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Abstract 

Titel: "Think about the fleek"- En kvalitativ studie om unga tjejers användning av sociala mediet 

Instagram  
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Syfte och frågeställningar: Syftet med denna undersökning är att få en förståelse för hur unga 

tjejer resonerar kring självpresentation och synliggöra risker och möjligheter som finns med 

Instagram, dels i vardagslivet, men också på nätet. 

 

 Hur resonerar unga tjejer kring hur de presenterar sig på Instagram? 

 Vilka konsekvenser upplever de att deras självpresentation på Instagram får i deras vardag 

i form av risker och möjligheter? 

 Hur kan tjejers förhållningssätt förstås utifrån kategorierna privat och offentlig sfär? 

 

Metod och material:  Semistrukturerade, två enskilda intervjuer och en gruppdiskussion. De 

enskilda intervjuer var med tjejer i åldern 15 och 18 år och fokusgruppen var med 14 stycken tjejer 

i åldern 18 till 25 år. 

 

Huvudresultaten: En övervägande majoritet av tjejerna i studien, som hade ett konto på 

Instagram, ville visa en förskönad bild av vilka de egentligen är i vardagslivet. De var medvetna 

om de risker och möjligheter sociala medier kan utgöra och vilka konsekvenser dessa hade i 

privatlivet.  

 

Nyckelord: Instagram, självpresentation, tjejer, identitetskapande. 
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Inledning 
Den 16:e december 2012 startar två tjejer ett Instagramkonto1 för att hänga ut tjejer och killar som 

“orrar”, det vill säga horor i Göteborg och dess trakter. Kontot får stort genomslag och intima 

detaljer om de utpekade sprids. Tre dagar senare samlas hundratals ungdomar på Plusgymnasiet i 

Göteborg för att till varje pris få tag på den tjej som de tror startat konto. Det visade sig att tjejen 

som alla sökte efter inte varit inblandad och två andra tjejer åtalades och dömdes för grovt förtal i 

text och bild (Expressen, 2013-05-21).   

 

Samhället och kulturen har en mängd motstridiga budskap i hur ungdomar och framför allt tjejer 

ska bete sig och hur de ska se ut. Vägen till självständighet är krokig och kräver experimenterande 

med identiteten (Ganetz & Lövgren, 1991:9). Tjejer blir dagligen utsatta för en hel del budskap 

med dubbla konnotationer. Tidningarna kan exempelvis uppmuntra tjejerna till att våga utmana 

normer och värderingar samt till att spänna sin båge och hitta på nya saker, men å andra sidan inte 

vara alltför rebelliska utan snabbt bli rättade i ledet (Ekman, 1998:45. Man tycks ta med sig den 

personen från världen offline till den online. Är det samma person? Behöver det ena utesluta det 

andra?  Mobilernas frammarsch, framför allt de smarta mobilerna, bland ungdomar, kan kopplas 

ihop med tillgången till internetuppkoppling. Ungdomar kan idag hitta uppkopplingsmöjligheter 

från det de går hemifrån, på väg till skolan, under fritidssysselsättningen, i butiken och sedan på 

promenaden hem. Användandet av smartmobilerna ökade med 70 procent på tre år i åldern 16-25 

år. 94 procent av ungdomarna i åldern 16-25 år hade tillgång till en smart mobil. De nya 

innovationerna och sätten ungdomar använder mobiltelefonen på, för den teknologiska 

utvecklingen framåt (Findahl, 2014:17-18). Det har varit i ropet i ett par år att internet och sociala 

medier frambringar även positiva aspekterna av kommunikationsmöjligheter. En av de positiva 

aspekterna är att det skapas möjligheter. speciellt för ungdomar att få sina röster hörda. Idag kan 

små knapptryck och en statusuppdatering leda till företag som får nys om idéer, åsikter, bilder eller 

för att komma i kontakt med människor som befinner sig miltals bort (Lindgren, 2012:107). Sociala 

medier har haft en stor del i ungdomars liv och betydelsen har inte kunnat undgå någon. 16-25 

                                                           
1 Instagram är en kostnadsfri applikation som använd på mobilen för att ta foton, lägga på filter och sedan 

dela fotot med andra sociala medier man är medlem i eller spela in och del kortare filmsekvenser, 
Facebook, 2016, Hämtat 2016-05-06 



åringar spenderar 9,4 timmar i genomsnitt/vecka framför internet på ett eller annat sätt, 83 procent 

av dessa gör det dagligen.  I och med den markanta ökningen av användandet av sociala medier 

bland ungdomar suddas gränserna ut för vad som är offentligt respektive privat. Ungdomarna 

tillbringar många timmar framför skärmar och blir experter dels på funktionalitet, men framför allt 

på identitetsskapande (Findahl, 2014:72). En betydande faktor till den nya mediekultur som råder 

är: det krävs inte längre traditionella medier som producerar och sänder ut budskap, idag kan 

gemene man likväl göra det. Det enda som behövs är en mobil med internetuppkoppling. Idag är 

det lika självklart att ha en mobil som att ha en TV. Det byggs förväntningar från omvärlden att 

ständigt finnas till hands, uppkopplade, så vem som helst, när som helst kan nås (Findahl, 2013:68).  

 

Mål, syfte och frågeställningar  

Mot den presenterade bakgrunden ämnar denna uppsats att studera vilken betydelse Instagram har 

för tjejer i deras vardagsliv i form av identitetskapande och vilka risker och möjligheter tjejerna får 

hantera på Instagram. Syftet med denna uppsats är att studera och skapa en förståelse kring tjejernas 

närvaro och användning ur tre frågeställningar: 

 

 Hur resonerar unga tjejer kring hur de presenterar sig på Instagram? 

 Vilka konsekvenser upplever de att deras självpresentation på Instagram får i deras vardag 

i form av risker och möjligheter? 

 Hur kan tjejers förhållningssätt förstås utifrån kategorierna privat och offentlig sfär? 

 

Studien kommer ge inspiration till fortsatt forskning där ungdomar är en allt viktigare aktör på 

plattformar som sociala medier. Beteende och teknologi är ständigt föränderligt vilket gör det 

spännande att fortsätta studera och eventuellt stärka de befintliga studierna kring exempelvis 

självpresentation som inom MKV- fältet. 

 

Uppsatsen disposition 

Uppsatsen utgår från att ge en bild hur sociala medier används och synliggör självpresentation 

utifrån framför allt teoretikerna Goffman och Giddens. Mediernas roll i ungdomskulturen kommer 

belysas och skapa förståelse för hur tjejer och kvinnor växte upp samt hur de påverkas av sociala 

medier i form av förhållandet till den privata och offentliga sfären, dessa kommer exemplifieras ur 



olika perspektiv. Teman som självpresentation, möjligheter med tjejers användning samt den 

privat och offentliga sfären genomsyrar uppsatsen då de återkommer i tidigare forskning, 

teoriavsnitt, resultat och analys. Uppsatsen avslutas med en diskussion utifrån frågeställningarna. 

  



Tidigare forskning 
Följande avsnitt har för avsikt lyfta fram studier som gjorts kring självpresentation och identitet på 

sociala medier. Detta för att försöka få en förståelse för ungdomars sätt att agera och interagera på 

Instagram. Likväl handlar det om vilka kontexter som ungdomarna befinner sig i, den online och 

den offline.  

 

Självpresentation och identitet 

Det primära i självbekräftelse är att människor har ett grundläggande behov av att se sig själva som 

värdefulla och goda. Det behövs som motivation för den positiva självbilden. Människor avfärdar 

konsekvent eller undviker information som kan hota självkänslan (Sherman & Cohen, 2006). boyd 

(2007) vill fördjupa resonemanget med att det inte enbart handlar om att lyfta fram människan som 

god utan användandet av sociala medier skapar vår identitet och konstruerar en hanterlig verklighet. 

Vi lär oss ständigt hantera intryck genom erfarenheter. Därigenom kommer vi förstå innebörden 

av situationer, andras reaktioner och hur vi projicerar oss själva, med tiden. Ungdomar kan idag ha 

svårt att passa in i de strukturer som samhället har. Deras identitet är dels identifierad av dem själv 

och dels av andra (boyd, 2007). Zhao, Grasmuck och Martin (2008) diskuterar kring den visuella 

och verbala utformningen av identiteten och de krav som innefattas. Identiteten är en social produkt 

där resultatet av en kontext kan ses på olika sätt i olika sammanhang. Ungdomen kan välja att 

synliggöra information som de vill andra personer ska se. Sociala medier har öppnat upp 

möjligheten för att individen ska kunna visas upp och presenteras för andra. Det handlar om en ny 

form av tvåvägskommunikation. Detta har gjort att sociala medier utmanat sättet som vi interagerar 

med varandra (Hilsen & Helvik, 2012). Hilsen & Helvik (2012) kom fram till genom sin studie tt 

det fanns de som upplevde att andra alltid levde ett mer intressant liv än vad de själva upplevde att 

de gjorde. Weibusch, Ivcevic & Ambady (2009) beskriver en konflikt kring, å ena sidan, 

möjligheten för andra att föreställa sig en bild utifrån den informationen som ges utifrån profilen, 

å anda sidan det beteendet som personer visar i det verkliga livet. Människor spenderar otaliga 

timmar med att tillrättalägga informationen på sociala medier, samtidigt som de föredrar att vara 

spontana i kommunikationen i realtid.  

  



Tjejers användning av sociala medier  

För att få en tydligare bild kring det svenska användandet av Facebook gjordes en studie 2012 

(Denti, Barbopoulos, Nilsson, Holmberg, Thulin, Wedeblad, Adén & Davidsson). Studien visade 

att kvinnor använde Facebook mer om de var missnöjda med sina liv och cirka 50 procent av 

användarna i studien upplevde svårigheter att följa med i livet, utan Facebook, så mycket som en 

fjärdedel av de tillfrågade yttrade att de antagligen skulle må dåligt om de inte fick logga in på 

Facebook under en ansenlig tid. Andra slutsatser de kunde dra var att kvinnor som använde 

Facebook i större utsträckning inte var lyckliga eller nöjda med sina liv. Detta kunde bero på sätten 

de presenterade sig: mestadels i positiva ordalag och spred gärna nyheter av positiv karaktär. 

Forsman (2014) beskriver skillnaden i tjejer och killars användning av smarta mobiler. För tjejerna 

är mobilen en del av vardagen, från det att de stiger upp på morgonen tills dess att det går och 

lägger sig på kvällen. Mobilens funktion menade tjejerna var en länk till deras personliga nätverk. 

Tjejerna pratade om den smarta mobilen som något de inte kunde vara utan och den frekventa 

användningen gjorde att den kändes “livsviktig”, framför allt syntes det tydligast för de tjejer som 

var i tonåren. Bland annat hetsen och de snabba och lätta uppkopplingsmöjligheterna med 

mobiltelefonen medför risker i ungdomarnas vardag. Det finns en överhängande risk för tjejer, att 

någon av deras kompisar kommer över dennes telefon och lägger antingen upp en bild där personen 

ifråga inte visas i smickrade sammanhang, allt för att skapa uppmärksamhet och gillningar. Dessa 

tilltag kallas för “instarape eller facerape”, när man alltså övertar någon annans konto för att skriva 

en kommentar eller lägga upp en bild utan någons medvetande eller medgivande (Forsman, 2016). 

Sociala medier har väckt frågan om förhållandet mellan den privata och offentliga sfären. När det 

kommer till det privata menar Hogan (2010) att det är viktigt hur informationen delas med andra. 

boyd (2007) resonerar vidare genom att i förlängningen kommer vi att jobba mer mot det privata, 

människor vill känna att de har rätt till sin privata sfär. Samtidigt står det i konflikt med den 

anledning varför vi tog oss ut i den offentliga världen. boyd (2007) fortsätter diskutera kring vuxna 

som gör ungdomarna en otjänst om tillgången till det offentliga skulle begränsas. Ungdomar måste 

själva få testa på och lära sig av misstagen. Vuxna ska inte agera som poliser utan mer som guider. 

Ungdomar med digital kompetens kan med fördel utforska och förbättra de digitala färdigheterna 

samtidigt som det ger ett större ansvar och risktagande på nätet. Det finns alltså en del risker att 

befinna sig på nätet som kan leda till sårbarhet beroende på nätets utformning, miljö och 

ungdomens hemförhållande och relationer (Livingstone, 2012). 



 

Enligt Finndahl (2013) använder 94 procent av ungdomar i åldern 16-24 år internet på något sätt 

under dagen. Statens medieråd (2015) visar på att 94 procent av ungdomarna har tillgång till en 

egen smartmobil och 87 procent av de tillfrågade ungdomarna använde sin smartmobil för att nyttja 

sociala medier. Ser man till specifikt till tjejernas användning av smartmobilen så använder dem 

den i högre utstäckning, 90 procent av tjejer i åldern 17-18 år använder den för att titta på sociala 

medier.  

 

Kapitlet om tidigare forskning har tagit upp en bråkdel av de studier som finns inom 

självpresentation och identitetsskapande. I följande avsnitt, teori, kommer forskare som Goffman 

och Giddens visa på exempel på dessa ur olika perspektiv. Samt tas teorier upp kring risker som 

kan förekomma på internet i stort genom Livingstone och Haddens kategorisering och möjligheter 

som skapas i och med den ständiga uppkopplingen på internet.  

  



Teori 
Detta avsnitt börjar med en kort historisk överblick för hur det var att vara ungdom förr och kring 

att vara kvinna, för att ge en förståelse för utvecklingen som gjordes under 1900-talet. Idag lever 

vi i ett samhälle där medierna har en central roll i vår vardag. Utifrån uses- and gratificationteorin 

kan vi förstå bakgrunden till hur det kommer sig att människor använder sig av medier och hur 

individer interagerar med varandra. Genom Goffmans teorier kring självpresentation fås en inblick 

i hur individen skapar identiteter genom vad han kallar för “performance” och en förståelse för 

kring det som Gripsrud presenterar som “typer av identiteter”. Som avslutning presenteras de 

möjligheter och potentiella risker som förekommer på internet och sociala medier upp utifrån 

Livingstone och Haddens kategorisering. 

 

Mediernas roll i ungdomskulturen 

Mediernas roll har varit, och är, socialiserande och identitetsskapande. Under den tidigare delen av 

1900-talet började kraven på kvinnors lika rättigheter växa fram i länderna i Europa. Yttre 

faktorerna gjorde att flickor och kvinnor fick en roll som hjälplösa och i och med det, en behandling 

som många gånger var orättvis och de hamnade i en situation som upplevdes förtryckande 

(Freedman, 2003:7). Idealbilden för hur en kvinna i den typiska hemmiljön skulle bete sig och se 

ut, övergick till jämlika förutsättningar när det handlade om det sociala och ekonomiska. Kvinnorna 

började starta initiativ, som egna tidningar, vars syfte var att utbilda och informera andra kvinnor 

om rättigheter och möjligheter i samhället (Freedman, 2003:71). Idag är det svårt att leva i ett 

samhälle och inte bli påverkad av medierna. Medierna är runt om oss och en del av vår vardag, det 

är de traditionella medierna som tidningar, radio och TV samt sociala medier som Instagram, 

Twitter och bloggar (Gripsrud 2002:17). För att förstå människors användning av medier kan det 

vara viktigt att se det ur flera olika perspektiv. Framför allt för att förstå varför och hur människor 

söker sig till medier på ett aktivt sätt. Människor verkar göra det eftersom de vill tillfredsställa ett 

behov och uppfylla eventuella individuella mål (Sullivan, 2013:113). Detta synsätt har sin utgång 

i Uses- and Gratificationsteorin. Teorin växte fram under 1940-70-talet där individerna började 

betraktas som tänkande och handlande individer, som på ett självständigt sätt använde medierna 

för att söka information, bli underhållna samt få social tillhörighet (Gripsrud, 2002:65-66). 

Kritikerna till teorin menade att de bakomliggande orsakerna till varför människor använde sig av 

medier var omöjliga att betrakta eftersom det innefattar en mental process som sker inom 



människor. Det är viktigt att inte bara se hur människor beter sig i en viss given situation utan att 

förstå handlandet bakom. Samma händelse kan ha olika betydelser för olika personer (Sullivan, 

2013:137-138). De tidiga forskarna var övertygade om att medierna använde “injektioner” för att 

förmedla budskap och attityder, till vad de ansåg vara, den försvarslösa individen. Omgivningen 

och medier hjälper människor med att ge en uppfattning för vilka vi är som människor och förstå 

vilka andra är. De hjälper oss på så vis med identitetsskapandet (Gripsrud, 2002:25). De 

traditionella kompisgrupperna där kommunikationen innebar ansikte mot ansikte, är en viktig del 

i identitetsskapandet, dock håller denna relationsform på att ta andra uttryck, i och med teknologins 

intåg. Människor kan befinna sig på andra sidan jorden, men avståndet utgör inte ett hinder. 

Individerna i olika grupper möjliggör för att kunna bygga upp sin identitet. Interaktionen som sker 

kallas för socialisation och individuation (Lalander & Johansson, 2012:58). Gripsrud (2002:25) 

menar att en del människor försöker härma personer som de ser upp till, oftast kändisar, efter 

utseende och egenskaper som de kan idealisera och efterlikna. För en del individer finns det ett 

uppdämt behov av att bli uppkopplade till den sociala världen som ligger utanför den verklighet 

som de befinner sig i. Individer vill känna sig som en del av världen de befinner sig i. Det finns en 

paradox i att medierna är de som formar och representera verkligheten också hjälper oss att 

definiera den.  (Gripsrud, 2002:25). Mediernas bärande roll i människans utveckling blir då 

följande: medier knyter samman människor och utvecklas med hjälp av människor. Den yngre 

generationen, internetgenerationen, har en vana kring internets ständiga närvaro och 

lättillgänglighet (Tapscott, 1995). Ett spännande perspektiv kring identitetsskapande är att det som 

sker i mötet med andra människor i form av symboler, attityder och värderingar. Som nybörjare på 

nätet är det lätt att följa strömmen och bli en del av gemenskapen och de normer som innefattas 

(Tapscott, 1995). Det behöver inte enbart handla om den yngre generationen, utan inrymmer hela 

spektra av människor, de reproducerar sig själva och de förändringar som äger rum sker genom 

teknik. Den digitala generationen bör definieras snarare genom förhållandet mellan teknik och 

människa snarare än ålder (Buckingham, 2006). Om man applicerar det Gripsrud (2002) skriver 

om uses- and gratificationteorin på Buckinghams teorier blir det tydligt att det inte bara är unga 

som använder sig av medier för att bli underhållna, söka information eller söka social tillhörighet. 

 



Självpresentation och identitet 

För att förstå unga tjejers identitetsskapande, bör det ses ur perspektiv där de samspelar med andra 

individer och utgör en del av en helhet. Goffman (1959/2014) definierarar det som att människor 

ska ses ur positiva sammanhang där det goda livet bör med fördel lyftas fram. De traditionella 

resurserna för identitetsbildning blir allt svårare att upprätthålla. De sociala medierna kommer till 

stor del testa ungdomar som närvarar på olika sidor. Stald (2008) menar att ungdomar kommer 

testas genom normer, attityder och värderingar, från det gemensamma till det individuella för att 

bibehålla en känsla av tillhörighet (Stald, 2008). För Goffman (2014/1959:25) handlar det om att 

se presentationen som ett uppträdande. Människor använder sig av olika roller och visar upp den 

rollen som passar för det givna tillfället och kontexten. Det är i samspelet med andra som 

presentationen blir intressant och får tillfälle att blomma ut och ta form, på så sätt blir det en 

presentation som innehåller egenskaper, men även normer, regler och förhållningssätt. Goffman 

(2014/1959) beskriver det genom performance, actor och audience. Synsättet går att applicera på 

sättet människor väljer att beskriva sig på sociala medier och i andra sammanhang då de vill vara 

till lags för andra människor, en gemenskap där de vill passa in eller vara en del av. Buckingham 

(2007) menar att tjejer tenderar till att framställa sig som personer som är glada, roliga, spontana 

och medvetna om utseendet, som vill synas i rätt sammanhang och kan därmed välja vilken sida 

hon presenterar för tillfället, vissa egenskaper och yttranden passar bättre in på andra sociala 

medier.  

 

När en grupp människor träffas för allra första gången är alla likt tomma blad, alltså att man inte 

har några förutfattade meningar eller fördomar (Lalander & Johansson, 2012:56). Gripsrud (2002) 

hävdar att vi inte är några tomma blad utan vi får värderingar, attityder och normer i samspel med 

andra individer. Individen söker efter upplysningar som denne kan tillämpa för att förstå 

situationen. Detta leder till upplysningar som ger en möjlighet att på förhand kunna förstå vad som 

förväntas av en (Goffman, 2014/1959:11). Dagens teknik har möjliggjort att personer som befinner 

sig på olika delar i världen kan kommunicera med varandra. Trots avståndet, känns det som de 

befinner sig inom räckhåll. Medierna ger härmed tillgång till platser som annars inte skulle vara 

möjliga, vilket leder till att gränser för de miljöer som tidigare varit åtkomliga, suddas ut (Giddens, 

1999:105). De sociala nätverken gör att vi kan testa oss fram när det gäller vilka värderingar, koder 

och normer som finns. För att få en känsla av gemenskap försöker ungdomar förhandla fram vad 



som gäller för det kollektiva samt för det individuella (Stald, 2007). Det förekommer två olika 

typer av identiteter; social och personlig. Den sociala inbegriper de grupper och sammanhang som 

individer befinner sig i och där andra människor ges en möjlighet att betrakta och värdera dem. 

Personlig identitet handlar om vad individen har som är unikt och speciellt (Gripsrud, 2002:20). 

Goffman (2014/1959:73) fortsätter resonemanget kring social identitet med att det nödvändigtvis 

inte är i de mest fördelaktiga situationerna som framställan görs, utan bör förstås som en helhet, ur 

ett större sammanhang. Ungdomar lär sig med tiden hantera de intryck som boyd (2007) menar är 

en social färdighet som finslipas genom erfarenheter. Ungdomarna kommer förstå innebörden av 

situationer, andras reaktioner och hur de projicerar sig själva. Genom att samverka med andra 

ungdomar som är obekanta socialiseras de in i samhället och bibehåller normer som är rådande 

(boyd, 2007). I mötet med andra människor försöker man framställa sig själv i positiva 

sammanhang, där de kan styra det som andra ska se och tycka om dem. Bilden av det perfekta livet 

som exempelvis visas upp på Instagram ligger i linje med det framträdande som visas upp. 

Framträdandet är den helhet av till exempel ett perfekt liv, som man skapat med hjälp av sina bilder. 

Målet är att visa upp en färdig produkt (Goffman, 2014/1959:25). Stora delar av vår identitet har 

vi själva inte valt som exempelvis föräldrar, kön eller modersmål. Däremot kan vi välja vilka 

medier som vi tillägnar oss och väljer ut för att vi i slutändan inte kan påverka vilken effekt 

medierna har på oss (Gripsrud, 2002:25). De möjligheter som finns med sociala medier och internet 

är att människor kan interagera och konsumera andra personers nätidentiteter genom exempelvis 

kommentarer och bilder, trots att personen inte är närvarande (Lindgren, 2012:38).  

 

Risker och möjligheter  

Människors identitetsskapande på nätet är inte fritt, utan måste förhålla sig till regler och normer. 

Regler och normer som definieras av den grupp man tillhör.  Forskare har tittat på hur gruppers 

gränser fungerar och hur de förhåller sig till varandra samt hur institutionerna definierar och 

organiserar identiteter (Buckingham, 2008). Individer försöker upprätthålla känslan för status eller 

självkänsla genom att definiera själva identiteten. Det kan förekomma hot mot individers ego, stora 

som små i vardagen (Toma & Hancock, 2013). Hoten eller motgångarna är till stor del oundvikliga, 

men individen anstränger sig mycket för att inte tappa ansiktet eller börja tvivla på sig själv. Idag 

har vi en stor tillgång till källor där individer kan bekräfta sig själva, som exempelvis genom 

Instagram. Dessa verktyg är användbara för att bevara integriteten och självkänslan (Toma & 



Hancock, 2013). Trots hoten har ungdomar en intellektuell förmåga att förändra sin bild av 

omvärlden och sig själv (Ganetz & Lövgren, 1991:22). boyd (2008:54) ser egobilder som en form 

av intrycksstyrning (impression management). Det innebär att det finns en medvetenhet om de egna 

uttrycken och agerandet i förhållande till andra aktörer i nätverk och visar outtalade, men högst 

verksamma, sociala regler både online och offline. Intryckshanteringen omfattar enligt boyd (2008) 

tre sammankopplade delar av jaget. För det första, det jag uppfattar vara mitt verkliga jag, för det 

andra, hur jag tror att andra ser mig och för det tredje, hur jag önskar att jag var, i mina eller andras 

ögon (boyd, 2008). Människor har ett mer försiktigt sätt när det kommer till kommunikation som 

sker ansikte mot ansikte, medan “smalare” kanaler som datakommunikation antogs leda till mer 

opersonlig kommunikation, mindre hämningar och en lägre hänsyn till andra (Sveningsson, 

2013:333). Livingstone och Haddens (2008:5-6) presenterar fyra olika former av risker som kan 

förekomma på internet och sociala medier; innehålls-, kontakt-, kommersiell- och privatlivsrisker. 

Här följer en beskrivning för vad riskerna innebär: 

 

 Innehållsrisk: exponering av olagliga och möjligt skadligt innehåll, innehåll med våld, sex, 

rasism och hat. 

 Kontaktrisk: kontakt med främmande människor och nätmobbning 

 Kommersiell risk: annonsering, nedladdningar och nätspel. 

 Privatlivsrisker: intrång i privatlivet, utlämnande av personlig information och dataintrång 

 

Som bakgrund till Livingstones och Haddens risker, blir det viktigt att beakta vad Davison (1983) 

kallar för tredjepersonseffekten. Det innebär att människor tror att andra påverkas av mediernas 

budskap i större utsträckning än vad medierna skulle påverka de själva, alltså man ser sig själv som 

en tredje part. Innefattar medierna ett negativt budskap har människor en större benägenhet att yttra 

sig på ett starkare sätt, det vill säga, det blir betydligt lättare att se hur andra påverkas om det är 

utifrån negativa sammanhang. 

 

Privat och offentligt 

Ungdomar agerar som privata aktörer i en offentlig sfär. Habermas (2013/1962:11) ser alla 

arrangemang som är tillgängliga och synlig för allmänhet som offentliga. Offentligheten har att 

göra med något som ligger i allmänhetens bästa, där individer kan ha liknande intressen och endast 



behålla integriteten genom samspel med andra (Arendt, 1998:22). Den privata sfären innefattar 

familjen, på internet utökas gränserna något då avstånden till familjemedlemmar, runt om i världen 

minskar (Habermas, 2003/1969:37). Ungdomar har möjlighet att styra innehållet och synligheten 

för andra. Det leder till övervakning av handlingar och uttalande, minsta lilla handling, indirekt 

eller direkt kan leda till att andra granskar en och dömer en (Thompson, 2001/1995:176-177). När 

vi kommunicerar med andra kan det uppfattas som avskilt och intimt, i den privata sfären, samtidigt 

som människor har en vilja att göra sina röster hörda för den stora massan (Thompson, 2001/1995). 

Arnedt (1998) menar att detta eventuellt kan ske på bekostnad på hur människor vill uppfattas och 

bete sig i de olika sfärerna. Ser man till själva definitionen av ordet offentlig betyder det att allt 

som visas, kan ha sett, hörts och är det som får störst påverkan för den stora massan (Arnedt, 

1998:38). Livingstone (2008) menar att det blir mer förekommande att jämföra risker kring det 

som sker online och offline. Forskarna söker svar och önskar se samband om det som sker i det 

vardagliga livet sprider sig till det som sker på nätet, och tvärtom. Utifrån målgruppen och 

intervjufrågorna blir det väsentligt att studera innehållsrisker i form av pornografiska och lättklädda 

bilderna som förekommer på internet och sociala medier samt privatlivs risker som finns 

tillgängliga som “instarape” och “screenshots”. Dessa är exempel på de intrång som kan 

förekomma i tjejernas privatliv.  

 

I teoriavsnitten gjordes en djupare genomgång av Goffman och Giddens resonemang kring 

identitetskapande i olika kontexter. För att skapa förståelse för risker och möjligheter som 

förekommer på sociala medier och konsekvenser som kan påverka tjejerna i deras vardag nämndes 

exempelvis Livingstone och Haddens fyra kategorier för risker, dessa kommer att exemplifieras 

ytterligare i analysdelen. Näst följer en genomgång av metod, urval och genomförande. Kapitlet 

avslutas med en reflekterande del om forskarrollen och forskningsetiska dilemman. 

  



Metod 
Jag har valde jobba med kvalitativa intervjuer som var semistrukturerade (Ahrne & Svensson, 

2016:37). Metoden är ett är att föredra för att komma åt informanternas attityder, upplevelser, 

tankar och känslor (Ahrne & Svensson, 2016:53). Kvalitativa intervjuer ger även mig som forskare 

en bild av det som informanterna upplever som deras verklighet och med hjälp av intervjuguiden 

får informanten problematisera, tolka och analysera det aktuella ämnet (Ahrne & Svensson). 

Intervjuguiden hade fasta frågor inom valda teman: 

 

 Användandet av Instagram 

 Självpresentation och identitet 

 Normer och förhållningssätt på Instagram 

 Privat versus offentlig 

 

Frågorna i guiden var till början av mer allmän och sluten karaktär för att sedan gå över i öppna 

frågor. Detta för att informanten skulle ge målande beskrivningar och eventuellt en annan synvinkel 

och svar på frågor som inte fanns i intervjuguiden. Det gav även mig  möjlighet att ställa följdfrågor 

(Ahrne & Svensson, 2016). Huvudargumentet för att genomföra intervjuer är att på relativt kort tid 

ge informanterna en möjlighet att delge sina upplever och erfarenheter kring en företeelse. 

Eftersom det fanns en risk för att informanterna ger en ensidig och begränsad bild är det viktigt att 

få till en kompletterande del; i detta  fall en fokusgrupp (Ahrne & Svensson, 2016:82). För att få 

en större bredd valde jag en fokusgrupp i form av en diskussionsgrupp. Fokusgruppen används då 

man vill medvetengöra åsikter, effekter och attityder för personer som nödvändigtvis inte annars 

skulle mötas och diskutera aktuellt ämne (Ahrne & Svensson, 2016:82-84). 

 

Urval 

Jag har valt att intervju två stycken tjejer, en som är 15 år och den andra 18 år,  för de enskilda 

intervjuerna och i fokusgruppen deltog 14 stycken tjejer i 18-25 års ålder. Nästintill alla tjejer hade 

ett annat ursprung än svenskt. Eftersom jag har ett brett kontaktnät när det kommer till ungdomar 

(12-25 år) har jag öppnat upp möjligheten till deltagande i studien för dessa ungdomar, sedan valdes 

tre ungdomar, för de enskilda intervjuerna ut.  

 



Praktiskt genomförande 

Som en förberedelse innan fokusgruppen, lades frågorna som jag ville ha svar på i en kista. Detta 

för att de inte skulle gå förlorade. Under själva samtalet lät jag ungdomarna styra samtalet och 

eftersom jag har varit en del av verksamheten tidigare kunde jag i högre grad vara den berömda 

flugan på väggen. Jag tog tillfället i akt att besöka verksamheten under ett större arrangemang som 

de anordnar, “Tjejbrunch”, och för att runda av den dagen fick jag tillåtelse att genomföra 

fokusgruppen. Det är samordnare för verksamheten som spridit information angående studien. Hon 

valde att samtala med de tjejer som anmält sig till arrangemanget och påtala möjligheten att få sin 

röst hörd genom att låta sig intervjuas om deras användning av sociala mediet Instagram. Lokalen 

för arrangemanget var en offentlig mötesplats där ungdomar till vardags brukar träffas och umgås. 

Intervjuguiden som skapats för intervjuerna var baserad på en intervju mellan en tjej och mig som 

forskare (Kvale & Brinkmann, 2014:176-178). Frågorna som användes under fokusgruppen kom 

att ha fragment från intervjuguiden och situationsanpassade utifrån diskussionsmöjligheter som 

uppstod. Intervjuguiden var rätt omfattande och det var skönt att ha frågor att sålla mellan. Vissa 

informanter har förmågan att snabbt svara på en fråga och sedan inte utveckla det såvida man inte 

får frågor kring det. Min ståndpunkt visade sig vara att ställa olika typer av frågor som uppföljning-

, sonderade- och öppna frågor (Kvale & Brinkmann, 2014:176-178). Om det behövdes ställde jag 

följdfrågor eller använde kroppsspråk och ord som de själva sagt i uppföljningsfrågorna. Tack vare 

utformningen på frågorna kunde det ställas öppna frågor. Vid situationer då förståelsen för ett 

resonemang behövde förtydligas eller ökas, bad jag om fler exempel. 

 

Eftersom jag skulle resa för att genomföra både mina enskilda intervjuer och gruppdiskussionen, 

valde jag att genomföra dessa under en och samma dag. Detta av bekvämlighets- och effektivitets 

skäl. Det kom att genomföra två enskilda intervjuer och under fokusgruppen var 14 stycken tjejer 

deltagande. Varje intervju tog cirka 1 timme- 1 timme och 15 minuter. En av tjejerna som var bokad 

och tilltänkt till en enskild intervju fick åka på jobb och kunde inte närvara. Min bedömning efter 

transkriberingen var att det fanns rikligt med empiriskt material och någon ytterligare intervju inte 

var nödvändig.  

 

Analys och insamling av empirisk data 

För att samla in det empiriska materialet var någon form av inspelningsutrustning att föredra samt 

anteckna som komplement till intervjusituationerna (Ahrne & Svensson, 2016:34). Viktigt att 



poängtera är samtycket från informanten för att få spela in. Antecknandet gjordes utifall 

inspelningen skulle gå förlorad på något sätt och som stöd för transkriberingen.  Transkriberingen 

gjordes de nästkommande dagarna, efter intervjuer, för att hålla samtalen aktuella. Det finns en 

styrka i detta sätt då man har allt färskt i minnet och blir lätt att komma ihåg sinnesstämning, 

kroppsspråk och själva intervjusituationen (Kvale & Brinkmann, 2014, Ahrne & Svennson 2016). 

För att inte förlöjliga informanterna i analysdelen har jag valt att skriva bort vissa ord, men låtit 

essensen av att det är ungdomar som intervjuas vara kvar. Vid transkriberingen upptäckte jag att 

informanten och jag speglade varandra i fler avseenden vad gäller framför allt kroppsspråket. 

Skrattade personen, skrattade jag, log personen gjorde även jag. Nickade personen valde jag att 

göra det med samt märkte jag att informanten sökte bekräftelse i ett resonemang nickade jag för att 

visa att jag lyssnade och de kunde fortsätta sitt resonemang.  

 

Metodreflektion 

Jag valde på förhand kontakta ungdomar till de enskilda intervjuerna och var medveten om de 

risker som fanns. Informanterna var väldigt samarbetsvilliga och välmotiverade (Kvale & 

Brinkmann, 2014:207) och måna om att göra rätt för sig. Vid den ena intervjun använda en av 

tjejerna frasen “du vet va ja menar” som ett uttryck för att jag som känner henne ska förstå de 

resonemang hon vill lyfta fram. Vid fokusgruppen väljer en av tjejerna att fråga om de är på rätt 

spår och som avslutningsfråga: “Har du fått ut tillräckligt?”. Min bedömning är att jag har haft en 

stor fördel i bokningen av intervjuerna. Risker som fanns var att det endast skulle komma ett fåtal 

till evenemanget och att tjejerna till de enskilda intervjuerna inte skulle dyka upp eller få förhinder. 

Då ungdomar är experter på deras egna liv var frågorna utformade på ett sätt som anpassar dem i 

språk och intervjuteknik. Då vi har en relation sedan tidigare behövde jag inte lägga fokus på att 

skapa en intervjusituation som känns bekväm då vi redan är det med varandra (Ahrne & Svensson, 

2016) . 

 

För att analysera min forskarroll efter dem genomföra intervjuerna har jag valt Kvale & 

Brinkmanns (2014:208-209) sätt att se forskarrollen. Till en början antog jag rollen som 

strukturerad där jag började i akademisk anda med att berätta syfte, mål, vad deras utsago skulle 

användas till, funktionen av inspelning samt om konfidentialitetskravet. Jag valde att knyta ihop 

samtalet genom att erbjuda en återkoppling då känslor eller tankar lätt kan uppkomma vid samtal. 



I fokusgruppen bad jag informanterna skriva ner sina spontana tankar och fundering, vad de ville 

förmedla till mig efter samtalet (dessa presenteras i bilaga 3). För att få flyt i samtalet var jag noga 

med att låta informanterna berätta klart sina resonemang innan någon följdfråga eller ny fråga 

presenterades Jag var noga med pauser och att alla fick säga något vid varje fråga genom 

ögonkontakt samt bekräftade genom nickning när det var dags för att ta en ny fråga från kistan där 

frågorna fanns, vilket synliggör den vänliga forskaren (Kvale & Brinkmann, 2014:208-209). Jag 

lät ungdomarna ställa motfrågor till varandra och när de ville att någon skulle förtydliga sitt 

resonemang. Min upplevelse är att jag kunde vara flugan på väggen under fokusgruppen som jag 

eftersökte. För att informanten skulle vara medveten om att jag var en aktiv lyssnare valde jag att 

sammanfatta flera moment och kopplade på resonemang från tidigare utsagor när de passade in i 

samtalet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Nackdel med att gå tillbaka till ungdomar som är bekanta, är att ungdomarna säger det de tror att 

studien “mår bra av” och inte deras egentliga upplevelser och erfarenheter. Det skulle på förhand 

bli en tuff balansgång. Jag hoppades på att hålla en professionell distans (Bruhn Jensen, 2012). Det 

fanns även frågetecken kring makt, som jag äger, makt i den meningen att jag har kännedom om 

tjejerna sedan tidigare och kan utnyttja min position samt att intervjufrågorna kan bli utlämnande 

för tjejerna (Ahrne & Svensson, 2016:47). Tydligheten från min sida när det gäller möjligheten till 

konfidentialitet måste vara glasklar samt möjligheten att när som helst avbryta intervjun för att 

uppta den vid senare tillfälle (Kvale, 2014). Lockelsen till att tacka ja till att vara med på intervjun 

kan vara stor hos tjejerna och det gäller att förklara syftet med studien innan intervjun, så att de 

förstår vad deras svar ska användas till (Kvale, 2014:84-85). Innan själva intervjun är det viktigt 

att återigen framhäva samtyckesaspekten och konfidentialiteten, förklara vem som får ta del av 

materialet och hur mycket av materialet som kommer anonymiseras (Kvale, 2014:84-85). 

 

Kort presentation av informanterna, som de själva väljer att presentera sig 

1. Nanna, 15 år, går i 8:an på högstadieskola. På fritiden sjunger hon, fotograferar och är 

engagerad och aktiv i politiska sammanhang. (Enskild intervju) 

2. Hamide, 18 år, tredje året på gymnasiet. Hon är konstintresserad, främst inom foto och 

musik. (Enskild intervju) 



3. Rita, 21 år, etnisk svensk. På fritiden gosar hon med katten, umgås med kompisar och familj 

och kör bil. (Fokusgrupp) 

4. Anna, 25 år, född i Sverige, förskolevikarie. På fritiden umgås hon med familjen och vänner 

samt fikar. (Fokusgrupp) 

5. Cilla, 24 år, från Chile, studerar marknadsföring Hon gillar musik, film och teater. 

6. Wanja, 22 år, från Chile, studerar på universitet. Hon gillar böcker, djur och välgörenhet. 

(Fokusgrupp) 

7. Dannie, 24 år, etnisk svensk, jobbar i butik. Hon gillar sin valp, sin pojkvän och sina vänner. 

(Fokusgrupp) 

8. Ragda, 19 år, född i Sverige, ursprung från Etiopien, går gymnasiet. Hon gillar att dansa. 

(Fokusgrupp) 

9. Noomi, 21 år, flyttade från Irak till Sverige när hon var 9 år. Hon gillar skate, träning, basket 

och film. (Fokusgrupp) 

10. Sanja, 21 år, ursprung i Etiopien. Hon gillar att kolla på tv-serier. (Gruppdiskussion) 

11. Ida, 20 år, född i Somalia, studerar till undersköterska. Hon gillar att kolla på turkiska tv-

serier. (Fokusgrupp) 

12. Fadime, 22 år, studerar på universitet. Hon gillar att lära sig nya språk, resa och att äta. 

(Fokusgrupp) 

13. Jajje, 23 år, ursprung från Uganda. Hon gillar musik, tv-serier, dansa och att umgås med 

vänner. (Fokusgrupp) 

14. Iraj, 24 år, studerar på universitet, ursprung från Somalialand. Hon gillar amerikanska tv-

serier, politik, volotärarbete och att baka. (Fokusgrupp) 

15. Avo, 20 år, ursprung från Somalialand. Hon gillar tv-serier, film och att umgås med vänner. 

(Fokusgrupp) 

16. Nima, 21 år, förskolevikare. Hon gillar film, tv-serier och politik. (Fokusgrupp) 

 

Metodkapitlet har lyft urval och tillvägagångsätt som tillämpats. Som en avslutning belyses vikten 

av transparens när det gäller forskarroll och de ställningstagande som fått göras. I resultat- och 

analyskapitel som följer kommer citat från både de enskilda intervjuerna och  fokusgrupperna 

utgöra en central roll för att föra diskussionen framåt. 

 



Resultat och analys  
Näst följer en presentation av det empiriska materialet från de enskilda intervjuerna samt 

fokusgruppens resultat utifrån diskussionsgruppen. För tydlighetens skull väljer jag presentera det 

genom teman som självpresentation och identitet, risker och möjligheter utifrån unga tjejers 

självpresentation samt hur unga tjejer förhåller sig till den privata och offentliga sfären, som varit 

förekommande i tidigare forskning och teoriavsnitten. För att belysa centrala delar följer näst en 

sammanfattning. 

 

Sammanfattning 

En kort historisk genomgång för hur det var att växa upp som tjej och vilka förutsättningar som var 

gällande för 1900-talet togs upp (Freedman, 2002). Utifrån uses- and gratificationteorin kan 

bakgrunden till varför människor använder sig av medier förstås samt hur individer interagerar med 

varandra (Gripsrud, 2002). Genom Goffmans självpresentation om hur individen skapar identiteter 

genom vad han kallar för “performance” kunde en bakomliggande förståelse fås för hur tjejer 

skapar olika typer av identiteter, det som Gripsrud (2002) presenterar som “typer av identiteter”. 

Självpresentation och identitetsskapande handlade om människors behov att framstå som 

värdefulla och goda (Sherman & Cohen, 2006). De intryck som skapas i samspel med andra lär vi 

oss hantera med tiden (boyd, 2007). Tjejer beskriver mobiltelefonen som livsviktig och den finns 

ständigt närvarande, framför allt genom att besöka sociala medier (Forsman, 2014). Kvinnor som 

använde sig av Facebook gjorde det för att de själva var missnöjda med sina egna liv (Denti m.fl., 

2012). Det finns tendenser till att själva användandet går mer mot det privata. Tjejer tenderar till 

att vara försiktiga med den information som de lämnar ut och visar (boyd, 2007). Trots de risker 

som finns när tjejer befinner sig på nätet, kan de med fördel experimentera och utforska, det är så 

de får lära sig (Livingstone, 2012). Risker som kan förekomma på internet i stort presenterades 

genom Livingstone och Haddens kategorisering samt möjligheter som skapas i och med den 

ständiga uppkopplingen på internet belystes.  

 

Självpresentation och identitet 

För att synliggöra hur tjejer väljer att presentera sig på Instagram följer här ett par citat från Rita, 

Iraj, Hamide & Nanna. Rita och Iraj, fokus ligger på att visa på fördelar de väljer att lyfta fram. 

Rita förklarar vad hon väljer att lägga upp för bilder på sociala medier: 



 

“Asså, man lägger ju upp de som berör en på något sätt, de e ju kopplat 

till sig själv. Men sen är de kanske så att man gör de mer finare än vad 

de egentligen är, asså för mig spelar de ingen roll, ja bryr mig inte om 

va som e fint eller inte, men ja tror ändå de e kopplad till en som person 

på något sätt, man lägger ju inte upp något man inte diggar.” (Rita 19 

år) 

 

Rita förklarar att man väljer att presentera en sida som är ”lite finare” än vad det nödvändigtvis är, 

men fortsätter med att det ändå är egenskaper eller annat som hör personen till i vanliga fall. På 

Instagram blir det tydligt då människor kan framhäva sig själva genom bilder, filmer och texter 

(Goffman, 2014/1959). Idag kan ungdomar skapa sina identiteter på ett friare sätt och får lov att 

experimentera sig fram till det som känns bra för stunden och det givna tillfället (Gripsrud, 2002). 

Dagens ungdomar har kommit ännu närmare och “multitaskar” på en mängd kreativa sätt. 

Ungdomar blir experter på funktion och identitetsskapande (Findahl, 2013). Likväl handlar det om 

sökandet efter sätt att förstå omgivningen genom frågor om sig själv innan man kan ta itu med sitt 

identitetsskapande (Stald, 2007). Tjejerna tenderar till att försöka förstå sin omgivning och detta 

kan ta tid, internet kan bli en tillflykt där man hittar positiva sammanhang, där de kan bekräfta sig 

själva, hitta en tillhörighet och skapa identitet genom gemenskap som de finner (Giddens, 1999: 

Goffman, 2014/1959). boyd (2007) ser det som intryckstyrning där jaget sammankopplas i tre 

delar. I Ritas fall handlar det om presentationen av det verkliga jaget, det vill säga, hon presenterar 

sig på det vis hon anser att hon uppfattar at hon är i verkliga livet. Appliceras Goffmans teorin på 

boyds sammankoppling av jaget, inbjuder Instagram med de funktioner och verktyg som finns det 

där, att kunna presentera sig på de mest fördelaktiga visen. Iraj berättar nedan om bilder som hon 

lägger upp för att framhäva det perfekta livet: 

 

“Om ja kollar på mitt flöde nu så e de bara ´but the good life to be 

honest´. Man lägger upp de bilder man tycker e fina, dom bilderna man 

gör roliga grejer och sen tar man alltid dom selfiesarna som blir 

snyggast, think about the fleek. När man reser lägger man ut de roliga 

bilderna, man lägger inte ut vardagliga grejer oftast, kanske nån gång 



när man gjort värsta frukosten. Jag skulle inte lagt upp om ja har flingor 

eller bara idag. Asså många lägger upp de de tycker e bäst o sen kanske 

nån gång då o då lägger man upp något politiskt eller nånting för att ta 

ställning.” (Iraj 20 år) 

 

Iraj menar att det blir viktigt att publicera det goda livet, det som faktiskt sker varje dag känns 

förlegat och blir inga bra bilder. När det kommer till grupper och gemenskaper är flertalet tjejer 

noga med att understryka den bild de väljer att presentera av sig själva (Lalander & Johansson, 

2012:51). De lyfter upp och sparar de bitarna där “livet” varit mer generöst och ibland kan de till 

och med se till att ändra detaljer så att det passar in i rådande normen (Lalander & Johansson, 

2012:51). De väljer att dölja sådant som inte passar och är det något som sticker utanför ramarna 

(Goffman 2014/1959). Det goda livet är det perfekta livet, tjejerna kallar det goda livet för fleek, 

alltså att visa upp när livet är som bäst. Det gör tjejer antingen till förebilder i positiv bemärkelse 

där de kan stötta varandra eller så kan det slå fel och de yngre och ovana kan få en uppfattning om 

att det är så livet ska se ut och vara. Buckingham (2007) menar att tjejer vill framställa sig som 

personer som är glada, roliga, spontana och medvetna om utseendet, tjejerna är måna om att synas 

i rätt sammanhang och kan därmed välja vilken sida hon presenterar för tillfället, vissa egenskaper 

och yttranden lämpar sig bättre in på andra sociala medier (Buckingham, 2007). Även Irajs 

uttalande kan ses utifrån boyd (2007) impression management, den jag önskar att jag var. Tjejerna 

väljer att presentera den bilden av sig själv som nödvändigtvis inte behöver vara felaktig, men 

självpresentationen förskönas. Tjejerna visar på medvetenhet kring de val de väljer att göra när de 

publicera en bild (bilaga 3), men å andra sidan förstärker de det klimat och förhållningssätt som 

råder på Instagram, att det perfekta livet är det som ska synas. Det är också de spelregler som tjejer 

får brottas med; de ska synas i sammanhang som är bra för dem (Ganetz & Lövgren, 1991:22). 

Detta exemplifieras i följande citat av Hamide: 

 

“Många tjejer försöker trycka ner sina andra kompisar för att man själv 

ska se bättre ut. Ja förhöjer hellre mina kompisar för o visa  hur jävla 

bra dom är liksom.../lite hur man e som människa, hur man vill att sina 

medmänniskor ska må.” (Hamide 18 år). 

 



Hamide berättar om hur hon väljer att presentera sina kompisar genom Instagram. Hennes sätt gör 

att applicera på Lalander och Johanssons (2012) sätt att se interaktionen på: identitetskapande 

genom socialisation. Hamide socialiseras genom sina kompisar, genom att följa och uppmuntra 

dem. Det kan ses som att Hamide formar sina kompisar som hon vill ha dem. Detta då hon väljer 

att uppmuntra vissa beteende som hon vill att andra ska se. Det kan även ses som anti-socialisation 

då Hamide väljer att klanka ner på andra för att framhäva sig själv, alltså använder andra som 

språngbräda. 

 

“Much cooler on the internet, de e lite så, inte fullt ut. Jag tror egentligen 

att de olika på olika sociala medier, till exempel på Facebook har ja 

mycket kontakt med mina vänner, till exempel genom unga feminister och 

ung pride. På Facebook är de mest folk som ja känner o på Instagram vill 

ja komma ut till folk, visa min konstnärliga sida.../för de e ganska mycket 

jag på Instagram. Ja lägger ut min personlighet där. Hur ja e som person 

och hur ja e ja samt hittar olika inspirationskällor. Jag skriver och tar 

bilder på sånt som ja tycker om” (Nanna, 15 år) 

 

När man som Nanna lägger ut sin personlighet på Instagram blir det väsentligt vilken identitet som 

hon väljer att presentera. Gripsrud (2002) framhåller två olika typer av identiteter, social och 

personlig. Där den personliga framhäver det som är unikt och speciellt för en individ. Den sociala 

identitet inbegriper dels de sammanhang som individen befinner sig i och människor ges en 

möjlighet till att värdera dem.  Likväl som boyds (2007) andra del i sammankopplingen av jaget, 

som innebär, hur jag tror att andra ser mig, kan appliceras. Nanna har en förhoppning om att 

människor ska se hennes konstnärliga sida, vilket hon menar är en del av hennes identitet. Samtidigt 

“erkänner” hon att hon framhäver olika sidor hos själv beroende på vilket socialt media hon 

befinner sig på. I samtalet kom det fram att tjejerna fokuserar mycket på den image som 

presenteras, alltså det som de uppfattar andra tänker om dem. Det är identiskt med boyd 

(2007)  resonemang kring hur vi väljer att presentera oss på nätet och vem som får ta del av den 

informationen i slutändan. Det finns svårigheter i vad som skiljer den privata och den offentliga 

sfären åt, speciellt i form av gränsdragning. Tjejerna i studien verkar mer medvetna nu när de börjar 

närma sig 20-årsåldern, kring de yngre tjejer som söker uppmärksamhet. Giddens (1999) menar att 



det kan bilda ett vakuum då tjejernas olika egenskaper som personer framförs i olika sammanhang 

inte kan framkallas utan andra personers respons. Det finns skäl att instämma med Giddens, det är 

givet att det inte är självklart att personen man ämnar framställa är den som är den som slutgiltigt 

presenteras. Människan är en social varelse och hen väljer att socialisera sig, i det verkliga livet 

eller på nätet genom att interagera med andra. Dessa har en stor påverkan, vi kan bli bättre eller 

sämre människor i mötet med andra. Människor är även föränderliga vilket syns på oss som 

individer. Vissa forskare menar att vi väljer att presentera oss i de mest fördelaktiga lägen på sociala 

medier och har ett stort behov av bekräftelse samt skapar vår identitet i samråd med andra som vi 

umgås med, alltså dels i det virtuella och dels i den värld som vi lever i (Giddens, 1999).  

 

Risker och möjligheter utifrån unga tjejers självpresentation 

Livingstone och Haddens (2008:5-6) beskrev fyra kategorier av risker. I följande avsnitt kommer 

risker som innehållsrisk, privatlivsrisker och som hastigast kontaktrisk illustreras i form av citat 

från intervjuerna. Citatet som följer nedan, från Noomi belyser en av svårigheterna tjejer upplever 

på sociala medier:  

 

“Ja tänkte oxå på att man e mer social på internet, men när du 

träffar personen i verkligheten varför kan man inte vara lika social 

då? Ja, men vissa är mer socialare på internet men ja tycker inte 

om de i all fall. Jag tycker mer “Kom hem till mig o knacka på min 

dörr” istället , kör old schoolstil, jag tycker om mer de. (Noomi 21 

år) 

 

Noomi vill att man ska börja träffas ansikte mot ansikte i större utsträckning än vad hon upplever 

att hon och andra tjejer gör idag. Konsekvensen av den ökade användningen av sociala medier har 

gjort att tjejerna upplever att de tillbringar mer tid med att umgås på nätet än att träffas offline. 

Hamide2 drog det långt i ett uttalande och menade att de yngre som växer upp nu går förlorade 

barndomen3. Hon romantiserade sin egen barndom och menade att istället för att hänga framför 

datorn eller mobilen var de ute och spelade fotboll eller gick promenader utan något egentligt mål 

                                                           
2 Se transkriberingen från den enskilda intervjun med Hamide, ges ut på begäran 
 



i bostadsområdet, bara för att umgås. Människor antogs vara mer hänsynsfulla ansikte mot ansikte, 

medan “smalare” kanaler som datakommunikation antogs leda till mer opersonlig kommunikation, 

mindre hämningar och en lägre hänsyn till andra (Sveningsson, 2013:333). Ungdomars 

mobilanvändning har inte att göra med förvirring och intryck som vissa forskare menar utan en 

konsekvens av att vara ungdom i det moderna samhället (Stald, 2007). Ungdomars engagemang 

kring den moderna och tillgängliga tekniken har lett till att de lätt hamnar i riskzonen, inte bara för 

pornografi och grooming utan för psykiska och fysiska konsekvenser (Buckingham, 2007). 

Tjejerna upplever en stor oro för direkta och indirekta hot som ingriper sociala medier. Här följer 

exempel på vad Noomi upplever som risk på sociala medier: 

 

“De finns massor av porr på Instagram o Facebook o detta 

påverkar skitmycket alla människor till och med barn när dom 

skaffar sig det.  Många barn har Facebook, Instagram redan när 

dom e hur gamla åtta typ…” (Noomi 21 år) 

 

Trots de risker som finns som Noomi och de andra tjejerna upplever genom exempelvis pornografi, 

blir det viktigt att tänka på vilken presentation man visar av sig själv. Människors 

identitetsskapande är på nätet inte fritt, utan måste förhålla sig till regler och normer. Regler och 

normer som definieras av den grupp man tillhör.  Forskare har tittat på hur gruppers gränser 

fungerar och hur de förhåller sig till varandra samt hur institutionerna definierar och organiserar 

identiteter (Buckingham, 2008). Tjejerna är noga med att tänka på vilka signaler de sänder ut och 

analyserar konsekvenser eftersom det kan påverka flera personer än de själva. Idag är det ett förnyat 

sätt att umgås och de spendera tid med andra människor vilket gör att det blir naturligt att utsättas 

för olika faror, men också möjligheter som sociala medier kan skapa. boyd (2007) menar på att 

vuxna skulle göra de unga en otjänst om tillgången till det offentliga skulle begränsas. Mer 

fördelaktigt skulle det vara om vuxna agerade som guider. Pornografi kan ses utifrån vad 

Livingstone och Haddens (2008) kallar för innehållsrisk, vilket innebär exponering av olagligt 

material och skadligt material, som Noomi menar i detta fall kan skada de barn och ungdomar som 

inte kan förbise den typen av risk. Hamide visar på unga tjejers bekräftelsebehov, när de visar 

lättklädda bilder. 

 



“De e sorligt att så unga människor som inte ens fyllt femton 

lägger ut lättklädda bilder på sig själva o att man så ung har ett 

så stort bekräftelsebehov. De som tolvåringar gör idag de gör JA 

idag o ja e nitton, dom får liksom ingen barndom.” (Hamide, 18 

år) 

 

Hamide tycker att det är sorgligt att unga tjejer och killar som är tre år yngre än henne har ett så 

starkt bekräftelsebehov. Problematiken som Hamide menar kan ses som Davisons (1983) 

tredjepersonseffekt, alltså att hon väljer att se sig själv som tredje part och ställer sig själv utanför. 

Man kan även utläsa ett bekräftelsebehov hos Hamide, men att hon maskerar det genom att flytta 

fokus till andra för att tala om hur andra tjejer påverkas. Bekräftelsebehov blir tydligt då hon säger 

att 15 åringarna beter sig på samma sätt som hon själv gör, och hon är 18 år. De möjligheter som 

finns med sociala medier och internet är att människor kan interagera och konsumera andra 

personers nätidentiteter genom exempelvis kommentarer och bilder, trots att personen inte är 

närvarande (Lindgren, 2012:38). Idag är ungdomarna tillgängliga på ett helt annat sätt än vad som 

var möjligt förr, på gott och ont. Ungdomar idag slutar inte att vara offline utan får ta med det som 

sker på nätet in i hemmet trygga vrå. Mobilen verkar vara det första de tittar på när de kliver upp 

och det sista de gör innan de går och lägger sig (Findahl, 2013). Hamide problematiserar i citatet 

nedan kring effekter som blir påtagliga i hennes vardagsliv: 

 

“De får mig o tänka på vilket jävla samhälle de har startat me de 

här Instagram o allting. Ja tycker de e en skitbra källa, men 

människor kan använda de på fel sätt, som för hämnd som eller när 

man inte har så asbra självförtroende så kanske man måste hänga 

ut andra för att man ska må bättre. Man ska visa att man har 

makten, leka me människor precis som man vore gud.” (Hamide 18 

år) 

 

Medierna påverkar oss. Hamide och flertalet av de andra tjejerna är medvetna i deras val av medier 

och medvetna om konsekvenserna. Hamides uttalande går att jämföra med studien som gjordes 

kring svenskarnas användning av Facebook (Denti m.fl., 2012). Kvinnor som var missnöjda med 



sina egna liv var mer benägna till att använda Facebook, vilket gör att även unga tjejer upplever 

risken med att befinna sig på sociala medier i allmänhet.  Anna fortsätter med att berätta vilka 

konsekvenser som blir påtagliga i vardagslivet, något hon själv varit med om:  

 

“Asså, den här människan måste antagligen varit inne på min 

Facebook o tagit min profilbild därifrån för mitt Instagramkonto va 

privat, o ja hade inte så många följare. Sen var de min killkompis 

syster som skrev till mig, “Har du skaffat dig ett nytt 

Instagramkonto, ville bara säga att de finns ett annat konto på ditt 

namn som dom försökte lägga till mig” så ja gick typ o anmälde 

bara, de var sjukt med..” (Anna 25 år) 

 

I och med den ökande användning av sociala medier i åldern 17-18 år blir risker som Anna nämner 

eventuellt svåra att undvika, 94 procent har tillgång till en smartmobil. 87 procent av ungdomarna 

använder mobiltelefonen för att besöka och nyttja sociala medier (Statens medieråd, 

2015).  Händelserna i Göteborg, Instagrammålet berördes och en av tjejerna kom ursprungligen 

därifrån och kunde berätta att hon och hennes kompisar var väldigt kritiska mot den information 

som framkom, då tjejer och killar som de kände hängdes ut, de visste att informationen inte var 

sann. Informationen spreds dock på flera håll och tjejerna som det ryktades om fick konsekvenser 

när det kom fram till föräldrarna. Liknande händelser hade hänt tjejerna som var på plats vilket 

gjorde att de kunde relatera till händelsen i Göteborg, dock gick det aldrig till åtal. Precis som 

Hamide påvisade i ett tidigare citat, finns det en nackdel med sociala medier, kommer det i fel 

händer kan det missbrukas och ställa till oreda. Polisen, andra myndighet och instanser får svårt att 

hjälpa de berörda eftersom “förövarna” kan gömma sig bakom en skärm och många gånger är 

anonyma. Flera kunde även erinra sig grupper på Facebook där tjejer och killar kunde lista 

“fuckboys” och “slampor” i staden samt om en person som spred rykten och filmer på sociala 

medier framför allt om somaliska tjejer. Många av de unga tjejerna hade varit med om “facerape” 

eller “instarape” (Forsman, 2014) som tidigare nämnts innebär när någon annan har tillfälligt, utan 

personens vetskap får tillgång till ett konto där de då kan skriva statusuppdateringar och lägga upp 

bilder som ska vara underfundiga eller kan på något sätt förlöjliga eller göra sig rolig på den andres 

bekostnad. Nästintill alla tjejerna hade varit med om detta. De menar att det händer lätt när de lånar 



varandras telefoner och inte loggar ut. I Annas fall var det lite mer extrem då en person aktivt valt 

att ta hennes bild och sedan göra ett konto som hen sedan förfogade över. Flera tjejer var oroliga 

över det faktum att det var så lätt att komma över bilder, genom screenshots, från sociala medier 

som publiceras och egentligen inte ha någon vetskap kring hur och när dessa bilder används. En 

del tjejer hade börjat med slutna konton, det vill säga endast låta folk som känner eller vill ska se 

deras profil få tillgång till all information. Tjejerna är i viss mån mer personliga på Instagram och 

då önskas mer kontroll över vilka som ska ha och får tillgång. Frågan är om sociala medier förlorar 

sin poäng då tjejerna menade att det är folk de redan känner, som de har som följare. Sociala medier 

fungerar som en länk mellan Sverige och till andra personer ute i världen och gör det svårare när 

vi sluter oss mer och mer.  

 

Hur unga tjejerna förhåller sig till den privata och offentliga sfären  

Under 90-talet påstod forskare att nätmiljöer kunde få gemene man att släppa på hämningar som 

finns och tenderar till att blotta detaljer om sig själv. På så vis kunde människor komma närmare 

varandra och öppna sig för varandra i ett tidigare skede. Samtidigt fanns det de som sa att “om 

sociala medier fortsätter att växa så kommer de bli än mer opersonliga och vi kommer att visa allt 

mindre av oss själva på dem” (Svenningsson, 2013: 345). Detta kan ses som paradoxalt då sociala 

medier blir mindre socialt. För att dämpa behovet av bekräftelse och umgänge finns teoretiker som 

påstår att vi kommer söka oss till mer specialiserade och inriktade forum (Svenningsson, 2013). 

Hamide belyser vad som kan bli en negativ effekt av ett uppdämt bekräftelsebehov: 

 

“Ja tycker man borde tänka lite mer på ens framtid, om en 

arbetsgivare ser att du lägger ut opassande bilder. Man har 

fördomar om människor de har alla, första intrycket de kan du inte 

göra något åt liksom, detta e din arbetsgivare.” (Hamide 18 år) 

 

Detta blir en synbar konsekvens av självpresentation och när den privata sfären kliver in i den 

offentliga. Det finns de tjejer som redan innan de slutat gymnasiet tänker på deras framtida 

arbetsgivare. Den här tjejen är väldigt noga med i vilka sammanhang hon syns och vilka bilder som 

publiceras av henne. Om hon fick säga sin mening ville hon uppmana unga tjejer i 15 årsåldern att 

inte publicera lättklädda bilder och att se vikten med att själv styra över när och var man vill och 



ska synas. Dessa tjejer, menar hon, brottas med behov för bekräftelse och bilden man vill visa upp 

av sig själv. Det blir svårt att leva här och nu och ständigt tänka på den framtiden som de går till 

mötes, samtidigt som internet är en enda stor dammsugare och bildbank, allt som läggs upp sparas 

och kan tas fram. Det vill säga, det som upplevs som det privata livet blir helt plötsligt offentligt 

och vem som helst kan se och ta del av bilder och annan information. Det finns en även möjligheter 

med att det privata livet flyttat ut på sociala medier och Jajje, 25 år berättar om en: 

 

Människor kan ta mycket plats de e ändå något som är bra med 

social medier. Det är som medier som vi har mer eller mindre 

kontroll över så vi kan visa en annan bild så dom mainstream-media 

inte visar...på oss… (Jajje 25 år) 

 

Jajje visar på möjligheten för unga människor att få sina röster hörda genom sociala medier 

(Lindgren, 2012:107). Som publik kommer allt närmare de kändisar som vi ser på TV eller film 

och pratar frekvent om dem (Thompson, 2001/1995:272). Ungdomarna får möjlighet att komma 

närmare dem på ett sätt som inte var möjligt tidigare och insyn som endast den närmaste familjen 

hade. Tjejerna gör upptäckten att kändisar egentligen inte är några märkvärdiga personer utan att 

de lika gärna kan vara vem som helst (Gripsrud, 2002). På så sätt kan det ses att kändisarna förlorar 

sin status, men det finns fortfarande ett sug kring att bli som dessa personer som sprider inspiration 

och tips i form av sminktips, klädtips, “most-haves”,  karriärsval och vänkretsar. Gripsrud 

(2002:25) menar att en del människor försöker härma personer som de ser upp till, oftast kändisar, 

efter utseende och egenskaper som de kan idealisera och efterlikna. Samtidigt som det finns 

argument kring att nya medier skapas och gör möten opersonliga, det inskränker på vissa delar av 

kommunikation (Lindgren, 2012:31). Hamide fortsätter med de fördelar och möjligheter som finns 

på Instagram genom att berätta om kändisskap: 

 

“Marknadsföring, man kan bli känd  på Instagram. Man kan göra 

roliga videors eller lägga upp en massa träningskort till exempel o 

då kanske man kan bli känd genom de eller bara lägga ut 

jättesnygga foton så kan människor se dom säga till någon annan 

“har du sett dom fotona”. Om de kommer till rätt människa så 



kanske man får jobb inom de eller bli känd överhuvudtaget.” 

(Hamide 18 år) 

 

Hamide menar att det finns tillfällen som möjliggör att andra kan se information som presenteras. 

I det privata livet finns det vissa beteendenormer som ska upprätthållas och dessa tror inte individen 

nödvändigtvis på. Finns det en osynlig publik som individen tror är närvarande finns det risk för 

avsteg från normen kommer straffa sig och man blir raskt manade att inställa sig i ledet (Goffman, 

2014/1959:76). Det finns en öppenhet och flexibilitet som ger människor en större handlingsfrihet 

och mångfald berikar samhället samt gör självidentiteten påmind (Giddens, 1999). Ungdomar med 

digital kompetens kan med fördel utforska och förbättra de digitala färdigheterna samtidigt som 

det ger ett större ansvar och risktagande på nätet. Det finns alltså en del risker att befinna sig på 

nätet som kan leda till sårbarhet beroende på bland annat nätets utformning och miljö (Livingstone, 

2012). Utifrån den information som presenteras bildar sig människor en uppfattning kring vem som 

är bakom skärmen (Weibusch m.fl., 2009). Rita berättar hur lätt det är att publicera något på nätet: 

 

Jag tror man tar lite för lätt på att lägga upp saker på Facebook, på 

nätet överhuvudtaget. De är för mig den störta hotkällan för 

framtiden. Allt som inte har me historia o göra håller på att dö ut 

plus allt med nätmobbning.(Rita 21 år) 

 

Rita beskriver Livingstone och Haddens (2008) kontaktrisk, det vill säga, kontakt som sker med 

främmande människor eller mobbning via internet. Det går inte att undgå att alla påverkas av de 

budskap som förekommer på internet- De risker som tjejerna är studien utsätts för är precis lika 

stora för alla tjejer (Livingstone & Hadden, 2008). Nanna beskriver att det finns en skillnad i när 

och var hon väljer att vara privat och i vilka forum det tar uttryck i: 

 

Ja e ganska personlig på mitt konto och e ja vill inte att vem som 

helst, ja vill inte att världens snusko ska komma in o titta på mina 

bilder, , man kan ju blockera den i så fall.../Komma ut till folk som 

har andra åsikter än vad man själv har och skapa diskussioner o 

sånt. Ja vill ju de egentligen, men ja e ju lite för feg för ja e ganska 



rädd om mitt Instagram för där har ja bilder o minnen. (Nanna 15 

år) 

 

Hur själva informationen delas med andra  är en viktig aspekt och Nanna berättar om svårigheten 

kring av att försöka vara personlig på Instagram där det vad hon menar kan förekomma “världens 

snusko”, samtidigt som hon vill nå fler människor som hon kan diskutera med. boyd (2007) menar 

att man har rätt till den privata sfären och att det är viktigt att experimentera för att lyckas. Det som 

är offentligt är det som är synligt och som man kan lägga märke till, det ska vara öppet för alla och 

många ska ha kännedom om. Det privata avser det som inte syns med blotta ögat då inte alla kan 

se och vara en del av utan sker i slutna grupper eller i hemlighet för den angivna och utvalda 

personen (Thompson, 2001/1995:155-156).  

 

  



Slutdiskussion 
Slutdiskussionen inleds av en sammanfattning kring studiens centrala delar, sedan följer en 

presentation utifrån de tre frågeställningarna. Som en avslutning diskuteras vilka lärdomar som 

man kan dra inom media och kommunikation samt förslag på framtida forskning. 

 

Sammanfattning 

För att skapa en förståelse kring självpresentation har framför allt Goffman (2014/1959) och 

Giddens (1999) stått som frontfigurer. Goffmans teorier är högaktuella då kommunikationen som 

sker på sociala medier och hur vi beter oss kan med fördel ses ur hans dramaturgiska sätt. Giddens 

går i mer på djupet och presenterar hur det moderna samhället påverkar identitetsskapandet. De 

studier som gjorts kring självpresentation, hur ungdomar använder sig av mobilen och vad de 

använder mobilen, är viktiga faktorer för att synliggöra unga tjejers närvaro på sociala medier. 

Tjejers närvaro på sociala medier är inte enbart av varken ondo eller goda. De försöker hitta en 

balans och hoppas på att kunna experimentera med identitetsbyggandet (Stald, 2007) samt för de 

risker som kan förekomma som tjejerna nödvändigtvis inte är medvetna om. En av tjejerna (bilaga 

3) menade att det gäller att vara försiktigt med vad som publiceras och bli medveten om de 

konsekvenser som de publicerade bilderna kan få. Instagram kan vara ett bra forum för att nå ut till 

folk och få sin röst hörd. Dock kan man missbruka det på ett dåligt sätt och där kanske man borde 

kolla över policys och vara mer strikta (bilaga 3). De risker som föreligger på internet och sociala 

medier belyses genom Livingstone och Haddens (2008) fyra kategorier av risker samt  genom 

tredjepersonseffekten.  

 

Hur resonerar unga tjejer kring hur de presenterar sig på Instagram? 

I form av olika nätidentiteter fanns det skillnader i hur tjejerna formade dessa. Tjejerna i studien 

var till viss mån medvetna om bilden de ville förmedla till människor som de känner och de som 

de inte känner. Noomi var medveten om sitt identitetsskapande och påtalade att hon var olika 

personer på olika typer av sociala medier. Gemensamt för tjejerna i studien var att Instagram är en 

plats där det goda livet bör och ska lyftas fram och visas.  

 



Vilka konsekvenser upplever unga tjejer att deras självpresentation på Instagram får i 

deras vardag i form av risker och möjligheter?  

När det kommer till de konsekvenser som presentationen får på Instagram är de även här medvetna 

om de risker och möjligheter som förekommer på internet och sociala medier som till exempel 

pornografiska bilder och det faktum att vem som helst kan göra intrång i deras privatliv och 

använda bilderna. Flertalet av tjejerna poängterade att diskussioner kring detta var viktigt och att 

de borde bli mer medvetna kring vilka bilder de väljer att publicera (bilaga 3). De har dock varken 

tagit steget att avstå eller minska sitt intag av internet och sociala medier på något sätt.  

 

Hur kan tjejernas förhållningssätt förstås utifrån kategorierna privat och offentlig sfär? 

Tjejerna är medvetna om de risker som finns samtidigt som de ser en del möjligheter med Instagram 

och sociala medier, det kan exempelvis skapa jobb och ge möjligheter som kanske inte skulle 

uppkomma i det vardagliga livet. Ibland kan dessa “världar” växa samman och leda till att 

gränserna mellan det privata och offentliga suddas ut. De är måna om det privata livet och delar 

sällan med sig av det mest intima delarna, dessa har utrymme offline, man vill inte riskera att 

framtida arbetsgivare ska ha möjlighet att använda och utnyttja informationen. Det finns tendenser 

till att tjejerna inte kan skilja på det verkliga livet och det online, dessa sfärer har fått flyta samman 

till en och samma.  

 

Avslutande diskussion 

De signaler och budskap som sänds ut på sociala medier härrör det som vi exempelvis kämpar för 

i det verkliga livet, som en aktivist eller feminist gör. De symboler, värderingar och attityder som 

möter ungdomarna flyter ihop och blir densamma då de ha svårt att se någon skillnad på de olika 

världarna. (Thompson, 2001/1995:284). Dagens snabba tekniska utveckling och ungdomarnas 

hungriga blick efter innovationer, kan underlätta och förbättra deras vardag, har lett till att de har 

svårt att göra några gränsdragningar för vad som egentligen hör till vilken värld (Findahl, 2013). 

För en del tjejer i studien finns det givna normer för när och hur man ska presentera sin familj och 

i vilka forum det lämpar sig att göra det. När det kommer till den egna presentationen och 

identiteten som finns på sociala medier påstår nästintill alla tjejer att det är den samma, samtidigt 

menar dem att det är tillfällen som är med guldkant och utöver vardagen som är det de väljer att 

lyfta fram på Instagram. Skrapas det lite under ytan och rätt frågor ställs finns det ändå en form av 

persona som de väljer att lyfta fram och framställa. De vill och vågar ta den platsen som internet 



och sociala medier har möjliggjort för dem. En viktig fråga och återkommande diskussion blir de 

konsekvenser och hur de påverkas av sociala medier. Vi talar om en generation som blivit inkastade 

i internetsfären och inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till en värld då internet inte finns. Tjejerna 

börjar nu när de nått omkring 20-årsålder fundera över vad de egentligen använder sociala medierna 

till och om det inte var bättre förr där man knackade på någons hem dörr för att umgås eller pratade 

med varandra under ett besök på kafé istället för att vara djupt nedsjunka i varsin telefon. På så vis 

har sociala medier lett till nya möjligheter och former av kommunikation. Det är på internet det 

händer, vi får en chans att vara oss själva, men kan krydda tillvaron eller se andra leva mer 

spännande liv (Hilsen & Helvik, 2012; Giddens 1999). Det kan vara problematiskt när teknologin 

ständigt är närvarande och ungdomars användning av internet och smarttelefoner ökar markant 

(Findahl, 2013:40). Om vi leker med tanken (bilaga 3) att Instagram och alla sociala medier skulle 

stänga ner eller försvinna, vad skulle hända då? Finns det en vits med att skruva tillbaka klockan 

när man använde sin fantasi i sina lekar med hjälp av saker som man hittade i naturen eller på 

rummen eller endast kunde sätta på datorn för att gå in på internet efter klockan 18.00 för då var 

det billigt? Eller skapar vi ett tomrum och ett beroende som inte går att ersätta med något annat? 

 

Studien har visat på att det finns en medvetenhet när unga tjejer väljer sin media. Unga tjejer 

använder Instagram, inte som en separat del i livet, utav som en del av deras persona. Man loggar 

aldrig ut och behöver aldrig ställa frågan om vad som händer eftersom man ständigt är inloggad. 

Sociala medier har blivit en så stor del av unga tjejers liv (Statens medieråd, 2015) att det blir en 

del av tjejernas identitetsbyggande och en ny form av relationsbyggande tar form. För vidare 

forskning vore det intressant att se samma studie, då ur killars perspektiv samt att inte enbart stanna 

vid Instagram utan se på andra sociala medier. 
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Bilaga 1: Intervjuguide enskilda intervjuer 
 

Bakgrundsfrågor 

Berätta lite om dig själv… 

 

Användningen av Instagram 

Har du Instagram? 

Hur länge har du varit medlem på Instagram? 

Hur mycket tid spenderar du på Instagram en genomsnittsdag? 

Vad betyder Instagram för dig? 

Hur skulle du beskriva ditt användande av Instagram? Vad använder du det till? Hur ofta laddar du 

upp bilder? 

Vad innebär en gillning? Vad får dig att gilla en bild? Är du själv givmild i ditt gillande eller är du 

mer försiktig? Har det hänt att du undvikit att gilla en bild eftersom att du vet att personer som du 

följer kan se det? 

 

Självpresentation och identitet 

Hur vill du uppfattas av andra på sociala medier? 

Berätta om hur du beskriver dig själv på Instagram. Berätta hur du är som person utanför internet 

och sociala medier. Är det samma person? 

OM det finns något skillnad, hur kommer det sig tror du? 

Vad har du för tankar när det gäller att medvetet välja ut bilder som du publicerar på Instagram? 

Anser du att du förmedlar en mer positiv bild av dig själv på Instagram? Om ja, på vilket sätt? 

Berätta om hur du tänker när du väljer ut bilder som du laddar ut på Instagram. 

Vilka sidor hos dig väljer du att lyfta fram på instagram? 

Tänker du på hur andra kommer att uppfatta dina bilder? 

Beskriv ett tillfälle där du laddat upp en specifik bild på instagram som du sedan ångrat. 

Var det någon som hann se bilden? 

Vad fick du för reaktioner? 

 

 



Privat eller offentligt 

Berätta om hur du resonerade fram dig till om ni skulle ha öppen eller sluten profil? 

Vad finns det för risker? 

Vad finns det för möjligheter? 

 

Normer och förhållningssätt på Instagram 

Vilka normer upplever du på Instagram? 

Hur förhåller du dig till dessa? 

Vad har du för positiva upplevelser av Instagram? 

Vad har du för negativa upplevelser av Instagram? 

Har du några tankar kring hur “klimatet” har förändrats sedan du blev medlem på Instagram? 

Vilka bilder är okej att ladda upp, vilka är inte det? 

Berätta om du varit med om ett tillfälle när någon kompis eller någon annan lagt upp en bild på din 

profil som du absolut aldrig skulle göra. Vad var det för en typ av bild? 

Vilka bilder som andra tar av dig är okej att ladda upp? Vilka är mindre okej? 

Nu ska jag läsa upp en liten sammanfattning av en nyhetshändelse 

 

Instagrammålet i Göteborg 

Den 16:e december 2012 startar två tjejer ett Instagramkonto för att hänga ut tjejer och killar som 

“orrar”, det vill säga horor i Göteborg och dess trakter. Kontot får stort genomslag och intima 

detaljer om de utpekade sprids. Tre dagar senare samlas hundratals ungdomar på Plusgymnasiet i 

Göteborg för att till varje pris få tag på den tjejen som de tror startat konto. Det kom sedan att visa 

att tjejen som alla sökte efter inte varit inblandad och två andra tjejer åtalades och dömdes för grovt 

förtal i text och bild (Expressen, 2013-05-21).   

Vad får du för tankar? Har något liknande hänt i din närhet? 

 

  



Bilaga2: Intervjuguide till te och låda, gruppdiskussion 
Berätta kort om dig själv, ålder och vad du har för bakgrund? 

Vad är orrar? Vad får ni för tankar? 

 

Instagrammålet i Göteborg 

Den 16:e december 2012 startar två tjejer ett Instagramkonto för att hänga ut tjejer och killar som 

“orrar”, det vill säga horor i Göteborg och dess trakter. Kontot får stort genomslag och intima 

detaljer om de utpekade sprids. Tre dagar senare samlas hundratals ungdomar på Plusgymnasiet i 

Göteborg för att till varje pris få tag på den tjejen som de tror startat konto. Det kom sedan att visa 

att tjejen som alla sökte efter inte varit inblandad och två andra tjejer åtalades och dömdes för grovt 

förtal i text och bild (Expressen, 2013-05-21).   

Har något liknande hänt någon i din omgivning? Att de blir uthängda? 

 

Berätta om hur ni tänker när ni väljer ut bilder som ni laddar ut på Instagram. 

Försöker ni ge andra en bild av dig själv genom att ni väljer ut vissa bilder innan ni laddar upp 

dem? Om ja, vilka? 

 

Vilka normer upplever ni på Instagram? 

Hur förhåller ni dig till dessa? 

 

Vad har ni för positiva upplevelser av Instagram? 

Vad har ni för negativa upplevelser av Instagram? 

 

Vilka bilder är okej att ladda upp, vilka är inte det? 

Berätta om ni varit med om ett tillfälle när någon kompis eller någon annan lagt upp en bild på din 

profil som ni absolut aldrig skulle göra. Vad var det för en typ av bild? 

Vilka bilder som andra tar av dig är okej att ladda upp? Vilka är mindre okej? 

Beskriv ett tillfälle där ni laddat upp en specifik bild på instagram som ni sedan ångrat. 

Var det någon som hann se bilden? 

Vad fick ni för reaktioner? 

 



Berätta om hur ni resonerade fram dig till om ni skulle ha öppen eller sluten profil? 

Vad finns det för risker? 

Vad finns det för möjligheter? 

 

Berätta om hur ni beskriver dig själv på Instagram. Berätta hur ni är som person utanför internet 

och sociala medier. Är det samma person? 

OM det finns något skillnad, hur kommer det sig tror ni? 

 

  



Bilaga 3 - Tankar efter gruppdiskussion 
 

 Vad skulle ni gjort om Instagram hade lagt ner? 

 Mina tankar är att det var intressant att få höra andra åsikter och att jämföra lite med sina 

egna 

 Det borde vara åldersgräns från klockan 18:00 på internet 

 Mina tankar kring diskussionen idag är att allt inte ser bra ut i sociala medier. Det finns mer 

bakom. 

 Intressant diskussion. Instagram har både negativa och positiva sidor. 

 Man borde vara mer försiktigt med vad man lägger upp och vara medveten om vilka 

konsekvenser det kan få 

 Bra, intressant samtal. Fick del av många intressanta samtal 

 Instagram kan vara ett bra forum för att nå ut till folk och göra sig hörd. Dock kan man 

missbruka det på ett dåligt sätt och där kanske man borde kolla över policys och vara mer 

strikta 

 Bra samtalsämne. Sociala medier blir allt viktigare och relevant i vårt samhälle. Viktigt att 

uppmärksamma nackdelar och fördelar. 
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