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Abstract 
Previous literature have shown that social media has a large impact on people in 
today’s society, especially on younger women who wish to create a certain identity. 
However, studies on how quantitative feedback affects the establishment of ones 
online identity are limited, which gives incentive to investigate this area further. This 
thesis provides a deeper understanding of how younger women perceive online-
identities, ‘likes’, and comments on the social media platform Instagram. Semi-
structured interviews were conducted in order to give new perspectives on the subject. 
The main conclusions are that younger women have an extensive need to seek 
approval and that they customize their online-identity by exploiting trends in order to 
maximize the number of ’likes’ and comments. 
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Tack! 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till respondenterna i denna studie som har 

hjälpt oss enormt genom att ärligt dela med sig av sina erfarenheter och tankar. Tack 

vare er blev denna studie möjlig. 
 Vi vill även sända ett stort och särskilt tack till vår handledare Angelica Svelander 

som har stöttat oss genom hela uppsatsens gång. Tack för alla dina goda råd och för din 

mycket betydelsefulla vägledning. 
 Till sist vill vi även tacka Rikard Harr som har gett oss konstruktiv feedback under 

vårt uppsatsskrivande. 
 

Sara Andersson & Frida Lundberg 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Användningen av sociala medier ökar hela tiden. Under två år, 2013-2015, har användningen 

ökat med 33% och det är ungdomar i åldrarna 16-25 år som spenderar absolut mest tid på 

sociala nätverk (Svenskarna och Internet, 2015). Undersökningar visar att de under 2015 

ägnade i genomsnitt 10 timmar i veckan på sociala medier, vilket är nästan en och en halv 

timme per dag. Enligt Svenskarna och Internet (2015) ökar användningen av Instagram i 

raketfart, i alla åldrar. 40 procent av alla Internetanvändare i Sverige använder Instagram 

och nästan en fjärdedel av dessa gör det dagligen.  
Sociala medier är webbaserade plattformar där människor kan interagera med varandra i 

sociala nätverk (Skolverket, 2015), så som exempelvis Facebook, Instagram och bloggar. I de 

sociala medierna använder man sig ofta av sitt verkliga namn som användaridentitet, laddar 

upp ett självporträtt som profilbild samt använder sig av sina riktiga kontaktuppgifter så som 

telefonnummer och e-mail. Man kan göra statusuppdateringar där man lägger upp text, 

bilder, videoklipp med mera, där ens vänner får möjlighet att kommentera och “gilla” det de 

ser. Man kan använda sociala medier till extremt mycket och man kan nå ut till väldigt 

många människor. Det är bland annat ett mycket bra sätt knyta band med nya och gamla 

bekanta. (Ellison, Steinfield & Lampe, 2007). 
Begreppet identitet handlar om hur människor uppfattar sig själva (Frisén & Hwang, 

2006). Identiteten är uppbyggd på en persons egenskaper, tankar, åsikter och personlighet. 

Tajfel (2010) menar att människans identitet är det som definierar den unika människan. 

Man skapar sig en identitet genom att förhålla sig till sin omvärld på olika sätt, genom att 

börja tänka på vad man tycker är viktigt, vad man är intresserad av, vad man står för med 

mera. En självbild utvecklas och det är genom den som man bygger upp sin identitet 

(Jenkins, 2014).  
Unga kvinnor har en benägenhet att upprätthålla en viss fasad, eller till och med försöka 

skapa en ny online-identitet på sociala medier (Hedin & Oanes, 2015). De är ivriga på att visa 

upp allt som är bra i deras liv, så som hur många vänner de har, hur fin deras nya väska är 

eller hur mycket näring deras hemmagjorda smoothie innehåller. De tar bild efter bild för att 

skapa den perfekta illustrationen av sin middag och medan maten kallnar funderar de över 

hur de ska beskriva denna otroliga matupplevelse när de postar sitt inlägg på sociala medier, 

för att visa alla hur bra de har det. Selfiesarna, självporträtten, de lägger ut har betydligt mer 

tanke bakom sig än vad man kan tro och feedbacken de får på sina bilder har stor betydelse 

(Svelander & Wiberg, 2015).  
Att kunna mäta någonting ger en känsla av kontroll, och att man kan jobba på att förbättra 

det (Rettberg, 2014). När det kommer till sociala medier så har unga personer en tendens att 

värdera sig själva och andra utifrån antalet insamlade likes (Arvidsson & Borg, 2015). Man 

jobbar ständigt på att höja den siffran och antalet likes man får på nästa bild man laddar upp 

talar om ifall man lyckats eller inte. 
Forskning visar, som nämnt ovan, att användningen av sociala medier ökar, att det finns 

en ständig jakt på likes och att ungdomar gärna försöker bygga upp en förskönad bild av sig 

själva och deras liv online. Det finns således en hel del forskning som behandlar 
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identitetsskapande online samt många studier som behandlar feedback i form av 

kommentarer och likes. Vad som är mindre utforskat är sambandet mellan dem.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med större insikt och förståelse för unga kvinnors 

identietskapande online. Meningen är att undersöka ifall det finns ett samband mellan den 

kvantifierbara feedbacken de får i form av likes, kommentarer och följare och hur de väljer 

att rekonstruera sin identitet. Om, och isåfall hur, dessa delar påverkar varandra.  

För att besvara studiens syfte har undersökningen utgått från följande frågeställning: 
 

● Hur påverkar den kvantifierbara feedbacken unga kvinnors identitetsskapande på 

Instagram?  

 
1.3 Avgränsningar 

Det finns en uppsjö av sociala webbcommunitys, några exempel är Facebook, Instagram, 

Linked’In, Snapchat, Twitter och bloggar. Ofta har de olika syften, användningsområden och 

tilltalar olika åldersgrupper. Enligt Svenskarna och Internet (2015) är Facebook det 

populäraste sociala nätverket hos unga kvinnor, följt av Instagram som ligger på andra plats. 

Studien ämnar att i första hand undersöka bilder och därmed har fokus lagts på Instagram, 

då det är en av de absolut största bildbaserade webbcommunitysarna i världen. Det har även 

gjorts en avgränsning till unga kvinnor i åldern 20-25 år, framförallt eftersom att unga 

kvinnor är de som spenderar allra mest tid på sociala medier. Enligt Svenskarna och Internet 

(2015) är tjejer och unga kvinnor i åldern 12-25 år de mest aktiva på att uppdatera och posta 

egna inlägg. Vidare har studien avgränsats till enbart öppna konton på Instagram, då 

personer med öppna konton antas lägga större vikt vid att nå ut och sprida sina bilder till fler 

personer. Med öppna konton menas konton som är offentliga och synliga för allmänheten.  
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2. Relaterad forskning 

Det har gjorts en hel del forskning om sociala medier, hur man kan använda det för att sprida 

politiska budskap (Loader & Merce, 2012), marknadsföra sig själv (Zarella, 2009), hålla 

kontakt med nära och kära (Ellison, Steinfield & Lampe, 2007) och så vidare. I detta avsnitt 

behandlas de områden som står i fokus för denna studie, identitetsskapande på Internet och 

kvantifierbar feedback. Avsikten är att nedan gå igenom den mest relevanta forskning som 

gjorts inom dessa områden för att därefter sammanfatta och knyta samman det med vad 

denna studie undersöker. 

2.1 Användningen av sociala medier  
Gothenburg Research Institute genomförde 2011 en stor studie (Denti et al., 2012) om 

Facebookanvändningen i Sverige där över tusen personer i åldrarna 14-73 år deltog. Studien 

visade att 85% av personerna använde Facebook dagligen och att de ofta loggade in på sin 

profil direkt de startade datorn/mobilen. Enligt användarna berodde detta på att det var 

svårt och hänga med i sociala sammanhang om man inte gjorde det och en fjärdedel av 

respondenterna menade att de skulle må dåligt om de inte loggade in på Facebook. 
Denti el al. (2012) nämner att respondenterna även jämförde sina egna liv med andras 

Facebook-liv. När de såg hur deras Facebookvänner fick nya framgångsrika jobb, åkte på 

härliga semestrar och hade perfekta kärleksrelationer ledde detta till ett missnöje i deras 

egna liv. 
Vad forskarna mer tar upp i artikeln är att unga personer ses som extra känsliga och 

sårbara. Det är också unga som spenderar mest tid på Facebook och Denti et al. (2012) 

avslutar artikeln med att man som ung borde tänka på att de flesta förskönar sin 

Facebookprofil och att man bör vara försiktig med att låta Facebook ta över sitt verkliga liv.  

2.2 Identitetsskapande på Internet  
Det är lättare att uttrycka sig själv på Internet än i verkligheten, menar Gilpin (2011), och det 

beror delvis på den stora anonymiteten, att ingen egentligen vet vad som är sant eller osant. 

När man bygger upp en identitet på Internet, bygger man den ofta efter hur man vill vara 

som person i verkliga livet. Identiteten konstrueras baserat på erfarenheter, värderingar, mål 

och så vidare och därför speglar inte online-identiteten alltid ens verkliga identitet (Gilpin, 

2011). 
I en tidigare studie (Shangyang, Sherri & Jason, 2008) forskas det kring hur amerikanska 

studenter bygger upp sin identitet på Facebook. Forskarna observerade studenterna under 

fyra år, hur de använde Facebook och hur de framhävde sin identitet där jämfört med i 

verkligheten. De hade även fokusgrupper där 63 studenter fick delta och diskutera olika 

scenarion.  
Resultatet visade att det är en enorm skillnad på hur studenterna är i verkligheten jämfört 

med hur de framställer sig själva på Internet. Studenterna strävade efter att hålla en viss 

standard online genom att enbart visa upp deras bra sidor, och till och med framhäva dem 

ännu mer. Resultatet pekar på att det är enkelt att vara en “bättre” person online, då det är 

lättare och dölja något dåligt på Internet än i verkligheten. Studenterna uppger att i fall där 

man är missnöjd med något, exempelvis sina ben, kan man förvrida sanningen med hjälp av 
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Photoshop eller andra liknande redigeringsprogram och på så sätt fixa till det man inte är 

belåten med i verkliga livet. 
Marianne Aerni (2014) genomförde intervjuer med unga kvinnor om bilderna de lägger 

upp på Instagram och Facebook och resultatet visade att alla var mycket medvetna om vad de 

delade med sig av. Bilderna de la upp var, enligt deras uppfattning, roliga, intressanta och 

vackra, men också värdefulla för att deras profil skulle “se bra ut”. Respondenterna 

förklarade även att de kunde gå tillbaka då och då, speciellt på Instagram, och ta bort inlägg. 

Det kunde vara för att de ändrat sin syn på ett inlägg eller för att inlägget fått för lite 

uppmärksamhet. Men de påpekade även att de la upp noga utvalda bilder så de inte skulle 

behöva gå tillbaka i flödet och radera inlägg allt för ofta. Även Svelander och Wibergs (2015) 

studie visar på att personer har en benägenhet att radera inlägg som fått för lite 

uppmärksamhet i form av likes.  
Nadkarni och Hofmanns (2011) forskning från ett psykologiskt perspektiv, visar att det 

finns två saker som driver människor att använda Facebook: att tillhöra något och att 

presentera sig själv. De studerade collagestudenters användning av sociala medier, främst 

hur de framställer sig på Facebook gentemot det verkliga livet. Forskarna kom fram till att 

studenternas Facebook-profiler speglades av användarens offentliga persona, alltså vem de 

ville vara. Det fanns ett behov av att presentera sig i enlighet med sin självbild och det styrde 

deras specifika beteenden, som att de var mycket måna om vilka inlägg de la upp och med 

vilka personer de syntes.  

2.3 Kvantifierbar bekräftelse 

I en studie av Toma & Hancock (2013) undersöktes hur sociala medier kunde bli så pass 

populärt som det faktiskt är. För att komma fram till en slutsats genomfördes två olika 

studier, bägge med 40 deltagande studenter från ett universitet i Boston. 
I den första av dessa undersöktes om Facebook tillfredsställer människors fundamentala 

behov av personlig integritet och självförtroende. Studien genomfördes på så vis att 

studenterna fick frågor utifrån både sin egen och främlingars Facebookprofiler. Vad Toma & 

Hancock (2013) såg i resultatet var att genom och spendera tid på Facebook fick studenterna 

uppfylla deras bekräftelsebehov. Det visade sig även att studenterna endast visade upp de 

mest framgångsrika och attraktiva sidorna av sig själva på Facebook. 
Eftersom att ingen av studenterna ville visa upp en dålig sida av sig själva online, 

genomfördes även en andra studie, där det undersöktes om användare på Facebook utnyttjar 

de självbekräftande funktionerna. Studenterna fick hålla ett individuellt tal inför publik och 

därefter fick de kritik för sin prestation, antingen neutral eller negativ kritik. Efter detta fick 

de välja mellan fem olika saker att göra och majoriteten av de studenter som fått negativ 

kritik valde att logga in på Facebook. Resultatet visade på att Facebook är en plats där man 

kan reparera sitt självförtroende och lyfta upp sig själv som människa efter man har tagit illa 

vid sig av något. 
I en annan studie (Mascheroni, Vincent & Jimenez, 2015) undersöktes hur tonåringar 

använder sig av sociala medier och hur de påverkas av att få uppmärksamhet på Internet. För 

att granska detta användes fokusgrupper och individuella intervjuer där 200 tonåringar var 

inblandade. Resultatet visade att 80% av deltagarna använder en profilbild som tydligt visar 
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deras ansikte, men är redigerad för att “förfina” verkligheten. Det visade sig även att de flesta 

bilderna tonåringarna la upp var redigerade och att de ofta tog ett flertal bilder innan de 

kände sig nöjda. Tonåringarna, framförallt tjejerna, menade att ju finare selfies man tog, 

desto mer likes fick man. Tjejerna ansåg även att deras självförtroende ökade när deras bilder 

fick mycket uppmärksamhet och kommentarer.  
Chua & Chang (2015) skriver att tonårsflickor kämpar varje dag för att få uppmärksamhet, 

speciellt på Internet. De har i genomförandet av 24 djupintervjuer undersökt hur 

gymnasieflickors självförtroende ökar med hjälp av uppmärksamhet på Internet. Flickorna 

fick lägga upp selfies och sedan berätta hur de kände när de fick mycket likes och 

uppmärksamhet på bilderna. Resultatet visar även här att tonårsflickorna mår bättre och får 

bättre självkänsla när de får många likes och kommentarer på sina bilder. Många av flickorna 

erkände också att en låg självkänsla och en osäkerhet kunde döljas med en redigerad bild.  

2.3.1 Självkänsla och bekräftelsebehov 

Vifot Haas (2014) menar att det hör till att fundera över och granska sig själv i tonåren. 

Självkänsla handlar om hur man värderar sig själv och en person med bra självkänsla bryr sig 

i regel mindre om vad andra tycker och tänker om en än vad en person med dålig självkänsla 

gör. Med en dålig självkänsla fastnar man lätt i negativa tankar om sig själv, tar hårt på kritik 

och känner att man inte duger som man är. 
Självbild handlar om hur man uppfattar sig själv, till exempel om man är social, rolig, 

generös och så vidare. Vifot Haas (2014) förklarar att människor bygger upp en idealbild av 

sig själva, en slags känsla för vilka de är. Om dessa självbilder är realistiska kan de levas upp 

till men om de är alltför orealistiska kan de leda till låg självkänsla och även ligga till grund 

för psykiska problem och depression. 
 

“Ett vanligt problem är att vi anpassar vår självbild efter vad som ses som bra och 
inne. Vi kanske skapar en bild av oss själva på Facebook och Instagram som vi inte 
riktigt kan leva upp till.” (Vifot Haas, 24 januari 2014) 

 
Anderson, Chamorro-Premuzic, Fagan & Woodnutt (2012) skriver i en artikel att personer 

som ofta delar med sig av privat och känslig information online kopplas till människor med 

låg självkänsla. Genom att dela med sig av känslig information får dessa människor 

uppmärksamhet och bekräftelse, vilket ses som ett försök till att skapa bättre självkänsla. 

Författarna har sett att personer med låg självkänsla gärna spenderar mycket tid på Facebook 

medan personer med hög självkänsla hellre spenderar tid med sina vänner i verkliga livet. 

Positiva kommentarer på Facebook kan som nämnt leda till en bättre självkänsla, men det 

kan även vara tvärtom. Om man bara får negativa kommentarer och väldigt få likes kan det 

leda till en lägre självkänsla. Anderson et al. (2012) uppger även att många av de personer 

som använder sociala medier ofta känner en stor isolering från människor i det verkliga livet. 
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2.4 Sammanfattning 
Sociala medier visar sig ha stor betydelse för många människor, framförallt när det gäller 

deras kommunikationsvanor. Det går till stor del ut på att hålla sig uppdaterad om vad som 

händer i vänners, familjs och bekantas liv. Genom sociala medier kan man enkelt hålla 

kontakten med personer man kanske annars hade glidit ifrån och man kan uppdatera om allt 

som händer i ens liv. Men studier visar även att det finns ett stort problem i användningen av 

sociala medier, speciellt hos unga. Personer med låg självkänsla använder ofta sociala medier 

för att få bekräftelse och många mår sämre över sitt egna liv när de ser hur andra uppdaterar 

om allt kul som händer i deras. Forskning tyder på att det ofta är en enorm skillnad på hur 

man framställer sig online gentemot hur man är i verkligheten (Gilpin, 2011). Ofta visar man 

bara sina bra sidor och det är lättare vara en “bra” person online än i verkligheten, då det är 

enklare att dölja sidor av sig själv på Internet. Att redigera sina bilder för att se så bra ut som 

möjligt är också mycket vanligt, och studier visar på att folk ofta får mer likes och 

kommenterar när de gör det.  
Sammanfattningsvis gör sociala medier det lättare för oss att få bekräftelse. Man kan 

delvis kontrollera hur man blir uppfattad av andra och man kan välja vad man vill visa och 

inte visa. Exempelvis kan man ta bort kommentarer som man inte gillar på ens inlägg, man 

kan redigera sina bilder så de ser bättre ut och man kan kontrollera vilka bilder som ska 

synas på ens profil genom att ta bort taggningar från foton som man anser inte speglar den 

man vill vara. 
Det har följaktligen forskats mycket kring både identitetsskapande på Internet och 

kvantifierbar feedback i form av kommentarer och likes. Det som gör denna studie intressant 

är att den undersöker hur detta står i relation till varandra och vilken betydelse den 

kvantifierbara feedbacken faktiskt har för unga kvinnors identitetsskapande online. 
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3. Forskningsmiljö 
Instagram kan ses som ett hem för visuellt berättande, där alla med kreativ passion enkelt 

kan dela med sig av sina bilder och filmklipp (Instragram.com). När man laddar upp något 

på Instagram kommer det synas på ens profil och i alla ens följares nyhetsflöden. Om man 

vill kan det även delas vidare till Facebook, Twitter och andra sociala medier. Applikationen 

går ut på att man som användare gillar och kommenterar varandras inlägg, och det är så den 

största kommunikationen mellan användarna sker. Kevin Systrom är grundare av företaget 

och har sedan start satsat på en enkelhet i designen för att få så många användare som 

möjligt att förstå och använda sig av applikationen (Instagram.com). Frommer (2010) menar 

att det är just därför Instagram växte så pass snabbt och fick så många användare.  

På Instagram finns det en rad olika funktioner man kan använda sig av och nedan 

redovisas några av de vanligaste. 

3.1  Öppna och stängda konton 
På Instagram kan man välja om man vill ha en privat eller offentlig profil genom att 

bestämma om kontot ska vara öppet eller stängt. Med ett öppet konto menas att alla kan se 

ens bilder och kommentera fritt, medan ett stängt konto innebär att endast användare som 

man själv har accepterat kan se bilderna. Det stängda kontot är följaktligen mer privat och 

där har man även mer koll på vilka som följer en och vilka som kan se ens bilder. 

3.2  Gilla/likes 
När en bild eller ett filmklipp har laddats upp kan man “gilla” inlägget, vilket menas att man 

tycker om inlägget och vill visa ens uppskattning. Detta gör man genom att trycka på ett 

hjärta under det inlägg man vill gilla. Att gilla något är således mycket enkelt och går även 

väldigt snabbt. Gilla-knappen är den vanligaste och mest använda funktionen på Instagram. 

3.3  Kommentera 
Man kan även kommentera bilder och filmklipp. Om ett Instagramkonto är stängt kan endast 

accepterade följare kommentera, medan det på ett öppet konto är fritt fram för alla som har 

en användare på Instagram. I kommentarerna kan man bland annat nämna andra användare 

om man vill att en kompis eller någon speciell person ska se bilden, då skriver man ett @ följt 

av personens användarnamn. Till exempel @instagram.  

3.4  Hashtags 
Vill man nå ut till fler personer än ens följare kan man använda sig av funktionen hashtags. 

Detta gör man genom att skriva # i kommentarsfältet eller bildtexten följt av det ord man vill 

använda sig av. Har man till exempel lagt upp en bild på en strand, kan man hashtaga 

#beach, #strand, #hav och liknande. Hashtags fungerar som en filtrering som sorterar ut 

olika slags bilder. Så ifall man lägger till #hav i beskrivningen av en bild, kan alla som söker 

på hashtagen hav hitta just den bilden. Har man ett stängt konto visas bilden enbart för de 

personer man godkänt, och inte för alla. 
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4. Metod 

I det här kapitlet redovisas de metoder som använts i genomförandet av studien. Det är 

viktigt att sätta upp specifika mål för en studie då det är dessa mål som sedan kommer ligga 

till grund för hur man väljer att gå till väga för att samla in data, vilka tekniker man ska 

använda sig av och utförandet av analysen (Preece, Rogers & Sharp, 2015). Målet med 

studien var att besvara frågeställningen “Hur påverkar den kvantifierbara feedbacken unga 

kvinnors identitetsskapande på sociala medier?” och efter en fördjupning i beprövade 

metoder ansågs ett kvalitativt angreppssätt vara det bäst lämpade för att svara till studiens 

syfte. 

4.1 Kvalitativ metod 

Med kvalitativ metod försöker man fånga människors handlingar och orsaker till handlingar, 

samt vad dessa handlingar får för betydelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). Valet att göra en 

kvalitativ studie föll sig naturligt när det är just detta som studien syftar till, att förstå hur 

unga kvinnor handlar och tänker kring den online-identitet de bygger upp. Om, och isåfall 

hur, den påverkas av likes, kommentarer och antalet följare. Med kvalitativ metod skapar 

man förutsättningar för omfattande och rika beskrivningar och man visar en känslighet för 

respondenternas idéer och innebörder (Alvesson & Deetz, 2000). Det har skett överväganden 

om att arbeta även med kvantitativ metod genom enkätundersökningar för att kunna nå ut 

till så många unga kvinnor som möjligt, men då det framförallt är respondenternas tankesätt 

som står i fokus så ansågs det mer värdefullt att lägga all tid och koncentration på en 

ordentlig och mer djupgående kvalitativ undersökning. Alvesson och Deetz (2000) menar att 

många praktiker ofta betraktar frågeformulärsundersökningar som ytliga och ser kvantifierat 

och statistiska material som något åtskilt från vardagens praktik och därmed ringa 

användbart. Enligt Alvesson och Deetz (2000) så definierar Van Mannen kvalitativa metoder 

som:  
 
“En uppsättning tolkningstekniker som söker beskriva, avkoda, översätta och på annat 
sätt komma till rätta med meningen, inte frekvensen, hos vissa mer eller mindre 
naturligt förekommande fenomen i den sociala världen” (Van Maanen, 1988, s. 9).  

 
Det är detta en kvalitativ studie syftar till, att få svar på frågorna hur och varför snarare än 

att få fram statistik data.  
Det huvudsakliga kvalitativa angreppsättet är intervjuer. Alvesson och Deetz (2000) 

menar att kvalitativa intervjuer, till skillnad från kvantitativa, är löst strukturerade och öppna 

för vad respondenterna tycker känns relevant och betydelsefullt att tala om, givet det ämne 

intervjun handlar om. 
Larsson (2011) skriver att man i genomförandet av en kvalitativ studie tolkar innebörden i 

respondenternas uttalanden. Detta är inget som kan göras mekaniskt utan det måste ske av 

en person som får väga uttalande mot uttalande och jämföra dessa. Problemet som kan 

uppstå ifall forskarens kunskap om ämnet inte är tillräcklig, är att respondenternas svar 

tolkas fel. För att undvika detta har mycket litteratur, många vetenskapliga artiklar och även 

andra uppsatser rörande ämnet lästs. Vidare bör nämnas att vi själva har en stor och bred 
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förkunskap inom området då vi båda är och har varit aktiva användare av Instagram i många 

år. Detta kan även ses som ett problem om det redan finns en idé om vad svaren skulle kunna 

vara. Alla på förhand bildade uppfattningar har därför i största möjliga mån försökt hållas 

utanför studien. 

4.2 Intervjuer  
Det finns fyra olika huvudtyper av intervjuer: ostrukturerad, strukturerad, semi-strukturerad 

och gruppintervjuer (Preece, Rogers & Sharp, 2015). Namnen på de tre första talar om hur 

mycket kontroll intervjuaren har över intervjun. Ostrukturerade intervjuer blir mer som 

samtal om ett visst ämne, medan strukturerade intervjuer innehåller förutbestämda frågor 

som ställs till alla respondenter. Frågorna där hålls korta och är ofta stängda. Semi-

strukturerade intervjuer är som en kombination av ostrukturerade- och strukturerade 

intervjuer och där använder man både öppna och stängda frågor (Preece, Rogers & Sharp, 

2015).  
I Semi-strukturerade intervjuer har respondenterna stor möjlighet att utforma svaren på 

sitt sätt och nya frågor kan uppkomma och ställas under intervjuns gång. Med semi-

strukturerade intervjuer får man en flexibel intervjuprocess, ofta ställs frågorna i en viss 

ordningsföljd men det är inte ovanligt att frågor tillkommer eller ändras. Denna metod 

används då fokus för studien är relativt tydlig (Ahrne & Svensson, 2011). Därmed blev denna 

intervjuform det givna valet för denna studie. 
Med öppna frågor har respondenten frihet att svara med sina egna ord och det lämnar 

rum för ovanliga eller oförutsedda svar och reaktioner. En annan stor fördel är att frågorna 

inte leder respondentens tankar i en viss riktning (Bryman, 2011). Mycket vikt har lagts på att 

respondenternas svar skulle vara så ärliga och nära verkligheten som möjligt, och då var det 

nödvändigt att utforma frågor som inte var ledande och påverkade deras svar.  
Utformandet av intervjuguiden skedde till stor del efter Kreugers (1994) strukturerade 

anvisningar om hur en intervju kan läggas upp med öppningsfrågor, introduktionsfrågor, 

övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutningsfrågor. Intervjuerna startade med 

öppningsfrågor, vilket är frågor som är lättsamma, för att sedan gå över till 

introduktionsfrågor där huvudämnet diskuterades utan direkt relation till forskningsfrågan. 

Därefter kom övergångsfrågor som introducerade nyckelfrågorna. Nyckelfrågorna är de 

djupaste frågorna och handlar om vad man i mycket hög grad vill ha svar på. Intervjuerna 

avslutades sedan med ett par lättsamma avslutningsfrågor. (Se intervjuguide i bilaga 1). 
I intervjuerna ställdes många öppna frågor och en del bilder visades. Nackdelar med 

öppna frågor kan vara att det är mer tidsödande och kräver mer av respondenterna. 

Intervjuerna gjordes enskilt och på olika håll, och i och med detta fanns en risk att frågorna 

skulle ställas på olika sätt och att även svaren skulle registreras olika (Bryman, 2011). Med en 

ordentlig förberedelse och stor insatthet, samt en gemensam vetskap om vad huvudmålet 

med intervjuerna var, sågs detta inte som någon större risk eller nackdel och fördelarna med 

separata intervjuer vägde över. Genom att intervjua respondenterna separat sparades mycket 

tid, dubbelt så många kunde medverka och genom att köra en-till-en-intervjuer blev 

intervjuerna mer som ett samtal än en utfrågning. 
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Eftersom att respondenterna pratade mycket om sig själva, hur de framställs och agerar, 

menar Klasson & Bäcksten (2013) att det finns en viss risk att de vill ge en så positiv bild som 

möjligt av sig själva. Detta togs i beaktning när frågorna utformades och alltför hårda frågor 

som respondenterna skulle kunna känna sig påhoppade av uteslöts. Att respondenterna var i 

vår ålder och de flesta även kände oss sedan tidigare gjorde att de kunde känna sig 

avslappnade och intervjuerna blev väldigt öppna och ärliga.  

4.3 Datainsamling 

Alla intervjuer har dokumenterats genom ljudinspelning och anteckningar med penna och 

papper. Det finns en mängd olika tillvägagångssätt för dataupptagning och Preece, Rogers & 

Sharp (2015) nämner att anteckningar, med penna och papper eller tangentbord, är det 

minst tekniskt krävande och det mest flexibla sätt att fånga data på. Eftersom 

intervjufrågorna stundtals innehöll bilder som respondenterna fick peka på var det viktigt att 

anteckna och ringa in deras svar. Det fanns möjlighet att döpa bilderna och be dem läsa upp 

namnen på de bilder de valde men det hade inte fallit sig lika naturligt. Att föra anteckningar 

över det blev därmed enklare, mer överskådligt och logiskt.  
För att kunna lägga så stor koncentration på samtalen med respondenten som möjligt 

användes anteckningar endast vid frågor gällande bilder eller när det var något som kändes 

extremt viktigt. I övrigt antecknades tankar först efter varje intervjus slut och därefter 

transkriberades ljudinspelningarna. Vid varje intervju användes två ljudinspelningsenheter: 

mobiltelefon med mikrofon samt dator. Detta för att säkerställa att inget material skulle gå 

förlorat vid eventuellt tekniskt strul vid någon av enheterna. 
Att föra anteckningar under en intervju är som nämnt ovan väldigt flexibelt, men det 

kommer även med en del nackdelar. Det kan vara svårt att lyssna ordentligt på vad 

respondenten säger samtidigt som man skriver, man kan tappa koncentrationen och när man 

skriver under stress kan det vara svårt att tyda anteckningarna i efterhand (Preece, Rogers & 

Sharp, 2015). Detta löstes, som nämnt ovan, genom att enbart anteckna vid frågor gällande 

bilder och när tankar som verkligen behövde skrivas ner direkt för att säkert kommas ihåg 

dök upp. På så sätt behövde samtalen aldrig stanna upp för anteckning och det fanns en 

trygghet i att allt ljud dokumenterades via både mobil och dator.  

4.4 Urval 

Vid urvalet av respondenter söktes i första hand unga kvinnor med erfarenhet av Instagram. 

Detta på grund av att det logiskt sett enbart är folk som använder sig av Instagram som kan 

uttala sig om deras användning av det. Urvalet har till största del skett genom 

bekvämlighetsurval, då utgångspunkten för att hitta potentiella intervjupersoner var våra 

egna Instagramkonton. Utöver detta har mail skickats ut till ett tiotal unga kvinnor som är 

kända för sin användning av just Instagram och har tiotusentals följare, eftersom det är 

intressant att se ifall det finns skillnader i hur personer med många gentemot få följare 

tänker. Målet var att få tag i 10 respondenter då det var så många som beräknades hinnas 

med på den tid som fanns till förfogande. Nio kvinnor med ett varierande följarantal mellan 

cirka 90-1200 personer och en kvinna med ett följarantal på drygt 39 000 svarade ja och var 

villiga att ställa upp på intervju.  
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4.5 Etiska principer 

Enligt etikprövningslagen § 2 behöver en uppsats på grundnivå inte etikprövas. Det är dock 

viktigt att respektera respondenterna och deras integritet och därför har alla intervjuer skett i 

förhållning till de etiska grundprinciperna. I Vetenskapsrådet (1990) kan man läsa om fyra 

olika regler och grundprinciper som bör följas under en studie: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa regler och påståenden 

har tagits beaktning och syftet med intervjuerna och på vilka villkor respondenterna ställer 

upp har tydligt förklarats inför varje intervju. Det tydliggjordes även hur deras svar skulle 

presenteras i uppsatsen, att de skulle vara helt anonyma och att det enbart är vi forskare som 

har tillgång till anteckningarna och ljudinspelningarna. Utöver detta förklarades att all 

information skulle presenteras som en del av forskningen i denna studie och att 

respondenterna erbjöds en genomläsning av den färdiga uppsatsen för att se så deras svar 

tolkats rätt.  

4.6 Analysmetod 

Tillvägagångssättet för att analysera samtliga semi-strukturerade intervjuer har varit 

tematisk analys med induktiv inriktning. En induktiv inriktning är ofta kopplad till 

kvalitativa metoder och handlar om att man identifierar teman baserat på vad som 

framkommit i intervjudatan, utan att man i förväg förutsatt vilka de viktiga dimensionerna 

skulle vara (Patton, 2002). Det innebär således att man låter den inhämtade datan driva 

analysen. Preece, Rogers & Sharp (2015) menar att möjliga teman och mönster växer fram 

under tiden man bekantar sig med sin insamlade data. Analysen har skett i förhållande till 

detta och inleddes med att all transkriberad data skrevs ut och lades upp bredvid de 

anteckningar som fanns. Allt lästes igenom mycket noggrant och därefter lades fokus på att 

hitta teman utifrån studiens frågeställning. Nyckelord och meningar togs ut och formades 

sedan till olika mönster. Allt detta gjordes enskilt på två olika håll för att sedan jämföras mot 

varandra. Analyserna liknade varandra till mycket stor del och tre gemensamma huvudteman 

kunde urskiljas. 
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5. Resultat 

I det här kapitlet redovisas resultatet av samtliga semi-strukturerade intervjuer. Sammanlagt 

har tio unga kvinnor i åldern 20-25 år deltagit och svarat på 23 förutbestämda frågor samt en 

stor mängd följdfrågor. Resultatet delas in och redovisas i kategorier utefter de 

förutbestämda ämnen som diskuterats och stor del av följande innehåll består av citat från 

respondenterna. Vid varje intervjutillfälle gjordes även en observation av kvinnornas 

följarantal och även detta redovisas i inledningen nedan.  

5.1 Respondenterna och deras Instagramvanor 

Första frågorna som ställdes syftade främst till att öppna upp för samtal och få 

respondenterna att känna sig avslappnade, därför ombads de att berätta lite kort om sig 

själva och deras huvudsakliga sysselsättning. De flesta berättade att de gillade att träna och 

umgås med vänner, samtidigt som många lyfte fram att de även gillade att ligga hemma i 

soffan och ta det lugnt, se på serier och mysa. 7 av 10 respondenter var studerande medan de 

andra arbetade inom media- och handelsbranschen. 
Intervjuerna gick därefter över till att behandla huvudämnet Instagram och 

respondenterna fick börja med att berätta lite allmänt om hur mycket tid de lade på 

applikationen per dag och hur ofta de la upp egna inlägg. Alla respondenter var ägare till en 

Smartphone och alla använde sig av den för att kolla Instagram, ofta flera gånger per dag. 

Hur mycket tid varje respondent lade på Instagram per dag och hur ofta de gjorde inlägg 

redovisas i tabellen nedan. För att ge en överskådligare bild av hur allting hänger samman 

har respondenterna namngetts med siffror från ett till tio utefter hur många följare de har. 

 Antal följare Tid på Instagram/dag Antal inlägg/månad 

Respondent 1 88 st 10 minuter 0-1  

Respondent 2 100 st 15 minuter 1  

Respondent 3 106 st 30 minuter 2 

Respondent 4 175 st 120 minuter 3 

Respondent 5 180 st 30 minuter 2 

Respondent 6 213 st 60 minuter 4 

Respondent 7 249 st 45 minuter 1 

Respondent 8 554 st 90 minuter 6 

Respondent 9 1 147 st 90 minuter 8 

Respondent 10 39 100 st 120 minuter 15 

Tabell 1. Tabellen visar en överskådlig bild av respondenternas följarantal, tid på Instagram per dag 
och antal inlägg per månad. Datan är tagen från de dagar intervjuerna hölls och behöver därmed 
inte vara densamma idag. 
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5.2 Relationer på Instagram 

Det fanns två ständigt återkommande svar till varför Instagram användes. 1: Hänga med i 

vad som händer i vänners och familjs liv och 2: Hålla kontakten med folk. På frågan av vilken 

anledning de använder Instagram svarade en av respondenterna: 
  
“För att mina kompisar gör det, jag skulle aldrig kunna sluta med det för då skulle jag ju 
missa jättemycket.” (Respondent 7) 
 
En annan svarade: 
 
“För att stalka folk, för att det är kul att titta på bilder och man håller sig uppdaterad vad 
andra gör.” (Respondent 5) 
 
Det pratades om kändisar och en del, för respondenterna, intressanta personer. Många följde 

kändisar på grund av intresse för personen och vad som händer i dennes liv, det sågs som 

spännande och som ett bra tidsfördriv. En del av respondenterna följde personer som 

postade mycket inlägg om mode och livsstil och nämnde att de gjorde det framförallt 

eftersom det var inspirerande och att bilderna var professionella och estetiskt tilltalande. 
En av respondenterna berättade om hur bra hon tyckte Instagram var när man ville kolla 

upp någon person.   
 
“Instagram är perfekt för nyfikna personer som mig. Vill jag veta mer om någon så letar 
jag upp deras Instagram och kollar igenom deras bilder. Jag gör det hela tiden och ibland 
känns det som jag vet vem alla i hela stan är.” (Respondent 5) 
 
Många pratade även om att de använde Instagram för att visa upp när det hänt något extra 

kul eller speciellt i deras liv. Andra aspekter som lyftes fram var att Instagram är ett bra 

tidsfördriv och ett bra ställe för att både finna inspiration och inspirera andra. En av 

respondenterna talade om hennes fotointresse och hur lätt det var att dela med sig av och få 

respons på sina bilder via Instagram. 
 

“Jag gillar att uttrycka mig. Jag älskar att fota och det är ju ett väldigt enkelt sätt och dela 
med sig av det man gör. Det är ju så lätt och få respons på Instagram också, alltså typ likes 
och sånt. Det är ju inte som på en blogg eller liknande där folk måste kommentera och 
verkligen aktivt gå in på sidan, på Instagram är man ju redan där. Och det är ju väldigt 
lätt att sprida sina bilder också, med hashtags och grejer.” (Respondent 6) 
 
För att kort sammanfatta respondenternas användning av Instagram kan man säga att de 

lägger absolut mest tid på att kolla vad andra gör, men alla lägger även, mer eller mindre ofta, 

ut eget material. 
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5.3 Respondenternas egna inlägg 

På frågan om vilken typ av bilder respondenterna oftast lägger ut var svaren väldigt 

varierande men flera av respondenterna nämnde att de la upp bilder när någonting extra 

roligt hänt eller vid speciella tillfällen. Ett flertal respondenter uppgav att de ville dela med 

sig av sådant som inte hörde till vardagen, till exempel när de hade träffat en vän som de inte 

sett på länge. 
 
“Säkert jättemycket selfies. Jag är inte helt säker men säkert mycket naturbilder kan jag 
tänka mig och när jag är ute och gör något, typ nu är jag ute och kör skoter. Jag har också 
mycket bilder på djur.” (Respondent 6) 
 
 “Mest lägger jag nog ut bilder på min hund faktiskt, och när det hänt något kul, till exempel 
om jag varit på en resa. Sen har vi väl standard god-jul-bilden och typ idag-fyller-jag-år-
bilden.” (Respondent 1) 
 
Respondenterna ville gärna lägga ut bilder som var viktiga, där de fångat ett speciellt 

ögonblick som de vill dela med sig av. Det kom upp mycket inlägg vid högtider som jul, 

midsommar och vid födelsedagar, vilket även uppmärksammades under observationen av 

respondenternas konton inför intervjuerna. Ord som lyftes fram av respondenterna var: kul, 

intressant och speciellt. De ville inte visa upp “ett tråkigt vardagsliv” och en av 

respondenterna uttryckte följande: 
 
“Det spelar ingen roll vad jag lägger ut, utan det kommer alltid någon som ska vara bättre, 
och lägga ut något bättre. Om jag lägger ut en vardagsbild när jag äter köttbullar och 
makaroner, så kommer det komma någon och lägga ut en lyxig restaurangbild. Därför 
postar jag inte inlägg på Instagram så ofta längre.” (Respondent 1) 
 
Många nämnde även att de var noga med att bilderna de la upp såg bra ut och att de inte fick 

vara halvdana. Bilderna de la ut skulle hålla en viss standard.  
 
“Jag lägger ju bara upp bilder på mig själv som jag är nöjd med. De bilder som jag lägger 
upp ska vara bra, det ska inte vara något halvdant.” (Respondent 7) 
 
“Jag lägger bara upp men typ fina bilder. Inte bara ”det här äter jag nu” också är det en 
bild på en ful tallrik, utan det är mycket tanke bakom bilderna oftast.” (Respondent 6) 
 
“För mig är det viktigt att bilderna ser proffsiga ut, och om jag lägger ut bilder på mig själv 
är jag extra noga. Jag funderar alltid väldigt länge över om bilden är nog bra innan jag 
lägger ut den. Det gör jag när det gäller alla typer av bilder.” (Respondent 8) 
 
Respondenterna fick under intervjuerna gå in på deras Instagram och peka på vilken av deras 

nio senaste bilder de var mest nöjd över. Hälften av respondenterna valde den bild som de 
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hade fått flest likes på. På frågan om varför de valde just de bilderna nämnde ett flertal att det 

berodde på den positiva feedbacken de fått på bilderna. 
 
“Den. För jag har fått mycket bra respons på den och väldigt många som jag inte känner 
har gillat den till och med.” (Respondent 6) 
 
“Jag tycker om den här, för jag har väl aldrig fått så mycket likes som när jag la ut den. Så 
jag antar att det är framförallt därför jag är mest nöjd med den men sen tyckte jag även att 
jag var ganska söt *heh*.” (Respondent 9) 
 
“Om den inte hade fått mycket likes hade jag ju inte tyckt om den, då hade den inte varit 
kvar.” (Respondent 3) 
 
“Det har självklart betydelse vilken som har mest likes och kommentarer då Instagram 
speglar min karriär och därför ser det bättre ut utåt ju mer likes man får.” (Respondent 10) 
 
Andra respondenter förklarade att valet av bild berodde främst på motivet och historian 

bakom bilden.  
 
“Jag är mest nöjd över den här, det var en ascool byggnad i USA. Jag tycker den blev häftig 
och det var den bästa resan i mitt liv.” (Respondent 2) 
 
Respondenterna fick även frågan ifall de någon gång raderat ett inlägg och i så fall varför. 

Hälften av respondenterna hade gjort det och svarade att det var på grund av att bilden fått 

för lite uppmärksamhet eller att det var en gammal bild som de inte kände sig nöjd över. 
 
“Man vill ju att profilen ska hålla en viss standard så ibland har jag typ tagit bort några 
bilder för att profilen ska se bra ut. Och sen om nån bild har fått mindre än 10 likes så tar 
jag bort den, om det inte är nån bild som jag verkligen vill ha kvar.” (Respondent 7) 
 
“Jag har tagit bort bilder från den tiden när man var helt ny på Instagram och man knappt 
fick någon like. Sen började alla ha Instagram och man började få fler likes så då ville man 
ju inte ha kvar bilderna med lite likes.” (Respondent 5) 
 
“Jag har tagit bort bilder som är gamla och inte representerar mig längre.” (Respondent 9) 
 
På frågan om respondenterna såg något mönster i bilderna de la upp svarade hälften ja. De 

nämnde att det var mycket bilder på dem själva, deras djur eller deras fritidsintressen. En del 

förklarade att de försökte hålla samma stil på bilderna, och då framförallt ljusmässigt. 

Hälften av respondenterna svarade att de inte såg något mönster utan att de la upp väldigt 

blandade bilder, på allt möjligt.  
 
“Ljusa bilder. Men typ fina bilder.”  (Respondent 6) 
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“Jag är ofta med på bilderna, och har ofta samma pose *heh*. Förut la jag upp mer 
varierande bilder, men nu är det mest på mig själv. Och ganska ofta på mina vänner.” 
(Respondent 4) 
 
“Absolut. Jag försöker hålla allt i samma stil.” (Respondent 10) 

5.4 Likes och kommentarer  
Nio av tio respondenter angav att det kändes kul när de fick likes på sina inlägg, medan en 

mest såg det som en bekräftelse på att folk sett bilden. Övriga respondenter såg likes som 

tecken på uppskattning och det fick dem att känna sig glada och bekräftade. 
 
“Då blir man glad. Det är kul. Roligt att se att folk uppskattar det man gör och det man 
lägger ut.” (Respondent 6) 
 
“Det är klart att man blir väldigt glad, det känns alltid bra att få cred för någonting.” 
(Respondent 9) 
 
“Då känner jag mig väldigt bekräftad och nöjd.” (Respondent 5) 
 
Vissa respondenter lyfte även fram att de upplevde olika beroende på vem det var som 

gillade, om det var en nära vän eller någon för dem okänd person.  
 
“Om det bara hade varit randoms så hade man ju inte blivit lika glad som om det är många 
nära vänner som gillar ens inlägg, då vet man ju att de antagligen tycker om en som 
person också och inte bara för bilden, då blir man extra glad.” (Respondent 3) 
 
“Det är väl de nära och kära som är viktigast, men det är ju alltid kul att få lite extra och 
från andra och nya följare som man ändå känner igen, men inte sådana här från typ 
Istanbull.” (Respondent 7) 
 
Samtliga respondenter berättade att de ofta gillade andras inlägg men att de var sämre på att 

kommentera. Det berodde främst på att gilla var så enkelt medan att kommentera krävde 

mer ansträngning. 
 
“Jag brukar inte kommentera så ofta för jag har dålig fantasi och vet aldrig vad jag ska 
skriva.” (Respondent 4) 
 
Främsta orsaken till varför de gillade var för att visa uppskattning och flera respondenter 

nämnde att de brukade gilla alla deras nära vänners bilder eftersom de visste att det gjorde 

dem glada. 
 
“Jag gillar väldigt ofta. Jag tycker om att bekräfta andra, det är ju ofta det dem söker.” 
(Respondent 10) 
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Efter det fick respondenterna svara på ifall de förväntade sig eller hoppades på att de skulle få 

likes tillbaka av de personerna och där svarade fyra av tio av de gjorde det. 
 
“Ja, det gör jag. I alla fall en like. När man lägger upp en bild hoppas man ju alltid att folk 
ska gilla ens bild, speciellt folk som står en nära.” (Respondent 3) 
 
“Ja, ibland har det ju hänt att man gillat andras bilder främst för att man vill att dom ska 
gilla tillbaka när man själv lägger ut *heh*.” (Respondent 5) 
 
Respondenterna fick granska två olika collage med 6 olika bilder på varje. På första collaget 

kunde de se hur många likes bilderna hade fått, medan detta var borttaget på den andra. 

Frågan gick ut på att se ifall respondenterna vägde in antalet likes i deras beslut om vilka 

bilder de skulle gillat. 
Det var få respondenter som verkade uppmärksamma likesen under bilderna, och de som 

gjorde det vägde inte in det i valet av vilka bilder de skulle gillat.  
 
“Eh, stackars den som bara har två gilla-markeringar.” (Respondent 5) 
 
“För två år sedan hade jag nog valt efter den med flest likes, men nu väljer jag efter vad 
som ger mig en bra känsla.” (Respondent 7)  
 
“Jag väljer att gilla bilder som ger mig ett intryck, inspiration eller förmedlar en känsla till 
mig. Inte den som har flest likes.” (Respondent 10) 
 
Alla respondenter valde alltså bilder utifrån vad de tyckte såg: snyggt/häftigt/bra ut och inte 

efter hur många likes bilderna hade fått. 

5.5 Identitet på Instagram 

Respondenterna ombads berätta om deras profil på Instagram, hur viktigt det var att den såg 

bra ut och om de ansåg att bilden de gav ut av sig själv speglar vem de är i verkligheten. Åtta 

av tio svarade att det var ganska viktigt till mycket viktigt att deras profil såg bra ut. 
 
“Det är jätteviktigt. Det är ju det första intrycket en eventuellt ny följare får av mig.” 
(Respondent 10) 
 
“Det är ganska viktigt. Alltså om det är någon som kommer in på min profil som aldrig har 
träffat mig, då är det därifrån de ser hur jag är som person.” (Respondent 4) 
 
“Det är typ det viktigaste, det är ju det första man ser av en människa, alla tolkar ju en på 
ett visst sätt.” (Respondent 9) 
 
De flesta såg det som viktigt eftersom andra tolkar och bedömer dem utifrån deras profil. När 

de sedan fick svara på om profilen stämde överens med vem de är i verkligheten så svarade 
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alla respondenter att deras profil visade en förbättrad eller roligare bild av dem själva. Många 

nämnde att deras liv såg betydligt mer fartfyllt ut på Instagram än vad det egentligen var. 
 
“Ja alltså det ser ju ut som att jag är roligare än vad jag är för de flesta dagarna ligger jag 
i soffan och gör ingenting men det lägger jag ju inte upp på Instagram. Jag lägger ju bara 
upp när jag gör grejer där typ. Så jag kanske verkar roligare än vad jag är. Sen lägger jag 
ju bara ut bilder när jag ser bra ut, inte när jag har ful-dagar.” (Respondent 5) 
 
“Ja den representerar ju mina bra sidor… roliga stunder, men den visar väl inte hela mig.” 
(Respondent 1) 
 
“Inte alltid. Vissa inlägg speglar mig som person och vissa inlägg är mer anpassade efter 
vad jag märker att mina följare vill ha. Det är en business.” (Respondent 10) 
 
Respondenterna fick även svara på hur de trodde att andra uppfattade dem gentemot deras 

bilder och då trodde många att folk uppfattade dem annorlunda mot för hur de egentligen 

var.  
 
“Kanske ytlig, men försöker samtidigt förmedla mina känslor och tankar i enstaka inlägg. 
Jag är nog inte den personen som mina följare tror att jag är.” (Respondent 10) 
 
Det finns en rad olika filter och inställningar på Instagram där man kan ändra saker som 

skärpa, ljusstyrka, mättnad med mera. För att ta reda på om respondenterna använde sig av 

dessa funktioner, fick respondenterna besvara frågan om de använde filter på sina bilder.  
Alla respondenter svarade att de gjorde det, mesta dels för att ljusa upp bilderna och “göra 

dem finare”. De tyckte även att det var enkelt att använda sig av Instagrams 

redigeringsinställningar och filter, vilket var en av anledningarna till varför de gjorde det.  
 
“Jag använder alltid filter, alltså för att bilden ska se lite bättre ut än vad den faktiskt är.” 
(Respondent 2) 
 
“Filter är jätteanvändbart för att få bilderna att se mer färgstarka och finare ut.” 
(Respondent 3) 
 
“Man vill ju att bilden ska se så bra ut som möjligt, så jag använder alltid filter på mina 
bilder. Jag använder mig mest av ljusinställningarna. Jag tycker oftast att de blir lite mer 
fina och mer spännande då.” (Respondent 9) 
 
För att undersöka ifall respondenterna var villiga att forma sina bilder utefter vad som gav 

dem flest likes och kommentarer ställdes frågan: “Om du alltid fick extra mycket likes när du 
hade uppsatt hår, skulle du börja ha uppsatt hår på dina bilder oftare då?”. På den frågan 

svarade åtta av tio respondenter ja. 
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“Ja men det hade jag. Om jag ser en tydlig trend bland gillningarna och kommentarerna, 
då hade man ju tänkt, så här ska jag göra, så här ska jag inte göra.” (Respondent 8) 
 
“Det tror jag. Jag tror ändå man gör det liksom, för vet man att de här bilderna brukar jag 
få mycket likes på, då lägger man ju ut fler sådana bilder.” (Respondent 6) 
 
“Ja det antar jag, man vill ju få så många likes som möjligt.” (Respondent 9) 

5.6 Instagram över tid 

Avslutningsvis frågades respondenterna om det hade skett någon förändring i deras sätt att 

använda Instagram och alla respondenter svarade ja. En genomgående förändring var att det 

hade blivit mycket viktigare för respondenterna vilka bilder de la upp och när de la upp dem. 

De lägger mycket mer tanke och planering bakom varje inlägg nuförtiden. 

 
“Dels tänker jag mycket på jobbet och framtiden, att man kanske inte kan lägga ut vad som 
helst för framtida arbetsgivare kan se min Instagram. Det kan ju bli rykten om man lägger 
ut fel bilder så jag lägger ju inte ut vad som helst. Man kan ju inte lägga ut en bild när man 
står och spyr. Jag har blivit mer seriös.” (Respondent 7) 
 
“Ja alltså från början la jag upp jättedåliga bilder, mycket konstiga och onödiga bilder, nu 
är det mer utvalda bilder.” (Respondent 8) 
 
Respondenterna trodde att de skulle använda Instagram på ungefär samma sätt i framtiden 

och en del sa att de skulle försöka bli bättre på att lägga upp bilder. 
 
"Så länge det fortsätter vara stort och sådär så kommer jag antagligen använda det på 
samma sätt. Lägga ut bilder då jag gör nåt eller ser nåt fint eller nåt sånt där.” 
(Respondent 4) 
 
“Alltså som jag gör nu, men jag ska bli bättre på att lägga upp bilder! Jag ska försöka få till 
mer riktigt bra bilder.” (Respondent 8) 
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6. Analys & Diskussion 

I det här kapitlet redovisas resultaten från analysen av samtliga semi-strukturerade 

intervjuer. Som nämndes i metodavsnittet har tillvägagångssättet varit tematisk analys med 

induktiv inriktning, vilket innebär identifikation av teman baserat på vad som framkommit i 

intervjudatan. De tre teman som hittats och urskiljs nedan är: jämförelse, bekräftelsebehov 
och identitet. Vidare diskuteras detta i relation till den relaterade forskningen och resultaten 

sätts in i ett större sammanhang. 

6.1 Tema 1: Jämförelse  
Intervjudatan visar på att det fanns en stor nyfikenhet kring andra människors liv. Av 

resultatet framgår det att respondenterna använde Instagram främst för att studera andra 

och att tiden de la på egna inlägg var minimal i jämförelse. Instagram verkar vara en plats där 

användarnas nyfikenhet över personer, händelser och intressen till stor del motiverar och 

styr deras användning, vilket är intressant då karakteriseringen av Instagram i första hand 

brukar handla om användarnas egna inlägg. På Instagram.se (april 2016) beskrivs 

applikationen som en inspiration till kreativitet då den hjälper människor runt om i världen 

att ta och dela vackra foton och filmklipp. För våra respondenter handlade det framför allt 

om att studera andra och att respondenterna la upp till två timmar om dagen på detta ter sig 

tänkvärt. Mest troligt beror det på en blandning av olika aspekter. Dels så är det är ett bra 

tidsfördriv och man håller sig uppdaterad om vad som händer i vänners och familjs liv, men 

det föreligger även en djupare mening. Det blev påtagligt att respondenterna gärna jämförde 

sig med andra och just jämförelsen av hur andra lever och har det gentemot de själva tyckts 

vara en av de starkaste drivkrafterna till deras användning. 
Vad innebär då detta? Att unga kvinnor uppdaterar Instagram och andra sociala medier 

flera gånger om dagen vet vi redan och det styrks bland annat av undersökningen som 

Gothenburg Research Institute genomförde 2011 (Denti et al., 2012) i Sverige. Där uppgav 85 

procent av tusen personer att de loggade in på sociala medier varje dag och en fjärdedel 

menade att de skulle må dåligt om de inte gjorde det. Även här uppgav respondenter att de 

aldrig skulle kunna ta bort sin Instagram då de skulle missa alldeles för mycket om de gjorde 

det. Det har bevisligen gått så långt att vissa människor inte längre kan tänka sig ett liv utan 

sociala medier och folks nyfikenhet över andra personer har blivit så pass stor att de pausar 

sina egna liv, flera timmar i veckan, för att studera andras. Man kan således tycka att sociala 

medier som Instagram börjat ta över det verkliga livet och det påverkar med stor sannolikhet 

deras sociala liv, relationer och psykiska mående. Beteendet hintar stundtals om ett slags 

tävlande om vem som kan visa upp den bästa bilden av sig själv och vem som får mest 

respons på sina inlägg. Hur människors nyfikenhet och jämförelse av sig själva gentemot 

andra påverkar deras liv mer ingående hade varit ett intressant studieobjekt för framtida 

forskning. Tidigare studier (Denti et al., 2012) visar på att denna typ av jämförelse ofta leder 

till ett missnöje i ens egna liv men detta hade vart värt och undersöka ytterligare.  

6.2 Tema 2: Bekräftelsebehov 

Att respondenterna sökte efter bekräftelse blev väldigt påtagligt redan i tidigt skede av 

intervjuerna. Ansiktsuttrycken, gesterna och sättet de pratade om likes och kommentarer på 
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visade tydligt vilken stor betydelse den kvantifierbara feedbacken hade för dem. Att många 

var mest nöjd över sin bild med flest likes bekräftar ytterligare hur stort värde de lägger vid 

detta och att det vanligen är antalet likes som avgör om de i efterhand känner sig nöjd över 

en bild eller inte. Respondenterna var väldigt angelägna om att se bra ut inför andra vilket 

bevisas genom deras handlingar i att ta bort bilder som de ansett fått för lite likes. Även här 

kan man se att de jämför sig med andra och likesen verkar ofta ses som ett mått på hur 

populär man är. Likes och kommentarer blir en form av uppskattning och det stärkte i många 

fall respondenternas självkänsla.  
Även Mascheroni, Vincent & Jimenez (2015) skriver om betydelsen av att få positiv 

feedback på sociala medier och hur en persons självförtroende kan öka när denne får mycket 

likes och kommentarer på sina inlägg. Vår studie påvisar också det som Chua & Chang (2015) 

anför, att unga kvinnor ständigt kämpar för att få uppmärksamhet, speciellt på Internet. De 

menar att många tjejer lider av låg självkänsla och är osäkra på sig själva, men att det kan 

döljas med en redigerad bild på Internet. Våra respondenter visade inte upp några spår av 

dålig självkänsla eller självförtroende vilket tolkas som att de inte var ute efter att reparera 

detta i första hand utan snarare efter att bli bekräftad och känna sig ännu bättre. Att få beröm 

och bli uppskattad är något människor mår bra av och det faller sig därmed naturligt att likes 

och positiva kommentarer får unga kvinnor att må bra. Däremot tycks den ständiga jakten på 

likes och kommentarer i vissa fall leda till ett beroende, där den kvantifierbara feedbacken 

blir något man måste ha, på varje inlägg. Frågan är vad detta kommer innebära och hur det 

kommer påverka användarna. Vad händer när den positiva feedbacken sinar och man inte får 

de antal likes man hoppats på? Det hade vart ett intressant område att forska vidare kring för 

att bilda en djupare förståelse för vad som sker när jakten på likes blir vardag och arbetet 

man lägger ner inte ger det resultat man hoppats på. 

6.3 Tema 3: Identitet 

Resultatet visar på att respondenterna var väldigt noga med vilken bild de gav ut av sig själva 

och det blev tydligt att de försökte bygga upp en online-identitet av deras “bästa jag”. Deras 

profiler representerade enbart deras positiva sidor och många respondenter erkände att 

deras inlägg inte alltid speglade verkligheten. Som nämnt ovan la respondenterna stor vikt 

vid hur många kommentarer och likes de fick på sina inlägg och det uppdagades även att de 

var villiga och forma sin online-identitet utefter vad som gav dem mest positiv feedback. Det 

är ett beteende man kan känna igen från verkligheten, där man gärna rättar sig efter sociala 

normer och efter vad andra förväntar sig och vill ha av en. Skillnaden är att det är betydligt 

lättare och dölja sina dåliga sidor online än i verkligheten och därmed blir det enklare att 

vara den man vill vara på sociala nätverk som Instagram (Gilpin, 2011). 
Shangyang, Sherri & Jason (2008) menar att många tar hjälp av Photoshop och andra 

liknande program för att göra om vad de inte är belåtna med i verkliga livet och även våra 

respondenter redigerade sina bilder för att de skulle se så bra ut som möjligt. I dagens läge 

går det mesta att förfalska eller göra om och att så många unga kvinnor väljer att göra det är 

anmärkningsvärt. Det kan i sin tur leda till att vi inte längre vet vad som är sant eller osant 

och att jämföra sitt verkliga jag mot Instagramanvändare kan bli farligt om man inte tar i 

beaktande att mycket av det man ser är förskönat och noga utvalt.  
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Unga kvinnor låter likesen styra vem de är på sociala medier och fixeringen vid detta 

verkar bli allt större. Det bekräftas bland annat av respondenternas förändrade beteende, där 

de lägger betydligt större vikt vid hur deras bilder ser ut och vad de förmedlar nu för tiden än 

vad de gjorde för några år sedan. Detta kan mycket väl bero på den ökade användningen av 

Instagram där de i dagsläget ideligen matas med bilder från kända Instagramprofiler. Unga 

kvinnor ser hur andra gör stor framgång med sina inlägg och det är troligt att de inspireras av 

dem och själv börjar bygga upp en önskan eller strävan om att ha en profil som många ser 

upp till och finner intressant att följa. Sociala medier och kvantifierbar feedback har blivit så 

pass viktigt i dagens samhälle att många verkar lägga mer fokus på vem de är online än i 

verkliga livet. Hur detta kommer vidareutveckla sig och vad de får för konsekvenser hade 

varit en intressant och mycket relevant fråga för framtida forskning.  

6.4 Tankar kring studien 

Studien har utgått från intervjuer med tio utvalda respondenter och resultatet speglar således 

inte hela verkligen. Andra unga kvinnor, från geografiskt skilda städer, med olika uppväxt 

och andra umgängeskretsar hade med stor sannolikhet upplevt dessa områden annorlunda. 

Studien baseras på att respondenterna har angett uppriktiga svar i intervjuerna, då samtliga 

samtal upplevdes mycket avslappnade och ärliga. Ifall tiden funnits hade det varit mycket 

intressant att utföra en grundligare observation av unga kvinnors Instagramkonton för att 

väga intervju och observation mot varandra. Det hade gett ett säkrare resultat då en persons 

spontana upplevelser, tankar och känslor kring saker inte alltid behöver stämma överens 

med hur de faktiskt agerar i verkligheten. I övrigt var kvalitativ inriktning med semi-

strukturerade intervjuer ett bra val av metod då de gav möjlighet att styra intervjuerna och 

frågorna efter hur samtalen utvecklade sig och vad som i huvudsak söktes svar på. Det gav 

svar på hur och varför respondenterna tänkte och agerade som de gjorde, vilket var målet 

med denna undersökning. Urvalet av respondenter hade kunnat vara något mer olikartad 

samtidigt som det kan ses positivt att majoriteten hade ett följarantal som representerar den 

nivå de flesta Instagramanvändare ligger på. Resultatet visade att respondent tio, med 

överlägset högst följarantal ägnade något mer tid och tanke kring detta än övriga. Det 

mönster som skiljde respondenterna åt i övrigt var att de med fler följare även la något mer 

tid på Instagram och laddade upp fler bilder än de med färre följare, däremot skiljde sig deras 

tankar kring likes, kommentarer och identitetsskapande inte nämnvärt åt. 
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7. Slutsats 

Syftet med studien var att bidra med större insikt och förståelse för unga kvinnors 

identitetsskapande online. Studien har bidragit med en större uppfattning för hur den 

kvantifierbara bekräftelsen påverkar unga kvinnors identitetsskapande på Instagram genom 

en rad olika bidrag.  
Det som framkom var bland annat att den kvantifierbara bekräftelsen har en väldigt stor 

betydelse för unga kvinnor på Instagram och att de ofta är antalet likes som avgör vilka bilder 

de känner sig mest nöjd över och vill ska synas. Respondenterna menar även att likes från 

nära vänner och anhöriga betyder extra mycket då det innebär att de inte enbart tycker om 

bilden utan att de även gillar dem som person. Resultatet visar dessutom att de ofta gillar alla 

nära och käras bilder för att göra dem glada, och inte alltid för att de tycker bilden i sig var 

bra. Studien visar även på att unga kvinnor stundtals gillar andras bilder med intentionen att 

få likes tillbaka. 
Unga kvinnor är måna om att visa sitt “bästa jag” på Instagram och bilderna de delar med 

sig av väljs ut med stor omsorg. Studien bekräftar därmed vad tidigare forskning kommit 

fram till, att bilderna framhäver deras positiva sidor och ofta redigeras för att förfina 

verkligheten ytterligare, vilket innebär att Instagram-konton inte alltid speglar verkligheten.  
Slutsatsen i denna studie är att kvantifierbar feedback och identitetsskapande går hand i 

hand. Unga kvinnor lägger så pass stor vikt vid hur många likes och kommentarer de får att 

de börjar forma sin online-identitet utefter vad som ger dem mest positiv feedback. Ser de en 

tydlig trend bland likes och kommentarer anpassar de sig efter den och börjar lägga ut bilder 

utefter vad deras följare gillar. Detta leder till än mer positiv feedback och större bekräftelse. 

Ett avslutande citat säger en hel del om vår slutsats:  
 

“Om jag ser en tydlig trend bland gillningarna och kommentarerna, då hade man ju 
tänkt, så här ska jag göra, så här ska jag inte göra.”  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

1. Hur gammal är du? 
 
2. Skulle du kunna berätta litegrann om dina fritidsintressen och vad du har för huvudsaklig  

sysselsättning? 
 
3. Hur mycket tid lägger du Instagram per dag? 
 
4. Hur ofta gör du inlägg på Instagram? 
 
5. Vilken bild känner du dig mest nöjd med? (Printscreen på typ 6st av deras bilder) 
 Varför? 
 (Försök komma in på om det hade något att göra med hur många likes eller  

kommentarer den hade) 
 
6. Vilken av dessa bilder hade du “gillat” och varför? (6 bilder där de ser hur många likes  

bilderna har) 
 

7. Vilken av dessa bilder hade du “gillat” och varför? (Liknande bilder som i fråga 6, men här  
ser de inte hur många likes bilderna har)  
De fanns en liknande bild bland de första bilderna jag visade, varför tog du inte den 

nu? Vad tror du de beror på? (Försök komma in på om de hade något med likesen att 

göra) 
 
8. Av vilken anledning använder du Instagram? 
 
9. Vilken typ av bilder lägger du oftast upp på Instagram? 

Vid vilka tillfällen lägger du upp dem? 
Ser du något mönster i bilderna du lägger upp? 
 

10. Använder du filter till dina bilder? 
 Varför? 

 
11. Hur viktigt är det för dig att din profil “ser bra ut” på Instagram? 
 
12. Känner du att bilden du ger ut av dig själv representerar den du är i verkligheten? 
 
13. Hur tror du att andra uppfattar dig gentemot dina bilder? 
 
14. Kan du känna dig mer uppskattad online (på Instagram) än i verkliga livet? 



31 

 Varför?  
 
15. Vad får du ut av att vistas på sociala medier som Instagram? 
 
16. Hur känner du om du får många likes på dina inlägg? 
 
17. Har du någonsin tagit bort ett inlägg?  

Varför? 
(Försök komma in på om det har med likes och kommentarer att göra) 
 

18. Använder du hashtags? 
 Varför?  
 
19. Vad tror du får folk att trycka på “gilla-knappen”? 
 
20.  Brukar du ofta gilla eller kommentera folks inlägg? 

 Varför? 
Förväntar du dig att få en like eller kommentar tillbaka då? 

 
21. Om du alltid fick extra mycket likes när du hade röd tröja på dig, skulle du börja bära röda 

tröjor på dina bilder oftare då?   
Varför? 

 
22. Har det skett någon förändring i sättet du använder Instagram över tid? 
 
23. Hur kommer du att använda Instagram i framtiden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


