selfien är riktade till den ensamma personen på bilden.  

 

För att kunna använda variablerna har vi skapat variabelvärden som är anpassade efter frågorna. 

Variabeln vi har använt för att undersöka frekvensen är “Ungefär hur ofta tror du att du 

publicerar selfier på Instagram?”. De tillhörande variabelvärdena var “flera gånger om dagen”, 

“en gång om dagen”, “flera gånger i veckan”, “flera gånger i månaden” och “mera sällan”. 

Variabeln som användes för att mäta hur ofta publicering av selfier skedde med flera personer 

inkluderade i bilden var “Hur ofta tar du selfier med fler personer i bilden än dig själv?” och de 

tillhörande variabelvärdena var “ofta”, “ibland”, “sällan” och “aldrig”. Detta är nödvändigt för att 

kunna skapa en helhetsbild kring selfier och om unga vuxna kvinnor över huvud taget använder 

sig av selfier på Instagram. Ovan nämnda variabler ligger således till grund för en bättre 

förståelse för övriga variabler i studien. 
 

Då studien har sin teoretiska utgångspunkt i U&G har vi skapat olika variabler för att testa i 

vilket syfte unga vuxna kvinnor publicerar selfier på Instagram. Vi utgår från samma ståndpunkt 

som de grundläggande kategorierna i teorin vilka är framtagna av Katz et al. samt liknande 

kategorier skapade genom resultat av tidigare forskningsstudier. Således är utgångspunkten att 

sociala medier (och medier överlag) används för att tillfredsställa något sorts behov hos 

individen. För att kunna mäta vilken kategori som var aktuell för vår studie skapade vi variabler i 

form av ytterligare frågor med tillhörande variabelvärden i form av olika svarsalternativ vilka är 

strukturerade utefter en skala. Vidare omvandlades de olika svarsalternativen till siffror anpassat 

efter dess position på skalan. Gällande de frågor som har fyra svarsalternativ representerar 

nummer ett det lägsta måttet på skalan och nummer fyra det högsta måttet på skalan. Gällande de 
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frågor som har fem svarsalternativ motsvarar nummer ett det lägsta måttet på skalan och nummer 

fem motsvarar det högsta måttet på skalan. Genom en sådan omvandling möjliggör vi olika typer 

av mätningar eftersom vi med hjälp av de skalor vi skapat kan rangordna och mäta 

respondenternas svar. För att förtydliga kring hur vi har mätt detta har vi till exempel använt oss 

av variabeln “Publicerar du selfier på Instagram för att få gilla-markeringar och/eller 

kommentarer?”. De tillhörande variabelvärdena var följande “stämmer precis”, “stämmer ganska 

bra”, “stämmer mindre bra” och “stämmer inte alls”. För att kunna mäta respondentens svar 

gjorde vi som tidigare nämnt en skala där vi omvandlade de olika svarsalternativen till siffror. 

“Stämmer precis” omvandlades till nummer ett, “stämmer ganska bra” omvandlades till nummer 

två, “stämmer mindre bra” omvandlades till nummer tre och “stämmer inte alls” omvandlades till 

nummer fyra. Resultatet av detta blev således en skala mellan ett och fyra vilken vi kunde 

använda oss av för att mäta samtliga respondenters svar.   

 

4.5	Reliabilitet	och	validitet		
 
Två viktiga begrepp att ta hänsyn till vid insamling av data är reliabilitet och validitet. Reliabilitet 

handlar om att uppnå en god stabilitet i sin undersökning men även att undersökningsverktyget, i 

detta fall enkätfrågorna och svarsalternativen, är pålitliga och utgör en korrekt skala. För att 

kunna konstruera frågorna till enkäten så bra som möjligt bör en pilotstudie göras. En pilotstudie 

innebär att frågorna i enkäten testas för att se hur användbara de är. Vid skapandet av enkätfrågor 

är det lätt att både frågor och svar ses som självklara då de som konstruerar frågorna har en 

bakomliggande tanke. Risken är då att andra personer inte uppfattar frågorna eller 

svarsalternativen på samma sätt. För att undvika detta görs en pilotstudie, vilken hjälper till att ta 

reda på om respondenterna uppfattar och tolkar frågorna på samma sätt som frågekonstruktören.71 

För att testa kvalitén och tolkningsmöjligheterna av våra enkätfrågor valde vi därför att göra en 

pilotstudie. Pilotstudien innefattar ett bekvämlighetsurval bestående av vänner, som är 

inkluderade i målgruppen, vilka ombads besvara enkäten och ge oss eventuella synpunkter. I 

pilotstudien hade vi 19 respondenter, majoriteten hade inga synpunkter gällande frågorna men de 

synpunkter vi fick in hjälpte oss att formulera om och förenkla en del frågor men även 

svarsalternativ. Då vi gjorde pilotstudien hade vi tre öppna frågor i enkäten som vi ville testa för 

																																																								
71 Ejlertsson, Göran, Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik, 3. [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 89-90. 
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att med hjälp av respondenternas svar eventuellt kunna skapa svarsalternativ, då det är att föredra 

slutna frågor.72 De frågor vi använde i kombination med öppna svar i pilotstudien var “Varför 

publicerar du selfier i sociala medier?”, “I vilka sammanhang tar du oftast en selfie? Beskriv 

kortfattat en till tre situationer”. Genom dessa frågor i kombination med tidigare forskning 

möjliggjordes en enkät med majoriteten slutna frågor, sett till de frågor som besvarar 

undersökningens frågeställningar. 

 

Efter att vi genomfört pilotstudien bearbetade vi enkätfrågorna samt svarsalternativen utifrån den 

respons vi fått in och skapade ett nytt enkätformulär. Då vi sammanställt det nya enkätformuläret 

valde vi att göra ytterligare en pilotstudie för att testa de nya frågorna samt eventuella 

tolkningssvårigheter. Den nya pilotstudien skickades ut till fem respondenter vilka även dem var 

inkluderade i målgruppen och utvalda genom ett bekvämlighetsurval. Eftersom majoriteten av 

frågorna i det nya enkätformuläret var slutna, bortsett från frågorna som rör respondentens ålder 

och antal Instagramföljare, var det viktigt att testa dem i kombination med de svarsalternativ vi 

skapat. Genom den sista pilotstudien testade vi således det slutgiltiga enkätformuläret för att se 

om frågorna fortfarande blev tolkade på så vis att de undersökte det som undersökningen avser att 

undersöka. Det är även en fördel att vi vid hanteringen av vår insamlade data var två personer för 

att försäkra oss om att bearbetningen av materialet gick korrekt till. Vidare är frågorna 

formulerade på så vis att utrymmet för att respondenterna ska kunna tolka frågorna olika, sett till 

varje respondentens personliga värderingar och åsikter, är så litet som möjligt. Värt att notera är 

även att vi i enkäten tydliggör kring respondenternas anonymitet vilket vi tror kan bidra till ökat 

förtroende för undersökningen och att respondenterna vågar ge ett sanningsenligt svar.  

 

Begreppet validitet handlar om att undersökningen mäter det som den avser att mäta.73 För att 

öka validiteten hade vi kunnat använda oss av en enkät vilken redan varit beprövad i en tidigare 

genomförd och publicerad studie. Detta eftersom frågorna i enkäten då redan har testats. Då vi i 

vår studie valde att utforma en ny enkät från grunden var det därför viktigt att vi la stor vikt vid 

utformningen av enkätfrågorna. Det var således viktigt att frågorna var precisa gällande det ämne 

som vi har undersökt och pilotstudien var här till stor hjälp. Under utformningen av enkäten 

studerade vi även tidigare genomförda enkäter samt litteratur vilken beskrev olika beprövade 
																																																								
72 Ejlertsson, s. 121. 
73 Bryman, s. 162-163. 
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frågekonstruktioner och vilka som var bäst lämpade för olika typer av frågor. Genom att bryta 

ned våra forskningsfrågor i flera mindre och mer specifika frågor skapade vi metodfrågor vilka 

sedan i kombination med litteratur användes som riktlinjer för skapandet av enkätfrågorna. 

Anonymiteten, som är en följd av denna typ av undersökningar kan skapa problem då det är svårt 

att säkerställa vem som egentligen besvarat enkäten. Detta då webbanvändare idag ges möjlighet 

att använda sig av olika identiteter på nätet,74 vilket gör att vi inte kan säkerställa att vår 

urvalsgrupp faktiskt består av de respondenter som vi ämnar studera. Detta problem är något vi 

har försökt motverka genom att som tidigare nämnt har inkluderat frågor i enkäten vilka 

identifierar respondenten genom bland annat kön. Trots våra försök att motverka denna typ av 

skevhet gällande respondenternas identitet är det viktigt att ha detta i åtanke. 
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26 

5.	Resultat	och	diskussion	
	
I följande avsnitt kommer vi att presentera de resultat vi har fått in via webbenkäten och de 

samband vi kunnat konstatera mellan de olika variablerna. Detta kommer vi göra genom att 

redovisa värdena för Pearson Correlation vilket är ett sambandsmått som mäter sambandet 

mellan två variabler. Vi kommer även att belysa resultatet i relation till den tidigare forskning vi 

tagit del av inom området. Vidare avser vi även att besvara våra forskningsfrågor och återkoppla 

till syftet som ligger till grund för studien. Vi kommer även att föra en diskussion där vi relaterar 

resultaten till teorin U&G.  

 

Resultatet av vår studie, sett till frekvens, visar på att en ung vuxen kvinna inte publicerar selfier i 

någon större utsträckning. Detta då resultatet för frekvensen visade medelvärdet = 2,3057 på en 

skala mellan 1 och 4,5. Resultatet stämmer således överens med våra förväntningar vilka var 

baserade på tidigare utförda forskningsstudier som genererat liknande resultat.75 Bilder med flera 

personer som även inkluderar fotografen kan, som tidigare nämnt, också kallas för selfier. Som 

tidigare nämnt är vi i denna studie intresserade av selfier som enbart inkluderar fotografen. För 

att testa om majoriteten av selfier som publiceras av unga vuxna kvinnor tenderar att inkludera 

mer än en person testade vi även sambandet mellan dessa variabler. Resultatet visade ett lågt 

negativt samband mellan frekvensen av selfier och frekvensen av selfier med andra personer (r = 

- 0.063, p< 0.05). Detta betyder att de flesta selfierna som publiceras av unga vuxna kvinnor är 

selfier med enbart en person i bilden. Således visar det negativa värdet av Pearson Correlation att 

desto oftare de väljer att publicera en selfie, desto mer sällan innehåller selfien flera personer. 

Trots att våra resultat visar låga värden kan vi konstatera att unga vuxna kvinnor använder sig av 

selfier på Instagram, om så i en mindre utsträckning. Med detta konstaterat kan vi således 

undersöka det bakomliggande syftet till publiceringen av selfier och om det kan relateras till 

U&G. Detta eftersom den låga frekvensen inte nödvändigtvis behöver ha en koppling till det 

syfte som ligger bakom en ung vuxen kvinnas användande av selfier på Instagram. 

 

För att undersöka vilket syfte unga vuxna kvinnor har då de väljer att publicera en selfie på 

Instagram sett till frekvens använde vi oss av olika tester. Detta för att kunna räkna ut 

																																																								
75 Manovich, L., Stefaner, M., Mehrdad, Y., Baur, D., Goddemeyer, D., Tifentale, A., Hochman, N., Chow, J., (2014), Findings. 
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medelvärdena på de olika variablerna som berör en kvinnas syfte med publiceringen. Vidare 

jämförde vi sedan de olika medelvärdena med varandra och på så vis kunde se vilket eller vilka 

syften som var de mest förekommande. De två högsta medelvärdena som resultatet visade, på en 

skala mellan 1 och 4,5, var att publicera selfier för att visa hur de ser ut och för att bevara 

minnen. Mer specifikt var medelvärdet av hur frekvent unga vuxna kvinnor publicerar selfier på 

Instagram för att visa hur de ser ut 2,1386 och medelvärdet av hur frekvent unga vuxna kvinnor 

publicerar selfier på Instagram för att bevara minnen 2,1771. Resultaten visar således att syftet 

till att unga vuxna kvinnor publicerar selfier på Instagram oftast är för att bevara minnen. Detta 

har dock inget samband till hur frekvent de väljer att publicera selfier på Instagram. Vi har även 

använt oss av flertalet sambandstester mellan frekvensen av publiceringen och de syften vi utgått 

från i webbenkäten. Dessa är följande: att publicera selfier på Instagram för att bevara minnen, 

visa sitt humör, visa hur hon ser ut och publicera för att få gilla-markeringar och/eller 

kommentarer. Resultaten av testerna visade att majoriteten av sambanden var signifikanta. Dock 

var samtliga samband låga och visade som mest 3,5 procent av variansen gällande frekvensen av 

selfier. Vidare var det inte något resultat som var markant utmärkande. Trots detta kan vi i 

resultaten se att sambanden mellan frekvens och syftet att publicera selfier för att visa hur du ser 

ut var något mer framträdande (r = 0.177, p< 0.031). Även sambandet mellan frekvensen och 

syftet att publicera en selfie för att få gilla-markeringar och/eller kommentarer var mer 

framträdande än de andra (r =  0.189, p< 0.035). Med hjälp av resultaten från sambandstesterna 

kan vi således inte konstatera vilket det mest förekommande syftet till publicering av selfier är 

generellt sett. Men av de syften vi har testat så kan vi, som tidigare nämnt, urskilja att det mest 

förekommande syftet beroende av frekvensen är för att få gilla-markeringar och/eller 

kommentarer. Således visar resultaten av sambandstesterna att desto mer frekvent en ung vuxen 

kvinna publicerar selfier på Instagram, desto oftare gör hon det för att få gilla-markeringar 

och/eller kommentarer. Slutligen kan vi genom de låga resultaten vår undersökning genererat 

konstatera att de syften vi valde att undersöka inte är de mest förekommande syftena till att en 

ung vuxen kvinna publicerar selfier på Instagram. Detta kan delvis förklaras genom den tidigare 

forskning vi tagit del av då forskarna i dessa studier har presenterat resultat som genererat högre 

siffror. 
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Det finns många likheter mellan resultaten från vår studie och resultaten från andra studier, 

däribland Stranos studie som visar på att kvinnor publicerar bilder av sig själv på sociala medier 

för att visa upp hur de ser ut.76 Dock visar våra resultat en så pass låg förekomst av detta syfte att 

det inte är något vi kan dra några vidare slutsatser kring. Resultaten från Stranos studier visar 

även att kvinnor tenderar att publicera profilbilder på sociala medier för att visa upp ett speciellt 

tillfälle77 vilket kan liknas med resultaten från vår undersökning som visar att kvinnor till en viss 

del publicerar selfier för att bevara ett minne. Tidigare forskning bekräftar även, som tidigare 

nämnt, de resultat vi fått gällande hur frekvent en ung vuxen kvinna publicerar selfier på 

Instagram. Resultatet kan även relateras till tidigare studier vilka har studerat fotodelning på 

sociala medier. Detta då tidigare studier har identifierat informationsdelning som en av flera 

kategorier av behov vilken tillfredsställs genom att dela med sig av information, exempelvis 

fotografier, via sociala medier. 78  Publicering av selfier kan relateras till den identifierade 

kategorin då även detta handlar om att dela med sig av fotografier via sociala medier. Resultaten 

visade även att de personer som använder sig av informationsdelning via sociala medier ofta 

delar ett mindre antal foton.79 Detta kan således ses som en eventuell förklaring till det resultat 

vår undersökning genererat gällande den låga frekvensen av publiceringen av selfier på Instagram 

och även det faktum att de väljer att publicera selfier i syfte att bevara minnen. Således kan den 

låga frekvensen av selfier bero på att de som använder sig av selfier på Instagram är personer som 

använder det i syfte att dela information. Resultaten i vår studie visar på en informationsdelning i 

syfte att bevara minnen. Även i studien genomförd av Urista et el. visar resultaten att det 

förekommer att individer använder sociala nätverk som ett slags fotoalbum för att bevara 

minnen.80  

 

Vårt resultat visar som tidigare nämnt att kvinnor som publicerar selfier på Instagram mer 

frekvent har en tendens att göra det i syfte att få gilla-markeringar och/eller kommentarer på sina 

bilder. Detta kan kopplas till de resultat Urista et al. har kommit fram till där det framkommer att 

delade bilder på sociala medier är ett tecken på att individen söker uppmärksamhet samt kontakt 

med andra individer för att tillfredsställa ett kontaktbehov och ett bekräftelsebehov. Urista menar 

																																																								
76 Strano, M. M. (2008), Results. 
77 Strano, M. M. (2008), Results. 
78 Malik, A., Dhir, A., & Nieminen, M. (2016), s. 129. 
Whiting, A., & Williams, D. (2013), s. 362. 
79 Malik, A., Dhir, A., & Nieminen, M. (2016), s. 133. 
80 Urista, M. A., Qingwen, D., & Day, K. D. (2009), s. 225. 
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att bekräftelsebehovet tillfredsställs genom stöd och godkännande i form av kommentarer och 

gilla-markeringar från andra personer. Urista et al. konstaterar även, med utgångspunkt i teorin 

U&G, att användare av sociala medier kan utveckla ett slags beroende av att ständigt bevaka 

eventuell respons som ges på de publiceringar vilka har en koppling till dem som individ,81 

exempelvis en selfie. Trots att våra resultat gällande sambandet mellan frekvensen av publicering 

av selfier och publicering i syfte att få gilla-markeringar och/eller kommentarer är låga kan detta 

kopplas till de resultat som Urista et al. presenterar. Vårt resultat som visar att desto oftare en ung 

vuxen kvinna publicerar selfier, desto oftare gör hon det i syfte att få gilla-markeringar och/eller 

kommentarer kan även relateras till studien av Urista et al. Detta då resultaten i studien visar på 

ett växande behov hos individen gällande att bevaka den respons som ges på publiceringarna. 

Således kan det resultat vår undersökning genererat i kombination med tidigare forskning bidra 

till nya synvinklar gällande individers strävan efter respons på publicerade foton. Detta kan 

exemplifieras genom att individer som har ett större behov av bekräftelse oftare kan använda sig 

av selfier på Instagram då de mer ofta än andra tenderar att söka den tillfredsställelse som 

kommer av gilla-markeringar och kommentarer. Urista menar även att olika individer kan 

använda sig av sociala nätverk för att öka sin popularitet, detta genom att bland annat få 

kommentarer av andra individer samt hur individens publicerade bilder mottas av omgivningen. 

Vidare menar Urista således att personer som får många kommentarer på sina publicerade bilder 

framstår som mer populära då det är ett tecken på uppmärksamhet.82 Även Chen och Whiting 

utgår från ett U&G-perspektiv och kommer i sina studier fram till att sociala medier kan fungera 

som ett verktyg för att bli tillfredsställd. Mer specifikt möjliggör användandet av sociala ett 

användande i syfte att tillfredsställa ett behov.83 Exempelvis kan Instagram och dess funktioner i 

form av kommentarer och gilla-markeringar användas för att tillfredsställa ett behov av 

samhörighet med andra individer. Att en kvinna väljer att använda sig av Instagram kan ses som 

ett strategiskt val då hon väljer att använda specifikt Instagram som ett verktyg för att få kontakt 

och respons. Även Malik diskuterar kring det faktum att fotodelning inom sociala nätverk kan 

beskrivas som behovet av att få uppmärksamhet och bekräftelse av betydelse av andra individer.  

 

																																																								
81	Urista, M. A., Qingwen, D., & Day, K. D. (2009), s. 221-227.	
82 Urista, M. A., Qingwen, D., & Day, K. D. (2009), s. 223-224. 
83 Chen, G. M. (2011), s. 759-760. 
Whiting, A., & Williams, D. (2013), s. 366.	



	

	

30 

Avslutningsvis kan de relationer och kopplingar vi ovan diskuterat mellan våra resultat och 

tidigare forskning kopplas samman med en av de kategorier Katz et al. redogör kring inom U&G, 

mer specifikt det sociala integrativa behovet. Denna kategori kan förklaras genom en individs 

behov av att ta kontakt med eller avstånd från omgivningen. Katz konstaterar således att en 

individ kan använda massmedier för att åstadkomma detta.84 Det sociala integrativa behovet kan 

kopplas samman med vårt resultat då publiceringen av selfier kan liknas vid ett behov av att ta 

kontakt med omgivningen. Även en av de kategorier som McQuail et al. presenterar inom U&G, 

mer specifikt kategorin han kallar för personliga relationer, kan relateras till vårt resultat. Detta 

då vårt resultat påvisar ett beteende i form av kontaktsökande med andra individer med hjälp av 

selfier på Instagram, vilket kan liknas vid det beteende som McQuail redogör kring och förklarar 

med hjälp av denna kategori.85  

 

Båda ovan nämnda kategorier beskriver en individs sätt att med hjälp av massmedier söka 

kontakt med andra individer. Det faktum att vårt resultat visar att respondenterna använder sig av 

selfier på Instagram kan därför vara ett tecken på att de använder det i syfte att ta och få kontakt 

med omgivningen. Detta eftersom de, som tidigare nämnt, publicerar selfier mer ofta om de 

eftersträvar att få gilla-markeringar och/eller kommentarer vilket är en respons som ges från 

omgivningen. Således kan responsen ses som en tillfredsställelse av behovet av att ta och få 

kontakt med omgivningen. Sambandsresultaten från vår studie som visar att desto oftare en ung 

vuxen kvinna publicerar en selfie på Instagram desto oftare gör hon det för att få gilla-

markeringar och/eller kommentarer tror vi dock kan röra sig om ett annat bakomliggande behov, 

mer specifikt ett bekräftelsebehov. Detta eftersom den respons som kan förekomma på en 

publicerad selfie på Instagram i form av gilla-markeringar och/eller positiva kommentarer kan 

liknas vid en sorts bekräftelse på att något är bra. Vi tror därför att det kan handla om ett sätt för 

en individ att söka positiv bekräftelse från sin omgivning. Då vi i vår undersökning inte ställde 

några konkreta frågor kring en strävan efter bekräftelse är detta dock inte något vi kan dra några 

konkreta slutsatser kring.   

   

																																																								
84 Katz, Blumler & Gurevitch, s. 513. 
85 McQuail, s 295-297. 
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6.	Slutsatser			
	
I detta avsnitt kommer vi att sammanfatta resultaten som studien kommit fram till samt redogöra 

kring de slutsatser vi kan dra kring dem.  

Sammanfattningsvis kan vi med hjälp av de resultat vår studie genererat konstatera att selfier inte 

används i någon större omfattning av unga vuxna kvinnor på Instagram. Detta är även något som 

har konstaterats genom studier som har gjorts kring individers selfieanvändning i andra länder. 

Således kan vi konstatera att resultat av tidigare forskning stämmer överens med de resultat vår 

studie visat. Detta trots skillnaderna gällande urval då vårt urval består av svenska kvinnliga 

studenter vid Örebro universitet. 

Vidare kan vi med hjälp av våra resultat se att av de selfier som publiceras av unga vuxna 

kvinnor på Instagram är majoriteten selfier som endast inkluderar dem själva i bilden. Av 

resultaten framgår det att det vanligaste syftet till att unga vuxna kvinnor publicerar en selfie är 

för att bevara minnen. Dock visar resultaten att desto oftare en ung vuxen kvinna publicerar en 

selfie på Instagram, desto oftare gör hon det i syfte att få gilla-markeringar och/eller kommentarer 

på den publicerade selfien. Resultaten visar således att majoriteten av unga vuxna kvinnor 

använder sig av selfier på Instagram på ett målinriktat sätt, med ett syfte att bevara minnen eller 

att få gilla-markeringar och/eller kommentarer. Resultatet tror vi kan vara ett tecken på att selfier 

används som ett verktyg på Instagram i syfte att tillfredsställa ett kontakt- och/eller 

bekräftelsebehov.  

Då de resultat vår studie genererat är låga kan vi dock inte dra några konkreta slutsatser kring 

våra resultat. Vi kan således inte säkerställa vilket syfte som är mest förekommande då en ung 

vuxen kvinna väljer att publicera en selfie. Således kan vi inte heller konstatera att en ung vuxen 

kvinna publicerar selfier på Instagram för att tillfredsställa ett kontakt- och/eller 

bekräftelsebehov, detta uttalande är enbart baserat på våra egna tankar och tolkningar av 

resultaten. 
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6.1	Vidare	forskning	
	
I detta avsnitt redogör vi kring vidare forskning i form av eventuella kompletteringar och andra 

intressanta utgångspunkter. 

 

Under arbetets gång har vi noterat flertalet saker som kan förbättras. Detta på grund av att 

förutsättningarna för vår studie till viss del har påverkat det urval som ligger till grund för 

undersökningen. Att använda ett annat urval hade varit mer fördelaktigt för att ha möjlighet att 

generalisera studiens resultat på den undersökta populationen. Vidare hade även val av metod 

kunnat utvecklas då en kombination av en kvantitativ och kvalitativ studie hade kunnat bidra till 

en mer omfattande undersökning. Ett sådant arbetssätt kan vara fördelaktigt eftersom en 

kombination av en webbenkät och intervjuer hade kunnat skapa ett tydligare och mer djupgående 

resultat. 

Andra intressanta synvinklar för att studera selfier på Instagram kan vara att undersöka 

användningen av selfier på Instagram ur ett genusperspektiv, för att se eller jämföra skillnader 

kring användningen av selfier mellan män och kvinnor. Ytterligare exempel på vidare forskning 

kan vara en jämförelse av användningen av selfier i olika sociala medier och se eventuella 

skillnader mellan användningen beroende av det sociala mediet. Då det med jämna mellanrum 

uppkommer nya sociala medier finns det ett stort utrymme för att studera användningen av selfier 

ur nya synvinklar. Fortsatta studier inom området kan bidra till en bredare bild av hur och i vilket 

syfte individer använder sig av selfier på sociala medier. 
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6.2	Sammanfattning	
 
I dagens samhälle är sociala medier mer eller mindre inkluderade i de vardagliga rutinerna för en 

stor del av befolkningen. Tidigare forskning och rapporter visar att 72 procent av den svenska 

befolkningen använder sig av sociala medier. 

Utvecklingen av sociala medier har även bidragit till utvecklingen av flertalet olika fenomen som 

förekommer vid användningen av sociala medier, däribland selfier. Vår studie undersöker 

användningen av selfier på Instagram av unga vuxna kvinnor då detta är ett område vi upplever 

till en viss del saknar mer omfattande forskning. Fokus i studien var att undersöka hur och varför 

unga vuxna kvinnor använder selfier på Instagram. Studien utgår från teorin Uses and 

Gratification vilket är en teori som under söker individers användande av olika typer av medier 

för att tillfredsställa ett behov.  

Vidare är studien genomförd med hjälp av en kvantitativ metod, mer specifikt en webbenkät 

vilken publicerades i olika forum på sociala medier med ett urval bestående av kvinnliga 

studenter vid Örebro universitet. Resultaten av studien visar att unga vuxna kvinnor inte 

publicerar selfier på Instagram i någon större utsträckning. Vidare visar resultaten att det mest 

förekommande syftet till en publicering av en selfie på Instagram är för att bevara minnen. Dock 

visar resultaten även att desto oftare en ung vuxen kvinna väljer att publicera en selfie på 

Instagram desto oftare gör hon det för att få respons från omgivningen i form av gilla-

markeringar och/eller kommentarer. Viktigt att notera är att resultaten av studien är låga vilket 

gör att det inte går att dra några konkreta slutsatser kring en ung vuxen kvinnas användande av 

selfier på Instagram baserade på enbart dessa resultat. 
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Bilagor	 
	

Bilaga	1	
Webbenkät	
	

 
Den grafiska utformningen av enkäten. 

Hej!  

 

Vi är två PR- och informationsstudenter som läser MKV C och ska göra en undersökning 

gällande fenomenet selfie. Syftet med studien är att ta reda på varför kvinnliga studenter vid 

Örebro universitet väljer att publicera selfier i det sociala mediet Instagram. Målgruppen i 

undersökningen består av kvinnliga studenter vid Örebro universitet, därför kommer enbart de 

personer som är relevanta för undersökningen (dvs. kvinnor som någon gång har publicerat en 

selfie) slussas vidare i enkäten.  

Alla respondenter är anonyma. Undersökningen tar cirka två minuter att genomföra. 

Vid frågor kontakta: carolinehoijer@hotmail.com eller lotta.kronqvist@hotmail.com 

 

Tack! 

 

 

Selfie: En selfie, flera selfier. Ett självporträtt taget med digitalkamera eller mobiltelefon. 

Instagram: En mobilapplikation för delning av fotografier inom sociala nätverk. 
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1. Kön 

o Kvinna 

o Man 

o Annan/Vet ej 

 

2. Ålder 

_______________________  

 

3. Är du student vid Örebro universitet? 

o Ja 

o Nej 

 

4. Har du någon gång publicerat en selfie på Instagram? 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

 

5. Ungefär hur ofta tror du att du publicerar selfier på Instagram? 

Välj det alternativ som stämmer bäst in på dig. 

o Flera gånger om dagen 

o En gång om dagen 

o Flera gånger i veckan 

o Flera gånger i månaden 

o Mera sällan 

 

6. Publicerar du selfier på Instagram för att visa hur du ser ut? 

Välj det alternativ som stämmer bäst in på dig. 

o Stämmer precis 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer mindre bra 

o Stämmer inte alls 
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7. Publicerar du selfier för att visa ditt humör? 

Välj det alternativ som stämmer bäst in på dig. 

o Stämmer precis 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer mindre bra 

o Stämmer inte alls 

 

8. Publicerar du selfier för att få gilla-markeringar och/eller kommentarer? 

Välj det alternativ som stämmer bäst in på dig. 

o Stämmer precis 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer mindre bra 

o Stämmer inte alls 

 

9. Publicerar du selfier för att bevara minnen? 

Välj det alternativ som stämmer bäst in på dig. 

o Stämmer precis 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer mindre bra 

o Stämmer inte alls 

10.  Hur viktigt är det för dig att känna dig attraktiv på en selfie? 

 Välj det alternativ som stämmer bäst in på dig. 

o Mycket viktigt 

o Ganska viktigt 

o Varken/eller 

o Inte speciellt viktigt 

o Inte alls viktigt 
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11. Hur viktigt är det för dig att få gilla-markeringar på din publicerade selfie på 

Instagram? 

Välj det alternativ som stämmer bäst in på dig. 

o Mycket viktigt 

o Ganska viktigt 

o Varken/eller 

o Inte speciellt viktigt 

o Inte alls viktigt 

 

12. Hur ofta tar du selfier med fler personer i bilden än dig själv? 

Välj det alternativ som stämmer bäst in på dig. 

o Ofta 

o Ibland 

o Sällan 

o Aldrig 

 

13. Poserar du när du tar en selfie? 

Välj det alternativ som stämmer bäst in på dig. 

o Stämmer precis 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer mindre bra 

o Stämmer inte alls 

14. Hur viktigt är det för dig vad personer i din omgivning tycker om dig som person? 

Välj det alternativ som stämmer bäst in på dig. 

o Mycket viktigt 

o Ganska viktigt 

o Varken/eller 

o Inte speciellt viktigt 

o Inte alls viktigt 
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15. Tror du att en selfie kan påverka omgivningens uppfattning av dig som person? 

Välj det alternativ som stämmer bäst in på dig. 

o Ja, i mycket hög grad 

o Ja, i ganska hög grad 

o Varken/eller 

o Nej, inte i särskilt hög grad 

o Nej, inte alls 

 

16. Anser du att din eller dina selfier representerar en sanningsenlig bild av dig som 

person? 

Välj det alternativ som stämmer bäst in på dig. 

o Ja, mycket sanningsenlig 

o Ja, ganska sanningsenlig 

o Varken/eller 

o Nej, inte särskilt sanningsenlig 

o Nej, inte alls 

 

17. Hur många följare har du på Instagram? 

_______________________  
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Bilaga	2  
Tabeller 
 

Tabell 1 

Medelvärdet av hur frekvent unga vuxna kvinnor publicerar selfier på Instagram samt hur ofta 

unga vuxna kvinnor publicerar selfier på Instagram med fler personer i bilden än sig själv. 

Descriptive Statistics 
     

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
flerpersoner_hurofta 350 1,00 4,50 2,3057 ,49579 
Valid N (listwise) 350     

 
 
Tabell 2 
Sambandet mellan hur frekvent unga vuxna kvinnor publicerar selfier på Instagram samt hur ofta 

unga vuxna kvinnor publicerar selfier på Instagram med fler personer i bilden än sig själv. 

Correlations 

 

5. Ungefär hur ofta tror du att 
du publicerar selfier på 

Instagram? 

12. Hur ofta tar du selfier 
med fler personer i bilden än 

dig själv? 

5. Ungefär hur ofta tror du att 
du publicerar selfier på 
Instagram? 

Pearson 
Correlation 

1 -,063 

Sig. (2-tailed) 
 

,243 

N 350 350 

12. Hur ofta tar du selfier med 
fler personer i bilden än dig 
själv? 

Pearson 
Correlation 

-,063 1 

Sig. (2-tailed) ,243 
 

N 350 350 

 

Tabell 3 
Medelvärdet av hur frekvent unga vuxna kvinnor publicerar selfier på Instagram och om de 

publicerar selfier på Instagram för att visa hur de ser ut. 

Descriptive Statistics 
     

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
serut_hurofta 350 1,00 4,50 2,1386 ,52863 
Valid N (listwise) 350     
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Tabell 4 
Medelvärdet av hur frekvent unga vuxna kvinnor publicerar selfier på Instagram och om de 

publicerar selfier för att visa sitt humör. 

Descriptive Statistics 
     

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
humor_hurofta 350 1,00 4,50 1,9571 ,58358 
Valid N (listwise) 350     

 

Tabell 5 

Medelvärdet av hur frekvent unga vuxna kvinnor publicerar selfier på Instagram och om de 

publicerar selfier på Instagram för att få gilla-markeringar och/eller kommentarer. 

Descriptive Statistics 
     

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
gillamarkeringar_hurofta 350 1,00 4,50 2,0529 ,58214 
Valid N (listwise) 350     

 

Tabell 6 

Medelvärdet av hur frekvent unga vuxna kvinnor publicerar selfier på Instagram och om de 

publicerar selfier på Instagram för att bevara minnen. 

Descriptive Statistics 
     

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
minnen_hurofta 350 1,00 4,50 2,1771 ,56400 
Valid N (listwise) 350     

 

Tabell 7 

Sambanden mellan hur frekvent unga vuxna kvinnor publicerar selfier på Instagram och syftet 

med unga vuxna kvinnors publicering av selfier på Instagram. 

Syfte Publicerar du selfier 
på Instagram för att 
visa hur du ser ut? 

Publicerar du selfier 
på Instagram för att 
visa ditt humör? 

Publicerar du selfier på 
Instagram för att få gilla-
markeringar och/eller 
kommentarer? 

Publicerar du selfier 
på Instagram för att 
bevara minnen? 

Ungefär hur ofta tror 
du att du publicerar 
selfier på Instagram? 

r=,177* 
R2 = 3,1% 

r=,172* 
R2 = 2,9% 

r=,189* 
R2 = 3,5% 

r=,033 
R2 = 0,1% 

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
 


