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Abstrakt 
 
Syftet med den här uppsatsen är att skapa en djupare förståelse och reflektera kring unga kvinnors 

användande av sociala medier och hur det påverkar deras livsvärld. Studien genomfördes med en 

kvalitativ metod och det utfördes 8 semistrukturerade intervjuer med unga kvinnor i åldrarna 16-

19 år. Studien tolkades ur ett hermeneutiskt perspektiv och i samband med teorierna, 

Intrycksstyring (Goffman), Konsumtionsliv (Bauman) och Det andra könet (Beauvoir) har arbete 

med empirin framskridit och ett resultat växt fram. Huvudresultatet visade att sociala medier styr 

unga kvinnors livsvärld då många av deras vardagliga val styrs av deras användande av sociala 

medier. Resultatet visade att valen som görs av dem unga kvinnorna över sociala medier grundar 

sig i perfektion, bekräftelse och rädsla. Studien lyfter även upp förslag på hur ett behagligare 

klimat kan skapas och hur en hyperverklighet över sociala medier kan reduceras. Empirin skildrar 

att unga kvinnor använder sig av strukturerade strategier för att uppnå bekräftelse och popularitet 

på sociala medier och framställa sig själva ur ett förskönat perspektiv. 

 

Nyckelord 
Sociala medier, Makt, Livsvillkor, Livsvärld, Unga kvinnor, Hyperverklighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
The purpose of this study is to create a deeper understanding and reflect on young women’s use 

of social media and how it affects their life-world. The study is a qualitative method and has been 

implemented with the help of eight semi-structured interviews with young women that are in 

between 16-19 years. The study interpreted from a hermeneutic perspective and in connection 

with the theories Presentation of self (Goffman), Consumption life (Bauman) and The second sex 

(Beavoir) the work with the empirical has progressed and a result has been discloused. The main 

results showed that social media control young women’s world of living, as many of their 

everyday choices are controlled by their use of social media. The result showed that the choices 

made by those young women on social media are based on perfection, confirmation and fear. The 

study also raised suggestions on how to create a more comfortable climate and how to reduce the 

hyper-reality of social media. The empirical depict that young women use structured strategies to 

achieve confirmation and popularity on social media and produce themselves from a beautiful 

perspective. 
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1. Inledning  
Visste du att en ung kvinna kan ta uppemot flera hundra bilder innan en bild läggs ut på sociala 

medier? Innan bilden läggs upp retuscheras bilden och filter på filter läggs på, det är den dystra 

verkligheten på sociala medier. När endast det bästa läggs upp från människor bidrar det till att 

forma en fiktiv värld där alla över sociala medier är snygga, lyckliga och framgångsrika. Det går 

inte att filtrera bort den perfekta bilden och kvar sitter den unga kvinnan som jämför bilderna 

med sitt egna liv, vilket kan skapa känslor av att man inte duger som man är (Strandberg, 

2017). Sophia Anderberg är en influencer som vi har haft fördelen att träffa och samtala med 

kring hennes vanor av sociala media. På hennes Instagramkonto "fiaanderberg”" som har över 90 

000 följare visar hon upp sin kropp precis som den är. Sophia arbetar med kroppspositivitet och 

tillsammans med hennes bilder finns det en beskrivande text om den tuffa resan hon gjort för att 

älska sin kropp. Sophia är en ung kvinna som vill inspirera andra människor och få kvinnor att 

trivas i sina kroppar och sluta att sträva efter det perfekta utseendet. För vad är egentligen perfekt 

och vem har rätt att bestämma hur perfektion ska se ut? Sophia beskriver att sociala medier är bra 

på många sätt, men det är även viktigt att betona att det idag är lätt att manipulera bilder och 

därmed skildras inte alltid verkligheten på sociala medier. Därför är det viktigt som Sophia 

uttrycker det att "visa upp sin kropp så som den är" (Personlig kommunikation, 19 april 2018).   

 

Fardouly och Vartanian (2016) beskriver att det är ett konstant flöde av uppdateringar över 

sociala medier vilket skiljer sig från de traditionella medier så som tv och tidningar. Därmed 

påverkas användarna i större utsträckning av andra personer och det kan ha ett inflytande på ens 

kroppsbild. Fardouly och Vartanian (2016) beskriver vidare att det finns möjlighet att posta 

kommentarer på sociala medier som kan ha en direkt påverkan på användarnas mående. 

 

Vi har valt att göra en studie kring hur unga kvinnor påverkas av sociala medier och hur det 

påverkar deras livsvärld. Vi anser att det är sociologisk relevant att göra en studie om hur unga 

kvinnors livsvärld påverkas av användandet av sociala medier då man idag alltid har tillgång till 

att vara uppkopplad och därmed matas av bilder som inte går att filtrera bort. Vi anser att vårt 

ämne går att koppla till makt då unga kvinnor idag har en möjlighet att använda sig av ett 

maktperspektiv och skapa en slags hyperverklighet där den verkliga världen minskar och en fiktiv 

tillvaro framträder (Baudrillard, 1994) på sociala medier som gör att de unga kvinnorna passar in 
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i den rådande normen om hur unga kvinnor ska leva sina liv. Men det går även att koppla till 

livsvillkor genom ett genusperspektiv då man är en ung kvinna och växer upp i ett samhälle där 

det inte är accepterat att se ut på olika sätt (Lindroos, 2014). Det är väsentligt att fler studier görs 

kring området så att samhället kan skapa verktyg på makronivå för att hantera möjliga problem 

som kan uppstå av användandet av sociala medier. Vi har valt att genomföra studien utifrån en 

kvalitativ ansats och ett hermeneutiskt perspektiv där insamlingsmetoden varit semistrukturerade 

intervjuer. Det har gett oss en möjlighet att fånga upp de unga kvinnornas upplevelser och 

reflektioner kring det valda forskningsämnet som berör teman makt och livsvillkor. Uppsatsen 

kommer att beröra det filosofiska och sociologiska begreppet livsvärld, som ofta används inom 

samhällsvetenskapen. Livsvärld syftar till hur den individuella personen urskiljer världen som 

den lever i och inte hur världen i sig uppfattas av samtliga (Psykologiguiden, 2018). 

  

1.1 Problemformulering  
På senare år har sociala medier vuxit och fått en otrolig framväxt, det kan beskrivas som en ny 

"samhällstrend" som allt fler människor väljer att ansluta sig till. Det finns å ena sidan en positiv 

aspekt i att sociala medier engagerar individer och binder samma olika generationer på digitala 

plattformar, men vi vill undersöka om det finns en baksidan som inte är lika positiv av det 

växande sociala fenomenet (Persson, 2014). Studien utgå från ett maktperspektiv och huruvida de 

unga kvinnor använder sig av det så att dem passar in i normen som är över sociala medier. 

Genom läsning av tidigare forskning och artiklar kan vi se ett samband av teknikens framväxt och 

sociala mediers uppkomst som en bidragande faktor till vårt valda sociala problem. Vi kommer 

även att göra studien utifrån ett genusperspektiv och hur livsvillkoren är för unga kvinnor över 

sociala medier. I dagens samhälle matas unga kvinnor dagligen med bilder av influencers på 

perfekta kroppar som visar upp hur fantastiska deras liv är. Kropparna är retuscherade, har 

porslinshy, perfekt solbränna och hela livsstilen upplevs som perfekt av utomstående. Det är 

något av det första som de flesta unga kvinnor får se när det vaknar på morgonen, de dränks med 

bilder på hur de själva ska se ut och hur deras liv ska vara utformade för att vara accepterade av 

samhället (Frithiof, 2013). Det i likhet med Baudrillards (1994) beskrivning av hyperverklighet, 

där människor har tappat verklighetsuppfattningen och lever och verkar i den värld de själva 

skapar sig och därav innehar makten att styra hur omgivningen uppfattar en. 
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1.2 Syfte & frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka och reflektera över den insamlade empirin och därmed bilda 

oss en uppfattning om vilken inverkan sociala medier har i unga kvinnors liv och vilken påverkan 

det har på deras livsvärld. Vi vill även lyfta fram idéer och tankar som unga kvinnor har som kan 

förändra den här kroppshetsen och skeva ideal som florerar på internet. Uppsatsens centrala 

punkt är att undersöka om unga kvinnor på sociala medier använder sig av ett maktperspektiv när 

de presenterar sig på olika sociala medier så att dem unga kvinnorna ska passa in i den rådande 

normen i dagens samhälle. Men studien kommer även undersökas ur ett genusperspektiv och hur 

livsvillkoren ser ut för unga kvinnor över sociala medier. För att uppfylla studiens syfte har 

frågeställningarna formulerats vilket är följande. 

 

1.”Hur upplever unga kvinnor att deras användande av sociala medier påverkar deras 

livsvärld?”   

2."På vilket sätt påverkar framställning av sig själv på sociala medier värdet man tillskriver sig 

själv i verkligheten?"  

3. ”Hur kan ett klimat skapas på sociala medier som är trivsamt för alla unga kvinnor?"  

  

1.3 Avgränsningar  
Vi valde att avgränsa vår studie till hur unga kvinnors livsvärld påverkas av användandet av 

sociala medier. Vi valde att fokusera på sociala medier då vi anser att det är ett relativt nytt 

samhällsproblem som uppkommit och är intresserad av att ta reda på om sociala medier har en 

inverkan på unga kvinnors levnadssätt. Vi valde att avgränsa oss till unga kvinnor i åldrarna 16-

19 år, för att undvika ett för stort spann på åldrarna. Vi anser att det kan vara svårt att blanda 

yngre tonåren med övre tonåren så därav gjordes avgränsningen till unga kvinnor i övre tonåren. 

Studien skulle ha kunnat göras på både unga män och unga kvinnor då det hade varit intressant 

att få en inblick i hur det skiljer sig åt beroende på vilket kön man har, dock fanns det inte inom 

ramen att tidsmässigt hinna med det till den här uppsatsen.   

  

1.4 Disposition  
I kapitlet nedan följer en presentation av bakgrund och tidigare forskning om sociala medier och 

därefter redogörs de teoretiska begreppen som kommer användas till den kommande analysen. 

Efter teorikapitlet presenteras metodkapitlet och därefter presenteras studiens resultat. Slutligen 
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följer en analys av resultatet som analyseras med de valda teoretikernas begrepp och en 

sammanfattning av vår studie med våra egna slutsatser och reflektioner av studiens 

frågeställningar.   

  

2. Bakgrund och tidigare forskning  
I det här kapitlet presenteras inledningsvis hur unga kvinnor är på sociala medier en kort 

bakgrund om vad sociala medier är. Sedan följer en redogörelse om hur Jean Baudrillard 

förklarar att människor lever i en slags hyperverklighet. Därefter presenteras en förstudie som 

genomförts för att bilda oss en uppfattning om hur kvinnor förr upplevde att ens livsvärld 

påverkades genom jämförelse med andra kvinnor då inte tillgång till sociala medier fanns. Efter 

den korta introduktionen presenteras våra fem olika vetenskapliga artiklar i tre olika teman, våra 

teman är formulerade med hänsyn till våra frågeställningar och de olika temana är: 

”Självpresentation”, ”Att leva efter idealet” och ”Online och Offline”. En sammanvävning av de 

fem olika vetenskapliga artiklarna presenteras i de olika teman och en analys presenteras. 

Analysen gör att de vetenskapliga artiklarna går att jämföra, värderas och problematiseras i 

relation till våra frågeställningar.  

 

2.2 Unga kvinnor på sociala medier  
Sociala medier är en stor del av många unga kvinnors liv och de unga kvinnorna känner av 

pressen av att alltid vara lyckade och perfekta över sociala medier. En undersökning som flera av 

Länsförsäkringars bolag gjort visar att unga människor ofta tar bort en bild som publiceras på 

sociala medier om den inte får tillräcklig respons i form av "likes". Margareta Bolin (2018) som 

är docent i psykologi vid Göteborgs Universitet är specialist på sociala medier och ungas 

internetanvändning. Bolin (2018) beskriver att det idag finns en del forskning som visar att ungas 

självkänsla och självbild påverkas av ett frekvent användande av sociala medier (P4 Gotland 

Sveriges radio, 2018).   

 

2.2 Sociala medier  
Sociala medier definieras följande enligt uppslagsverket nationalencyklopedi.  

”Sociala medier är ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att 

kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud”(Nationalencyklopedin, 
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2018). Vidare beskrivs det att sociala medier särskiljs ifrån massmedier eftersom det bygger på 

ett innehåll som är skapat av användarna och kan beskrivas som ett nätverk där användare kan 

kommunicera med många andra. Sociala medier kan beskrivas som en hybrid av sociala 

interaktioner och teknik. Sociala medier används främst för sociala förbindelser, 

nyhetsförmedling samt nöje och underhållning. Exempel på kanaler inom sociala medier är 

bloggar, chattprogram, videoklipp och andra sociala forum där bild och text kan utbytas. Sociala 

medier har hyllats för möjligheten att öka tillgången till kommunikationsteknik över nätet, men 

har även fått kritik för att makten över känslig information som personuppgifter hamnat i fel 

händer. Facebook är en digital plattform där man genom nätverksbyggande skapar interaktioner 

med andra människor. Främst lägger man upp bilder och text på Facebook, i jämförelse med 

Instagram och Snapchat där fokus ligger på att delar bilder och videos. På YouTube kan man 

ladda upp längre filmklipp och du behöver inte vara en medlem som på Facebook, Instagram 

eller Snapchat för att kunna se andras videos, men om man själv ska ladda upp videos behöver 

man ha ett kostnadsfritt medlemskap. Bloggar har funnits sedan 1990-talet och det går att förklara 

som en dagbok på internet (Nationalencyklopedin, 2018).  

 

2.3 Hyperverklighet 
Jean Baudrillard (1994) beskriver att människor lever i en hyperverklighet, det är inte 

verkligheten som skildras utan en värld av imitationer. Baudrillard (1994) beskriver vidare att det 

postmoderna samhället är en världsalltet av hänvisningar till hänvisningar och föreställningar och 

tecken. Baudrillard (1994) förklarar att det är tecknen som genomsyrar människors liv, det är som 

om människan har förlorat förbindelsen med realiteten. Baudrillard (1994) beskriver att det beror 

på att samhället människor lever och verkar i har skapat olika mönster av själva verkligheten och 

den verkliga världen minskar. Då skapas hyperverkligheten som människor lär sig leva i. 

Tecknen är det som lyfts upp och det verkliga saknar innebörd, genom det slungas betydelsen 

runt och simuleringen alstras och media berövar världens naturliga betydelse. 

 

2.4 Förstudie  
Intresset till vår förstudie väcktes då vi som uppsatspar ville få en inblick i hur det var att vara 

ung förr i tiden då inte mobiltelefoner, datorer och internet existerade och påverkade vad som var 

eftersträvat eller normativt när det kommer till kroppsideal och livsstil. Vi valde att intervjua en 

kvinna född på tidigt 1940-tal för att redogöra hennes upplevelse av att vara ung kvinna innan 
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internet, mobiltelefoner och sociala mediers era. Genom samtal med Ingrid Karlstrand (personlig 

kommunikation, 5 mars 2018) (som har en mobiltelefon och konto på både Facebook och 

Instagram) frågade vi hur hon tror unga idag påverkas av att ständigt ta del av bilder via sociala 

medier som dessutom är väldigt enkla att redigera och göra snyggare, något som hon själv är 

medveten om då hon kan lägga filter och ändra om bilder i viss mån. Karlstrand uttrycker direkt 

att hon uppfattar det som att ”kontona på sociala medier är en tävling”. Vi frågar henne om hur 

det var på 1950- talet då hon själv var ung. Karlstrand beskrev att man självklart jämförde sig 

med varandra, det kunde exempelvis vara om man hade en väninna som köpt en snygg klänning 

eller gått ner i vikt. Men jämförelsen blev bara då man kom i direktkontakt med personerna vilket 

inte ens var varje dag, medan unga flickorna idag ständigt går runt med telefonerna i sina händer 

och surfar runt på sociala medier (Personlig kommunikation, 5 mars 2018). Det här styrkte det 

resonemang vi själva förde kring vårt valda sociala fenomen redan då idén till uppsatsen föddes. 

 

2.5 Tidigare forskning 
 
2.5.1 Självpresentation  
Zywica och Danowski (2008) beskriver i sin artikel "The faces of Facebookers: Investigating 

social enhancement and social compensation hypotheses; Predicting Facebook and offline 

popularity from sociability and self-esteem, and mapping the meanings of popularity with 

semantic networks" att självpresentation avser en persons försök att uttrycka en specifik bild och 

identitet gentemot andra. Facebook går att sammankoppla till en slags intryckshantering, många 

människor som använder Facebook manipulerar utseende, personlighet eller beteenden för att 

skapa en större attraktivitet. Facebookanvändare kan betraktas som "ingratiatory" som gör allt för 

att hamna i ett gott sken av andra och framställer sig på bästa tänkbara sätt. Människorna skapar 

en vilseledande eller överdriven profil online och det är ett sätt för att få vänner eller framställa 

bilder av sig själv som andra tycker är attraktiva. Detta i likhet med vad Burke och Ruppel (2015) 

beskriver i sin artikel "Facebook self-presentational motives: Daily effects on social anxiety and 

interaction success" att i förhållande till ansikte mot ansikte är Facebook ett distinkt forum för 

interpersonell interaktion för att individerna har möjlighet att noggrant hantera sin egen 

presentation. Självpresentation är en huvudsaklig och central interpersonell process som är 

kopplad till människors egna identiteter och hur de intryck de vill att andra individer ska uppfatta 

dem på. Det leder till att man som människa känner sig mer bekväm i sociala miljöer när man 
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uppfattar att det går att förmedla det önskade intrycken som styrs av samhällets normer. Burke 

och Ruppel (2015) beskriver vidare att självpresentationerna på sociala medier skiljer sig åt 

beroende på hur deras självkänsla och social ångest är. Människor med hög självkänsla är mer 

villiga att använda en intressant och utstickande självpresentation som söker socialt 

godkännande, medan människor med lägre självkänsla försöker att skydda sig själva och riktar 

istället sitt fokus på att förebygga eller undvika en negativ utvärdering. Däremot beskriver Hawi 

och Samaha (2016) i sin artikel "The relations among social media addiction, self-esteem and life 

satisfaction in University students" att människor som använder sociala medier och som vill 

stärka sin bild av sig själv riskerar att inte bara sänka deras självkänsla utan också påverka deras 

tillfredställelse med livet. Vi anser att den här forskningen går att jämföra med vår 

problemformulering "Hur stor inverkan sociala medier har i unga kvinnors liv och vilken 

påverkan det har på deras livsvärld?" och även till frågeställningen "På vilket sätt påverkar 

framställning av sig själv på sociala medier värdet man tillskriver sig själv i verkligheten?". Det 

bekräftar att användare av sociala medier som exempel Facebook framställer sig på ett 

fördelaktigt sätt och inte alltid så som verkligheten är. Det här kan vi koppla till Baudrillard 

(1994) begrepp hyperverklighet, där verkligheten skapas av individerna själva. 

  

2.5.2 Att leva efter idealet  
Hawi och Samaha (2016) förklarar att oberoende av kultur och kön finns det ett negativt samband 

mellan ett beroende av sociala medier och självkänslan. Hawi och Samaha (2016) beskriver att 

om man skapar sig ett beroende av sociala medier associeras det med självkänslan. Det förklarar 

Hawi och Samaha (2016) med att personer med lägre självkänsla tenderar att vara mer beroende 

av sociala medier. Personer som använder sociala medier och som vill stärka sin bild av sig själv 

riskerar inte bara att sänka sin självkänsla utan också påverka deras tillfredställelse med livet. 

Likaså beskriver Fardouly och Vartanian (2016) i sin artikel "Social media and body image 

concerns: Current research and future directions" att den ökade användningen av internet och 

sociala medier enligt studier visat sig ha negativ inverkan på användarnas kroppsbild och 

kroppsuppfattning. Studier bland tjejer i de yngre tonåren och gymnasiestudenter visar att de som 

använder Facebook gör kroppsjämförelse i större grad än icke-Facebookanvändare och forskning 

tyder även att på att de individer som spenderar mycket tid på Facebook upplever missnöje med 

sin kropp i högre utsträckning, bantar, samt upprätthåller det smala kroppsidealet som råder. 



8 
 

Fardouly och Vartanian (2016) beskriver att det varje timme laddas upp ca 10 miljoner nya 

fotografier på Facebook vilket gör det möjligt för användare att göra sociala jämförelser med 

andra och speciellt med personer som anses vara mer attraktiva än dem själv. Men även andra 

digitala plattformar växer i popularitet som exempelvis Instagram. Då Instagram är mer 

bildbaserat än Facebook ger det användaren desto större möjligheter att jämföra sitt utseende med 

andras. Därav stimulerar liknande sociala plattformar denna osunda kroppsjämförelse som unga 

kvinnor medvetet samt omedvetet gör då dem surfar runt på sociala medier. Den vetenskapliga 

artikeln belyser att sociala medier i förhållande till kroppsbilden är ett växande forskningsområde 

och att det är ett ämne som borde utforskas i större utsträckning. Även här ser vi en tydlig 

koppling till vår uppsats syfte och problemformulering och det bekräftas åter igenom att det 

påverkar unga kvinnors livsvärld. Vår studie känns allt mer relevant och det är tydligt att det 

behövs mer forskning kring det valda ämnet, vilket aktualiserar vår studie som grundar sig i makt 

och livsvillkor.  

  

2.5.3 Online och Offline  
Lloyd (2014) presenterar i sin artikel "Social media, helt or hindrance: What role does social 

media play in young people's mental health" en granskning som Livingstone och Smith (2014) 

har gjort av de negativa effekter som uppstår av ungdomars användning av internet och dem 

skiljer på en viktig distinktion mellan riskerna barn utsätts för i online-världen jämfört med 

offline. Lloyd (2014) beskriver genom Livingstone och Smith (2014) att riskerna i offline-världen 

är konkreta som exempel risken att utsättas för en trafikolycka eller skada sitt ben. Medan 

riskerna i online-världen är mer abstrakta och drabbar användarna mentalt samt att det inte är lika 

enkla att urskilja då det ofta sker via utvärderande enkäter på nätet. Forskare har kategoriserat 

några av de negativa konsekvenser barn utsätts för online och kommit fram till fyra 

huvudkategorier av stimulier vilka är: aggressiva, så som våldsamma videoklipp, sexuella: så 

som pornografi, kommersiella: som oönskad reklam och värderelaterade som extremistiska 

föreställningar. Dessa kategorier är utöver nätmobbning något som ofta florerar fritt på internet 

och vanligt att barn och unga tar del av. En slutsats som artikeln belyser är att det är viktigt att 

erkänna begränsningarna som finns i den nuvarande forskningen för att stimulera framsteg inom 

fälten. Forskare behöver fokusera mer på de subjektiva risker barn utsätts för på sociala medier 

och i framtiden kommer svårigheten vara att definiera vad som verkligen är skadligt och ökar 
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utvecklingen av psykisk ohälsa då sociala medier är en så stor del av ungdomars liv. Det fenomen 

som är mest studerat när det handlar om barns exponering av sociala medier kopplat till mental 

hälsa och sjukdom är nätmobbning, något som även kan röra sig fritt mellan online och offline-

världen då de övergår till verbala aggressiva hot. En slutsats som forskarna belyser är att det är 

viktigt att erkänna begränsningarna som finns i den nuvarande forskningen för att stimulera 

framsteg inom fälten. Lloyd (2014) beskriver genom Livingstone och Smith (2014) att forskare 

behöver fokusera mer på de subjektiva risker barn utsätts för på sociala medier och i framtiden 

kommer svårigheten vara att definiera vad som verkligen är skadligt och ökar utvecklingen av 

psykisk ohälsa då sociala medier är en så stor del av ungdomars liv. Hawi och Samaha (2016) 

lägger istället fokus på att beskriver hur förhållandet mellan självkänsla och användningen av 

sociala medier har visat att personer med låg självkänsla tenderar att använda fler sociala medier 

för att förbättra sin självbild och självkänsla. Personer med låg självkänsla och som har få sociala 

relationer i verkliga livet kompenserar genom att använda Facebook till att få fler vänner och mer 

popularitet. Enligt Zywica och Danowski (2008) så finns det två konkurrerande hypoteser som 

dem har undersökt, den första hypotesen är social förhöjning vilket betyder att de som är mer 

populära offline ökar sin popularitet genom att öka den på Facebook och den andra hypotesen är 

social kompensation som förklarar att användare försöker öka sin popularitet för att kompensera 

för otillräcklig offline - popularitet. De personer som är extroverta och som har en högre 

självkänsla stödjer hypotesen om social förhöjning och är mer populära både offline och online. 

De användare som är mindre populära offline, stödjer den sociala kompensations hypotes 

eftersom de är mer inåtvända och har ett lägre självförtroende och strävar efter att se populära ut 

på Facebook. Personer med högre självkänsla tenderar att vara mer extroverta och känslomässigt 

stabila och mer öppna för erfarenheter. Att riskerna med användningen av sociala medier inte 

yttrar sig fysiskt utan psykiskt klargörs genom läsningen av tidigare forskning. Och det här går 

hand i hand med den psykiska ohälsan som ökar bland dagens ungdomar, dels på grund av den 

fiktiva värld som ständigt florera på sociala medier. Vilket knyter an till ett av uppsatsens teman, 

vilket är livsvillkor. Artiklarna ger oss en tydligare bild och fördjupning av att sociala medier är 

ett område som kan påverka användarnas livsvärld och artiklarna ger oss en möjlighet att se 

mönster av den insamlade empirin som komma skall. 
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3. Teori  
I det här kapitlet presenteras tre olika teorier som ska använda till den kommande analysdelen. 

Med de här tre teorierna och begreppen får vi en möjlighet att se en explikation och 

sammanhang. Teoretikerna och begreppen som beskrivs nedan är Intrycksstyrning av Erving 

Goffman, Konsumtionsliv av Zygmunt Bauman och Det andra könet av Simone de Beauvoir. Våra 

huvudteoretiker är Erving Goffman och Zygmunt Bauman då vi kommer använda oss av ett 

maktperspektiv och hur man som ung kvinna kan påverka bilden av sig själv över sociala medier, 

både ur ett mikro- och makroperspektiv. Genom Simone de Beauvoirs väver vi in ett 

genusperspektiv på hur det är att vara kvinna och behöva anpassa sig efter de rådande normerna 

som finns över sociala medier och hur det därmed skapas olika livsvillkor beroende på vilket kön 

du har.  

  

3.1 Intrycksstyrning  
Begreppet intrycksstyrning utgör en del av Erving Goffmans (2014) begrepp dramaturgiskt 

perspektiv. Goffman (2014) beskriver vidare att människor i det dagliga livet gör olika 

framträdande och spelar olika roller och de människor som är runt omkring en är ens publik. Man 

försöker presentera en fastställd bild av sig själv vilket menas med att man styr de intryck man 

förmedlar till utomstående. Goffman (2014) förklarar att syftet med intryckstyrning inte endast är 

att lyfta fram sig själv ur ett fördelaktigt sken utan även att framställa sig utefter de normer och 

regler som finns i den situation som man vistas i, man intar olika roller beroende på hur 

situationen är. Goffman (2014) beskriver att när en person tar sig an en roll räknar den personen 

att observatörerna ska ta de intrycken som förmedlas på allvar. Observatörerna ska med andra ord 

förmoda att den personen som de ser har de kunskaper och är den person som observatörerna 

upplever som sanna. Goffman (2014) menar att vi som människor bär olika masker vid olika 

tillfällen och gör olika framträdande för att framställa oss i ett fördelaktigt sken. Den person som 

gör ett framträdande kan ibland uppleva ett måste att styrka publikens uppfattning för att nå fram 

till ett särskilt syfte men egentligen upplever inte personen som gör framträdandet att det är 

viktigt att veta vad publiken tycker om hen. Det sättet att utföra sitt framträdande på förklarar 

Goffman (2014) som cynisk. Goffman (2014) beskriver vidare att en cynisk aktör inte medvetet 

vill vilseleda sin publik utan framträder på det sätt som den upplever som det bästa för sig själv 

och för samhällets bästa.  
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3.2 Konsumtionsliv   
Zygmunt Bauman (2009) beskriver att vi människor i västvärlden idag lever i ett 

konsumtionssamhälle som till stor del präglas av efterfrågan av prylar och saker till skillnad ifrån 

de tidigare produktionssamhällen som rådde. Bauman (2009) menar att konsumism har blivit ett 

framträdande drag i dagens samtid och att vi individer lägger allt mer tid på hur vi marknadsför 

oss, något Bauman (2009) jämför med reklam för en produkt och kallar kommodifiering. Bauman 

(2009) förklarar att vi individer idag tror oss vara friare än någonsin även då vi ständigt 

underkastar oss rollen som konsumenter, konsumenter som omvandlas till varor. Vi marknadsför 

oss ständigt för att bli uppmärksammade av andra och urskilja oss ifrån andra varor. Genom att 

använda sig av internet undviker individen de risker som finns med att träffas i det verkliga livet 

och man är med skyddad bakom skärmen och mot främlingen, den så kallade 

konsumtionsmarknaden styr. Bauman (2009) jämför internetanvändandet likt en varukatalog där 

människor marknadsför sig själva på det sätt dem anser vara fördelaktigt och lockar andra 

användare till att leta efter den mest attraktiva varan. Normen behöver följas men det är även 

väsentligt att inte sticka ut för mycket bland de övriga ”varorna”. Bauman (2009) beskriver att vi 

i dagens samtid har ett värde som konsumenter och inte som människor och att vi tror oss vara 

friare än någonsin fast vi tvångsmässigt intar en roll som konsument som ständigt måste 

marknadsföra sig. 

  

3.3 Det andra könet  
Simone de Beauvoir (2012) riktar i sin bok ”Det andra könet” kritik mot det samtida ideal som 

ser kvinnan endast som en maka och mor. Kvinnan ska sköta hushållen och det är ur ens identitet 

som maka och mor som kvinnan får leva efter för att passa in. Beauvoir (2012) beskriver vidare 

att en patriarkal ideologi skapar förtryck genom att de är kvinnor och det begränsar kvinnors 

möjligheter i samhället. Beauvoir (2012) förklarar i sin bok att miljön för flickor och pojkar är en 

stor del till hur könsrollerna formas. Flickor ska vara försiktigt, vilket gör att flickor växer upp till 

unga kvinnor och vågar inte lite på sin egen styrka. Beauvoir förklarar vidare att flickors lära om 

organismernas livsprocesser ses som något förbjudet att tala om medan pojkar växer upp och lär 

sig att vara stolt över sin maskulinitet. Beauvoir (2012) beskriver att mannen företräder det 

fördelaktiga och neutrala medan kvinnan framställs som det negativa, där varje kännetecken av 

kvinnligheten blir en begränsning utan växelverkan i enlighet med det manliga könet. Beauvoir 

(2012) förklarar det andra könet som en komplicerad process av att utvecklas från flicka till 
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kvinna och att man ständigt möts av förtryck och motgång och att kontinuerligt sträva efter att bli 

en självständig människa och att ha en medvetenhet om de hinder som finns på vägen. Beauvoir 

(2012) beskriver vidare att vara kvinna inte alltid innefattar att uppleva solidaritet och jämlikhet 

utan kvinnan har sin plats i hemmet och blir ständigt underkastad patriarkatet. När kvinnans 

utbrytning från hemmet sker och hon får en samhörighet i samhället blir kvinnan en medborgare 

som får samma möjligheter som mannen. 

 

3.4 Teorin kopplat till syfte och frågeställning 
Erving Goffmans (2014) teori om intrycksstyrning är något vi ständigt stöter på i vårt vardagliga 

liv, människor gör olika framträdanden och spelar olika roller. Goffman (2014) förklarar att 

framträdande och olika roller har man för att presentera en bild av sig själv som är fördelaktig 

men även gå efter de normer och regler som finns i de olika situationer som individer vistas i. 

Observatörerna ska alltså tro att de kunskaper som personen visar är sanna. Vi anser att Goffmans 

teori (2014) om intrycksstyrning går att använda till vår studie då unga kvinnor har en möjlighet 

att styra de intryck och framställningar av dem själva på sociala medier. Genom att skapa en 

framställning över sociala medier som inte stämmer överens med verkligheten kan man 

presentera sig i ett mer fördelaktigt sken och ha en makt att bestämma över hur bilden av dem 

själva presenteras och därmed kan observatörerna se det som den enda sanna bilden. 

Framträdande och olika roller går att relatera till sociala medier och hur unga kvinnor idag kan 

anta olika roller utefter vad normerna och reglerna är just för det forumet och då lär sig unga 

kvinnor hur man ska hantera de olika situationerna för att inte exkluderas från de olika grupperna 

som finns på sociala medier. Zygmunt Bauman (2009) teori om konsumtionsliv beskriver 

utvecklingen som har skett i samhället och främst västvärlden som präglas allt mer av att 

konsumera. Vi kan likt Bauman (2009) se att vi individer marknadsför oss själva och presenterar 

oss förmånligt över internet eller som vår studie är kopplad till, sociala medier. Användandet av 

sociala medier har ökat markant de senare åren och internet har blivit ett sätt att umgås över, för 

som Bauman (2009) beskriver så slipper man träffa främlingen i verkligheten utan kan presentera 

sig på det sättet man vill över nätet. Möjligheten till att publicera bilder som är väl bearbetade 

och redigerade samt tagna i perfekt miljö och vinkel är nu mer vardagsmat för unga tjejer i 

dagens samtid och frågan är hur sund denna ytlighet egentligen är? Genom att använda Simone 

de Beauvoirs (2012) teori om det andra könet beskrivs det tydligt att det finns ett patriarkat där 
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kvinnor ska leva efter ett ideal och det begränsar deras möjligheter i samhället och att bli 

fullbordade samhällsindivider. I ung ålder lär sig flickor att vara försiktiga och att inte tro på sin 

styrka medan pojkar ska vara stolta över sin maskulinitet. Männen lyfts upp som det perfekta 

idealet och genom det skapas det en positiv bild av manligheten medan kvinnorna har 

begränsningar i sitt liv och därmed framställs kvinnligheten som något negativt. Vi vill genom 

vår studie lyfta fram hur unga kvinnor upplever att användandet av sociala medier påverkar deras 

livsvärld och om framställningen av dem själva på sociala medier påverkar värdet som man 

tillskriver sig själv i verkligheten. Därav ser vi att Beauvoirs (2012) teori om det andra könet går 

att använda i vår studie då vi är intresserade av hur man påverkas som ung kvinna på sociala 

medier och om patriarkatet i samhället gör att det finns en ständig press som ung kvinna att 

förhålla sig till normerna. Men även att se det utifrån ett genusperspektiv där livsvillkoren 

påverkas av att du är en kvinna. Med beskrivningarna ovan anser vi att valet av teoretiker och 

deras begrepp var relevant till vår frågeställning, ”Hur upplever unga kvinnor att deras 

användande av sociala medier påverkar deras livsvärld och på vilket sätt påverkar 

framställningen av sig själv på sociala medier värdet man tillskriver sig själv i verkligheten?” 

Utifrån Goffman (2014), Baumans (2009) och Beauvoirs (2012) teorier fick vi en förståelse för 

hur vi skulle ta oss an metodens olika delar och även skapa nya synsätt att analysera den 

insamlade empirin. Teoretikerna har en betydande roll i perspektiv till våra frågeställningar då 

det går att relatera till hur unga kvinnor idag framställer sig på sociala medier och hur det 

påverkar deras livsvärld och därigenom värdet man tillskriver sig i det verkliga livet.   

  

3.5 Hur teorierna kompletterar och skiljer sig från varandra  
Simone de Beauvoir (2012) beskriver kvinnan som det andra könet och hur kvinnans könsroll 

ständigt kommer i andra hand. Beauvoir (2012) beskriver vidare att vara kvinna inte alltid en 

komplikationsfri process, utan kvinnan möts av ständiga förtyck av patriarkatet. Beauvoir (2012) 

ger oss ett genusperspektiv som går att koppla till livsvillkor som inte någon av de andra två 

teoretikerna vidrör. Beauvoir (2012) beskriver skillnader i könsstereotyper som konstant pågår 

runt omkring oss och teorin hjälper oss i uppsatsskrivandet att reflektera över hur det är relevant 

att ha unga kvinnor som studieobjekt. Erving Goffmans (2014) teori om intrycksstyrning var den 

första teorin som kom upp som förslag då vi var i starten av vår skrivprocess eftersom vi direkt 

såg en tydlig koppling till makten som användarna har över presentationen av sig själv på sociala 
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medier. Goffman (2014) förklarar att människor mantrar olika masker vid olika tillfällen för att 

framställa sig fördelaktigt i olika situationer och styra publikens uppfattning om dem. Bakom 

skärmen suddas gränsen av verklighet och illusorisk ut och det är användaren som har makten 

över hur hen vill framställas. Zygmunt Baumans (2009) jämförelse med att individer allt mer blir 

lika varor likt en varukatalog är något som helt särskiljer sig ifrån de andra två teoretikerna och 

passar bra in till vårt valda ämne sociala medier, där användare ständigt sitter och "skrollar" och 

betraktar andra användares livsvärld. Bauman (2009) menar att konsumtionsmarknaden styr och 

att det ständigt är en jakt på den attraktivaste varan, något vi ser en koppling till kring den 

utseendehetsen som finns på sociala medier och som påverkar unga kvinnor negativt. Erving 

Goffman (2014) och Zygmunt Bauman (2009) teorier överensstämmer med varandra genom att 

dem handlar om framställningen som individen gör av sig själv utefter samhällets normer.  

  

4. Metod  
I det här kapitlet behandlas följande: kvalitativ metod, hermeneutisk utgångspunkt, 

semistrukturerade intervjuer för att samla in den empirin som var betydelsefull för vår studie, hur 

våra frågor skapades till vår intervjuguide vilket urval vi valde att begränsa det till och hur vårt 

tillvägagångssätt har sett ut, analysmetod, de etiska aspekter som varit viktiga för vår studie och 

avslutningsvis en metodreflektion. För att se hur intervjuguiden ser ut se Bilaga 1.    

 
4.1 Kvalitativ metod  
 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver att inom den kvalitativa forskningsmetoden strävar 

forskaren alltid efter att få en helhetsförståelse av det valda forskningsområdet och alltid möta 

situationen som om den vore ny för att få en objektiv bild av ämnet. Likaså beskriver Aspers 

(2011) att en kvalitativ metod som baseras på intervjuer fungerar väl när det är djupgående 

känslor, specifika områden och individuella erfarenheter som man är ute efter i forskningen. 

Dock förklarar Aspers (2011) att man genom en kvalitativ forskning inte når ut till ett lika stort 

urval som en kvantitativ metod gör och det behövs ha i åtanke när studien implementeras. 

Alvesson & Sköldberg (2017) förklarar att en kvalitativ studie är en metod som öppnar upp 

möjligheten till att få fram de upplevelser och känslor som studiens objekt förmedlar, forskaren 

eftersträvar att fånga upp människors handlingar och vilken betydelse handlingarna har. 
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Vi har använt oss av en kvalitativ metod, vårt syfte med uppsatsen var att fånga upp unga 

kvinnors upplevelser av hur användandet av sociala medier påverkar deras livsvärld och vi ville 

med en kvalitativ metod försöka förstå och reflektera över det valda ämnet med hjälp av de unga 

kvinnornas erfarenheter av sociala medier. Vi ansåg att den kvalitativa metoden var passande för 

vår studie för att vi ville uppmärksamma och förstå de unga kvinnornas känslor, upplevelser och 

erfarenheter de har av sociala medier och hur det påverkar deras livsvärld. Eftersom vi valde att 

rikta in oss på unga kvinnor och hur deras användande av sociala medier påverkar deras livsvärld 

kunde vi genom vår förförståelse av att själva vara kvinnor och aktiva på sociala medier ha en 

förståelse av hur andra kvinnor tänker. Alla kvinnor har givetvis olika erfarenheter, men vi kunde 

känna igen i oss hur andra kvinnor tänker och resonerar. Därför blev det oerhört viktigt för oss 

som uppsatspar att vara reflexiva genom hela vårt arbete så att vi inte färgade empirin utan endast 

lyfta upp det de unga kvinnorna beskrev och återberätta de unga kvinnornas upplevelser och 

erfarenheter. Vi tillägnade oss även förförståelse genom den utförda förstudien som beskrivs i 

bakgrundskapitlet. Förstudien gav oss en inblick i hur det var att vara ung kvinna förr och 

anpassa sig efter samhällets normer. 

 

4.2 Hermeneutik  
Enligt Thurén (2007) bygger hermeneutiken på tolkning och förståelse av mänskliga relationer 

och sociala fenomen och är beskrivande med ett reflektivt förhållningssätt till 

undersökningsmaterialet. Den vetenskapliga ansatsen inriktar sig på delarna och helhetens 

förhållande till varandra och för att det ska bli möjligt att förstå bitar av delarna krävs det tillgång 

till helheten. Vidare beskriver Thurén (2007) att en forskare alltid kan bli påverkad av sina egna 

erfarenheter inom ett visst ämne eller av ett specifikt fenomen, vilket innebär att den subjektiva 

uppfattning individer har kan påverka resultatet i en forskningsstudie. Lundin (2008) förklarar att 

inom hermeneutiken ligger fokus på epistemologiska frågor, vilket betyder att man speciellt är 

intresserade av människan och hur människan har en kunskap om olika ting och i centrum står 

subjektet. Lundin (2008) beskriver att genom en hermeneutisk utgångspunkt försöker man 

undersöka sociala fenomen med ett syfte att berika sig med ny och fördjupad kunskap kring 

ämnet. Till vår studie valde vi att arbeta efter ett hermeneutiskt perspektiv, vårt syfte var att få 

fram de unga kvinnornas upplevelser och åsikter kring sociala medier. Våra egna erfarenheter 

och åsikter av ämnet är något som vi under intervjusituationen och även när vi analyserade 
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materialet behövde vara återhållsamma med så att det inte påverkade resultatet. Genom den här 

vetenskapliga ansatsen har vi analyserat den insamlade empirin och urskilde ett samband av den 

information som informanterna uppgav. Vi undersökte noggrant det insamlade materialet och 

skapade därefter passande teman som stämde bra överens med våra valda teoretiker.  

  

4.3 Semistrukturerade intervjuer och intervjuguide  
Dalén (2007) beskriver att informantens tolkningar och händelser som har kommit med i 

intervjun är experience distant i den här intervjuformen och frågorna som har ställts har 

informanten själv fått tolka utifrån sina egna händelser och erfarenheter och därefter har ett svar 

frambringats. Vi som intervjuade tolkade informantens uttalande och sedan fått fram 

informationen, det gjorde att vi var delaktiga i experience distant – begreppet. Vi intervjuade 

enskilt fyra kvinnor var och därefter tog vi del av varandras material och sammanställde 

intervjuerna i samverkan. När vi genomförde intervjuerna intog vi en objektiv roll men i 

efterhand har vi diskuterat ifall det kan ha påverkar resultatet då vi är kvinnor som själva 

använder sociala medier och urvalet vi intervjuade var unga kvinnor. Olsson och Sörensen (2011) 

menar att möjligheten finns att forskaren omedvetet projicerar resultatet, även om inställningen 

var objektiv. Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer i vår studie, vi ansåg att det 

var bäst lämpat eftersom ämnet som studerades var bestämt från början. Vårt syfte med studien 

var att undersöka hur stor inverkan sociala medier har i unga kvinnors liv och vilken påverkan det 

har på deras livsvärld, samt att lyfta fram idéer och tankar som de unga kvinnorna har som kan 

förändra den kroppshets och skeva ideal som florerar på internet. Genom semistrukturerade 

intervjuer uppkom möjligheten att bestämma vilka frågor som skulle ställas och därigenom få 

svar på våra frågeställningar.  

 

Utformandet av vår intervjuguide skedde med semistrukturerade frågor, vårt ämne var bestämt 

från början och vi som forskare ville ha hjälp med vägledning under intervjuprocessen. Även om 

frågorna var utformade och förbestämda så gavs det givetvis utrymme för informanterna att 

utrycka och utveckla sina tankar och åsikter utöver frågeställningarna och vi försökte att inte vara 

ledande under något intervjutillfälle. Informanterna skulle få tänka så fritt som möjligt och svara 

utifrån dennes upplevelser och erfarenheter av ämnet eller situation. Intervjuguidens utformning 

av frågor var formulerade så att de unga kvinnornas upplevelser av ämnet kunde skildras och inte 
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bara ett ja eller nej lämnades som svar. I utformandet av intervjufrågorna så fanns våra teoretiker 

samt frågeställningar i åtanke för att de skulle skapas en röd tråd och för att vi skulle hålla oss till 

det huvudsakliga ämnet som var att redogöra hur informanterna upplever att sociala medier 

påverkar deras livsvärld. Ledmotivet vi hade i fokus när vi utformade våra frågor till 

intervjuguiden var upplevelse och självreflektion och vårt mål var att informanterna på ett ärligt 

sätt skulle reflektera över hur deras användande av sociala medier påverkar deras levnadssätt. För 

att se den slutliga utformningen av intervjufrågorna, se bilaga 1. 

 

4.5 Urval och tillvägagångssätt  
Brinkmann och Kvale (2014) menar att det är av stor vikt att urvalet stämmer överens med 

området som ska undersökas för att få en så säker reliabilitet och trovärdighet i forskningen som 

möjligt. Vårt urval var inte självklart ifrån början, vår studie skulle kunna utföras på en väldigt 

bred population, vi ansåg att studien skulle vara intressant att utföra på hela befolkningen.  

Avgränsningen gjordes till unga kvinnor i åldrarna 16-19 år då vi som uppsatsförfattare är 

intresserade av att ta reda på hur påverkningsbar man är i de övre tonåren när man använder sig 

av sociala medier. Denscombe (2016) beskriver att bekvämlighetsurval innebär att informanter 

har uppkommit genom kontakter och diskussion med familj och bekanta och ett snöbollsurval 

innebär att informanterna framkommer genom hänvisning av andra deltagare, urvalet växer likt 

en snöboll i rullning. Vi valde att kombinera bekvämlighetsurval och snöbollsurval i vår studie. 

Vi hade begränsat med tid och det var effektivt för vår arbetsprocess. Eftersom våra informanter 

till studien dels uppkom genom bekanta av våra kontaktnät, familj och via informanternas 

umgängeskrets så ansåg vi att kombinationen av dessa två urval stämde bäst in på urvalet av vår 

studie. Kontakt knöts med våra informanter ganska tidigt i uppsatsskrivande i syfte att dem unga 

kvinnorna skulle få gott om tid på sig att förbereda sig och titta på eventuella datum när 

intervjuerna kunde äga rum. Förslaget var att vi skulle träffas på Högskolans bibliotek i Halmstad 

där vi bokade grupprum så vi kunde sitta ostört, vilket alla informanter tyckte passade bra. 

Eftersom våra informanter bor hemma hos sina föräldrar så hade vi i åtanke att ifall utförandet av 

intervjuerna i deras hemmamiljö så kunde resultatet påverkas ifall någon familjemedlem varit 

hemma. Intervjuerna spelades in på våra mobiltelefoner, vilket vi fick godkännande om innan 

intervjun började samt att anteckningar fördes kontinuerliga. Vi informerade även om våra etiska 

aspekter innan intervjuerna började.  
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4.6 Analysmetod  
Brinkmann & Kvale (2014) beskriver att inom tolkningar finns en rad olika ansatser, den 

hermeneutisk meningstolkning används inom humaniora, den tolkningsmetoden har i flera 

årtionden försökt hitta lösningar på problem genom att tolka texter. Forskaren som tolkar 

använder sig inte endast av det exakta som sägs utan gör en distinktion för att förbättra ett 

mönster och förbindelser som inte går att skildra direkt i intervjun, det i sin tur leder till en 

utökning av texten som sammanställs av intervjuerna. Brinkmann & Kvale (2014) beskriver 

vidare att ett vanligt problem inom den kvalitativ forskningstradition är att det finns för få 

personer att intervjua för att kunna göra en generalisering. Generaliserad kunskap bygger på 

antagande och kunskap som är giltig för alla människor, platser och tidpunkter. 

Analysmetoden som användes i studien var den hermeneutisk meningstolkning som används 

inom humaniora, vi gjorde tolkningar av materialet för att tydligare se mönster och förbindelse 

som inte har gått att skildra direkt i intervjuerna och därmed skapades en bredare synvinkel av 

texten. Informanterna till vår studie var tvungna att uppfylla kraven om att vara kvinna mellan 

16-19 år samt vara användare av sociala medier. Hade vi istället intervjuat exempelvis unga tjejer 

som är på väg in i tonåren eller medelålders kvinnor finns en eventuell risk att inte samma 

resultat hade framkommit då användandet av sociala medier möjligtvis kan skilja sig åt med unga 

kvinnor på gymnasiet. Skapandet av våra teman i resultatet gjordes genom att noga tolka den 

insamlade empirin och lyfta upp de mönster som dykt upp och ansågs vara relevanta för att ha en 

möjlighet att besvara vårt syfte och vår frågeställning. I den kommande analysen användes 

begreppen Det andra könet (de Beauvoir), Intrycksstryning (Goffman) och Konsumtionsliv 

(Bauman) för att analysera den insamlade empirin och få fram ett sanningsenligt resultat.  

 

4.7 Etiska aspekter  
I vår studie har vi förhållit oss till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet som Ahrne & Svensson (2011) beskriver är av stor vikt att ta hänsyn till. 

Ahrne & Svensson (2011) beskriver att informationskravet innebär att informanterna får reda på 

information om undersökningens övergripande syfte, vad som förväntades av deras deltagande 

och vad det insamlade materialet ska användas till. Vi har tagit hänsyn till informationskravet 

genom att vi informerade informanterna om syftet med vår studie och hur dem skulle kunna 

tänkas bidra till studien, det här informerades deltagarna om innan intervjuerna startades. Ahrne 

& Svensson (2011) beskriver vidare att samtyckeskravet innebär att de som deltar ger sitt 
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godkännande till att delta i studien. Informanterna till vår studie fick från starten ge sitt 

godkännande om att de ville vara delaktiga i vår studie och därmed förhöll vi oss till 

samtyckeskravet. Därefter beskriver Ahrne & Svensson (2011) att konfidentialitetskravet innebär 

att uppgifterna som lämnas av informanterna behandlas med förtrolighet så att inga obehöriga 

kan komma åt personuppgifterna. Vi har tagit hänsyn till konfidentialitetskravet genom att 

förklara för deltagarna innan intervjuerna startade att allt som sägas och spelas in endast kommer 

lyssnas på av oss uppsatsförfattare som genomför studien. Vi förklarade även att inga namn 

skulle användas när empirin sammanställdes för att skydda informanternas identitet. Ahrne & 

Svensson (2011) beskriver vidare att nyttjandekravet innebär att informera de som medverkar i 

studien att uppgifterna som samlats in endast används inom forskningsområdet. Vi har använt oss 

av nyttjandekravet genom att förklara att den insamlade empirin endast kommer att användas till 

undersökningen.  

  

4.8 Metodreflektion  
Aspers (2011) beskriver att fördelen med en kvalitativ metod baserad på intervjuer är att 

forskaren får möjlighet till mer djupgående känslor och individuella åsikter eller upplevelser 

inom ett specifikt område, vilket skiljer sig från den frekventa data som framkommer med 

kvantitativ metod som är en sifferbaserad studie. Forskaren har även möjlighet att lägga till frågor 

under intervjuns gång för att få fram ett så bra underlag som möjligt. Genom det får forskaren en 

mer detaljerad och korrekt fakta av fältet som studeras. En nackdel är att man inom kvalitativ 

forskningsdesign inte når ut till ett lika stort urval som med en enkät och på så vis kan inte 

resultatet av studien generaliseras på samma sätt som med en kvantitativ metod. Dalén (2007) 

förklarar att det är viktigt att forskarens egna åsikter i högsta möjliga mån ska hållas utanför, det 

är även viktigt att inte diskutera eller förmana den som blir intervjuad, utan att man som 

intervjuare istället visar en förmåga att lyssna och vara bejakande mot den som blir intervjuad. Vi 

ansåg att den kvalitativa intervjumetoden passade vår studie, vi var ute efter djupgående känslor 

och genom intervjuerna fick vi en empiri som var genomgripande, där vi kunde ställa följdfrågor 

till informanterna om vi märkte att frågorna inte uppfattades korrekt.   
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5. Resultat   
I det här kapitlet presenteras inledningsvis en sammanställning av de material som vi anser är av 

stor vikt att lyfta fram då det beskriver informanternas övergripande användande och relation till 

sociala medier. Därefter presenteras en sammanfattning av de åtta semistrukturerade 

intervjuerna vi genomfört med hjälp av fyra passande teman.  

  

5.1 Var surfar kvinnor?  
Inledningsvis bad vi våra informanter berätta om deras relation och användande av sociala medier 

och då urskilde vi ett tydligt mönster av att våra åtta informanter till största del använder sig av 

samma digitala plattformar vilket främst är Snapchat, Instagram och Facebook. Majoriteten av 

deltagarna läser även bloggar och tittar på Youtube, men inte lika frekvent eller med samma 

kontinuitet som de tre förstnämnda forumen, det här gick tydligt att urskilja i vårt resultat och kan 

förklaras som en "trend på internet" som många följer. Majoriteten av de unga kvinnorna 

beskriver även ett invant mönster i användandet av sociala medier och en av informanterna 

uttrycker sig följande... "När jag vaknar tar jag direkt upp mobilen för att vakna till, jag kollar 

Snapchat och Instagram. I princip "snapar" jag hela dagarna det finns verkligen inget stopp...”  

På det här viset uttrycker sig samtliga unga kvinnor, även om deras användarrutiner skiljer sig åt 

något. Snapchat är det forum som används mest frekvent, de unga kvinnorna anser att det är ett 

kommunikationsmedel där kvalitén på bilden inte är det fundamentala utan bildens budskap är 

det väsentliga. Däremot anser samtliga att Instagram är ett forum som ger inspiration och 

bekräftelse, där flertalet följer både vänner, familj och kändisar. Merparten är tydliga med att dem 

inte lägger upp vilken bild som helst på Instagram, utan bilden ska helst passa in i flödet och vara 

redigerad. Det finns även en struktur i användandet av de populäraste digitala plattformarna, då 

exempelvis Youtube har blivit som dåtidens tv-kanaler och anses vara ett nöje som används när 

det finns tid att se på olika klipp av sina mest omtyckta influencers eller det man är intresserad 

av.   

  

5.2 Att leva efter idealet  
Informanterna som vi intervjuat berättar att dem läser bloggar och följer influencers på Instagram 

som på något sätt upprätthåller bilden av den "perfekta livsstilen" som dem själva sedan försöker 

efterlikna. Flertalet av de unga kvinnorna vi intervjuat bekräftar att det är roligt att följa dessa 
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influencers och att det är en tillfredsställning samt fröjd för dem. De stora ikonerna ger dem 

inspiration och det är därför dem får så stor publicitet tror en av våra informanter. Hon uttalar sig 

på följande vis... "Jag påverkas inte så mycket av andra exempelvis modeikoner, jag känner inte 

att jag måste se ut som dem eller andra konton jag följer... Jag får inspiration, men påverkas inte 

med avundsjuka på andra influencers. Jag bryr mig nog inte så mycket...” Hon berättar vidare att 

även de stora influencerna har en mer avslappnad och verklighetsbaserad framtoning på Snapchat 

än på Instagram, vilket hon upplever är mer accepterat. Där beskriver samtliga av dem unga 

kvinnorna att medvetenheten om att se bra ut inte alls är lika stor och en av informanterna tror att 

det har att göra med bekräftelsen som inte är lika elementär på Snapchat eftersom det inte går att 

bekräfta det som publiceras med "likes".  

 

Flertalet av våra informanter berättar att dem följer och tar del av konton på Instagram och 

bloggar som visar upp en perfekt bild av sitt liv, men att det ändå finns en distans till det och att 

dem inte påverkas så mycket av det. Vi kan genom resultatet urskilja att det primära för våra 

informanter är att få uppmärksamhet för de material som dem själva publicerar på sociala medier, 

annars finns risken att dem påverkas negativt. Ett bra stöd för tolkningen skildras genom citatet 

nedan... "...om man lägger ner mycket tid kring en bild och redigerar och fixar är det självklart att 

man förväntar sig lite reaktioner!” Något som kom på tal under intervjuerna var även 

lättillgängligheten i att redigera bilder nuförtiden. Det finns appar som går att ladda ner men det 

går även att redigera direkt i de olika digitala plattformarna och därav så förväntar man sig att 

nästintill alla bilder som publiceras i sociala medier är redigerade eller har något filter. Man kan 

ändra om bilderna och sina ansikten och kroppar till oigenkännliga, något som informanterna 

anser är fruktansvärt påtagligt även om de inte själva skulle använda sig av de här 

redigeringsprogrammen. En av informanterna tror att det kan vara därför som den negativa 

påverkan inte är så stor som den hade kunnat vara, man tar för givet att alla bilder är 

retuscherade. Förr var det bara kändisar och fotomodeller som stod för "idealet", men nu är det 

enkelt för vem som helst att fixa med sina bilder för att uppnå ett perfekt resultat.  

 

Ett fåtal av de unga kvinnorna lyfter upp den rådande hälsotrenden och kroppshetsen som finns 

på sociala medier, som kvinna ska du ha en vältränad rumpa och mage men samtidigt ska man 

jobba på att bli accepterad precis som man är, vilket kan liknas vid ett moment 22. De unga 
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kvinnorna vi intervjuat är övertygande om att hälsohetsen är en bidragande faktor till att unga 

kvinnor mår som de gör idag, på grund av bilden som skapas på sociala medier. En av de unga 

kvinnorna uttrycker det på följande vis... "Jag har ju själv ändrat min syn på träning, jag kan 

uppleva att jag tränar för att uppnå andra resultat än tidigare, när jag var yngre tränade jag för 

att det var roligt och det var något som gav mig en positiv känsla..." Informanten beskriver att 

om inte hetsen hade funnits på sociala medier så skulle hon träna för att må bra och äta det som är 

gott utan att reflektera över det och få ångest.  

 

Några av informanterna anser att killar faktiskt är med och stigmatiserar tjejer, killarna skapar en 

bild av att tjejer ska vara perfekta och det är något som de unga kvinnorna ser som frustrerande. 

Dem anser att om killarna ska jämföra och göra det till ”en grej” varje gång tjejer går osminkade 

sätter de ribban och då skapas en press redan från starten att alltid se perfekta ut och jämföras 

med ideal som inte är verkliga. De unga kvinnorna anser att de kvinnor som ser perfekta ut på 

sociala medier inte är det i verkligheten då de redigerar sig till det utseendet. De unga kvinnorna 

upplever även att killarna i skolan eller som de dejtar inte riktigt förstår att det perfekta idealet 

över sociala medier inte är verkligt. Ett fåtal av informanterna förklarar att de verkligen försöker 

att undvika normen på sociala medier och därmed valt att avfölja influencers som endast visar 

upp den perfekta ytan. En stor del av det valet är för att dem är rädda att de ska bli negativt 

påverkade och börja kritisera sitt utseende och sin livsstil. En av informanterna är tydlig med att 

hon valt att avfölja alla ”perfekta konton” för att hon ser hur hennes vänner påverkas av att alltid 

uppvisa ett perfekt liv, hon uttalar sig på följande vis... "Jag har en kompis som har en lillasyster, 

hon påverkas av hetsen som finns på sociala medier och mår väldigt dåligt. Vi vet inte vad vi ska 

göra så att hon ska må bättre..." Informanten uppvisar en slags frustration och nästintill ilska 

över att det ska vara såhär, hon vill på något sätt att "likes" på Instagram inte ska vara det som är 

viktigt i unga människors liv. Men frustrationen finns där för hon vet inte hur hon ska hjälpa folk 

som mår dåligt och hon anser att de ideal som unga kvinnor matas med gör inte att dem mår 

bättre och känner sig vackrare.  

 

5.3 Bilden av sig själv Online och Offline   
Vi uppsatsförfattare blev intresserade av att ta reda på ifall våra informanters framställning av 

dem själva på sociala medier sätter press på hur dem framställer sig i det verkliga livet, vi kallar 
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det "offline". Majoriteten av informanterna som intervjuats vittnar om att det inte finns något 

starkt samband däremellan utan att det primära är att visa upp en perfekt fasad på sociala medier, 

som inte påverkar dem i det verkliga livet. Samtliga av de unga kvinnorna berättar att dem utan 

problem kan gå i skolan eller på gymmet osminkade, en sida som dem aldrig skulle visa upp på 

exempel Instagram. En av informanterna uttalar sig på följande vis... "Jag har alltid vart ganska 

obrydd av att bära smink och fixa mig, det kan bero på att jag är idrottstjej. Jag kan gå ofixad till 

skolan och på stan, men skulle aldrig gå till krogen utan att sminka mig... Det är roligt att göra 

sig snygg och fixa till sig, men bara ibland annars hade jag tröttnat på det...” Några av 

informanterna tror att det hänger ihop med självkänslan och hur trygg man är i sig själv och dem 

berättar om många vänner till dem som hela tiden måste upprätthålla en "perfekt fasad" även 

utanför sociala medier. En av informanterna tror att de personer som har dålig självkänsla är de 

som alltid måste framstå som perfekta och aldrig kan vara sig själva på ett naturligt och äkta vis.  

 

Ett gemensamt svar som många informanter uttrycker var att utseendefixering tidigare påverkat 

deras vardag men mer när dem var i de yngre tonåren. Nu upplever samtliga att dem har en mer 

avslappnad inställning till hur dem går klädda och huruvida dem bär smink eller inte, även då 

fixeringen vid att se bra ut på sociala medier lever kvar. Nedan följer ett citat som en av 

informanterna uttrycker... "Jag var mer osäker förr när jag var yngre och ville ha bekräftelse av 

andra... Då är Instagram ett bra sätt att få bekräftelse på. Det stärker ens självförtroende 

samtidigt som det kan innebära en psykisk stress…" Informanten menar att den psykiska stressen 

grundar sig i att man vill vara säker på att bilden som publiceras på Instagram verkligen får den 

uppmärksamheten som användaren förväntar sig. Antalet "likes" och kommentar avspeglar hur 

populär användaren är även i verkligheten och en av de unga kvinnorna berättar att de tjejer som 

är populära i hennes klass även har flest följare och får mest uppmärksamhet på sociala medier, 

det går hand i hand. En av informanterna beskriver att hon försöker använda sociala medier 

mindre för att hon inser att hon inte har en bra balans mellan det verkliga livet och användandet 

av sociala medier. Vidare beskriver hon att det påverkar henne att inte få ”likes” och även att inte 

få bekräftelse, informanten beskriver att det är lätt att känna sig mindre omtyckt om man inte får 

bekräftelse även i det verkliga livet. Dock inser hon att det är något hon själv måste jobba bort, då 

det endast existerar i hennes egna huvud.  
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En annan informant förklarar att sättet man framställer sig själv online påverkar en offline. Det 

blir en hets i kompisgruppen, att man ska tänka på att leva nyttigt och hon uttalar sig på följande 

vis... "I vårt tjejgäng så pushar vi varandra att vara nyttiga och att vi måste träna. Vi tänker lite 

att nu måste vi vara nyttiga en period om det är så att vi varit onyttiga och att vi kämpar 

tillsammans och gör det för varandra för att det är bra…" Det är något som är helt naturligt i 

deras kompisgäng men när informanten funderar ett tag tycker hon att det låter lite galet. Nästan 

som om man blir förblindad för vad som egentligen är viktigt i det verkliga livet.  

 

5.4 Hur man presenterar sig själv på sociala medier  
Samtliga av dem unga kvinnor vi intervjuat vittnar om att det finns ett stort fokus kring utseende 

på sociala medier och att det är viktigt att presentera sig själv på ett positivt och fördelaktigt sätt. 

Informanterna är eniga om vikten av att redigera och bearbeta en bild innan den publiceras på 

Instagram oavsett motiv. En av informanterna uttrycker sig på följande vis... "På Instagram 

publicerar jag inte fula bilder, man når ut till fler där och då är jag medveten om att de ska se 

bra ut. Det är hemskt men jag vill att det ska se så perfekt ut som möjligt där..." Liknande citat 

uttrycker flertalet av de andra unga kvinnorna, de är alla överens om att det är väldigt 

betydelsefullt att deras Instagram-konton indikerar på ett underhållande, spännande och perfekt 

liv även om informanterna erkänner att de flesta av deras följare vet att verkligheten inte ser ut 

som den gör på sociala medier. Det kan förklaras som en norm på sociala medier, det finns vissa 

riktlinjer av vad man publicerar och inte, som vi tidigare nämnde så ska bilden "passa in" i 

användarens flöde och avspegla hur personen vill bli uppfattad. Bilderna är förfinade och ger en 

förvrängd bild av verkligheten enligt informanterna, ett exempel som beskrivs bland 

informanterna är att bilder som tas i bikini ofta är fixade där man ser till att bilden tas i den bästa 

vinkeln och inte när man sitter helt avslappnad, bilden behöver i högsta grad vara 

"Instagramvänlig", perfektion är ett krav på allt från utseende, miljön man vistas i och vad man 

äter.  

 

Samtliga av de unga kvinnorna upplever en påfrestande känsla när det främsta som visas upp är 

perfektion och majoriteten av dem bidrar till den perfekta låtsasvärlden. De unga kvinnorna 

förklarar att sanningen är att allt i livet inte är perfekt och det måste också vara accepterat. Ett 

tydligt mönster som uppkommer är att syftet med publicerandet av bilder på Instagram handlar 
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om att få bekräftelse i form av "likes" och kommentarer som resulterar i att användarna känner 

sig omtyckta och populära. En av informanterna berättar att hon medvetet kan publicera en bild 

på Instagram då hon känner sig deppig, men att det är viktigt att göra det vid rätt tidpunkt på 

dygnet så att många följare uppmärksammar bilden med "likes" och snälla kommentarer. Hon 

uttalar sig så här... "Ibland när jag känner mig nere eller ledsen så kan jag publicera en bild för 

att få uppmärksamhet och bekräftelse och bli glad. Det är alltid någon som skriver något 

snällt..." Samtliga informanter håller med om att det finns en förväntan av att ens nära vänner och 

familj uppmärksammar bilderna som dem publicerar. Det beskrivs som ett "givande och tagande" 

då man är garanterad "likes" ifrån de användare som man själv "likear".  

 

Några av de unga kvinnorna vi intervjuat upplever att presentationen av sig själv på sociala 

medier är olika beroende på vem man vill få bekräftelse av. Är det killars bekräftelse man är ute 

efter publiceras bilder som de unga kvinnorna indirekt vet att killar kommer att gilla och där 

killarna uppfattar dem som snygga. Men är det tjejers bekräftelse man vill nå görs samma 

procedur fast med ett annat syfte, att bli accepterade och bli en av det coola i tjejgänget. De unga 

kvinnorna vi intervjuat är dock överens om att ”likes” och kommentarer ger dem en känsla av att 

känna sig fina och lyckade. En av de unga kvinnorna vi intervjuat beskriver att om hon lägger ut 

bilder där det visas för mycket hud är det något som hon förbereder sig mental på innan bilden 

ens läggs upp, hon uttalar sig på följande vis... "Det var en gång när jag la ut en bild där jag 

visade mycket hud... då blir det alltid mycket snack om det och då får jag alltid gå in i det, lite 

som att man förbereder sig att nu kommer det komma mycket negativa kommentarer... Och då 

blir jag arg, det påverkar hela min vardag, vilket är jobbigt..." Majoriteten av informanterna 

betonar att deras liv och aktiviteter som de gör under dagarna påverkas av sociala medier och det 

är något som de upplever som frustrerande då de anser att de hjälper till att spä på den fiktiva 

bilden där det mesta är förskönat och verkligheten knappt syns. Det finns även stunder då 

informanterna undrar varför deras liv inte är så perfekt som det ser ut på exempelvis Instagram. 

Några av de unga kvinnorna lyfter upp att man behöver ha mycket pengar i verkligheten för att 

kunna leva ett så kallat ”perfekt liv” på sociala medier. Det som främst syns är hur mycket pengar 

folk spenderar och kan du inte spendera och hitta på roliga aktiviteter som kostar pengar har du 

inget värde i dagens samhälle enligt några av de unga kvinnorna. Det här upplevs som väldigt 

jobbigt för informanterna då dem förklarar att de inte innehar den inkomsten som krävs för att 
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spendera på aktiviteter och nöjen och det formar en bild av dem som tråkiga. Dock är samtliga 

informanter införstådda med att det inte är andra som upplever dem som tråkiga utan det är i 

deras egna huvud dessa funderingar löper fritt. En av de unga kvinnorna som vi intervjuat 

förklarar att det egentligen är skrämmande hur mycket hon lever sitt liv genom sociala medier 

och hur hennes levnadssätt påverkas av sociala medier, hon uttrycker det på följande sätt... "Jag 

tänker väldigt mycket att om jag gör det här blir det en bra bild, åker man dit så får man en bra 

bild, hmmm vad ska jag äta för god frukost idag som blir bra på bild. Jag väljer helt enkelt 

aktiviteter utefter vad som är fint och blir fint på bilder..." Dock är det ett fåtal av informanterna 

som nämner att de tänker på att Instagram inte ska behöva se så perfekt ut hela tiden, utan de vill 

skildra en bild av verkligheten där även ”den tråkiga vardagen” får vara accepterad att visa upp. 

Dem är införstådda i att alla mår dåligt ibland och det är viktigt att även kunna visa upp dessa 

sämre sidor.  

 

Ett fåtal beskriver även att perfektionen bör minskas på sociala medier. En av informanterna som 

intervjuats beskriver att när hon släpper pressen på att allting ska vara perfekt på sociala medier 

så öppnas nya möjligheter upp för henne i det verkliga livet, hon uttrycker det på följande vis...  

"Jag är väldigt seriös i skolan och tar skolan på allvar och då uppfattas jag tyvärr som tråkig 

och lite introvert. Den bilden jag skapade av mig själv på sociala medier där jag var ute och 

festade och umgicks med folk gjorde att folk fick en ny och bättre bild av mig..." Hon beskriver 

det som att bilderna som publiceras på sociala medier inte behöver vara perfekta och gå efter 

normen, men hon kan på något sätt visa upp en annan bild av sig själv på sociala medier än i 

skolan och därmed få nya vänner. Det är något som hon upplever som otroligt positivt och hon 

förklarar att hon känner sig upplyft av de nya vänskaperna och allt beror på bilden som hon 

presenterar av sig själv på sociala medier.  

 

5.5 Hur ett behagligt klimat skapas på sociala medier  
Temat uppkom efter att vi genom vårt resultat förstått att det finns en "fiktiv föreställning" av 

många användare som till stor del verkar vara accepterad men kanske inte allt för hälsosam. En 

intervjufråga var formulerad så att förslag kunde ges på hur denna "perfekta livsbild" som skapar 

ångest och prestationskrav hos unga kvinnor som använder sociala medier skulle kunna 

förändras. Våra informanter är eniga om att det krävs en stor förändring bland många användare 
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och inte bara någon enstaka normbrytare eller så kallat ”kroppspositivister”. Informanterna är 

överens om att det är perfektionism som attraherar många användare och skapar förebilder som 

många vill följa och låtas inspireras av. Men om förändringen ska ske så är det dem populära 

influencerna med en stor makt som borde börja förändra riktning eftersom att många inspireras 

av deras konton. En av de unga kvinnorna uttrycker sig på följande vis... "...det är svårt att 

förändra.. Men om influencers och kändisar lägger ut mer vardagliga bilder som inte är så 

perfekta så föregår dem med gott exempel vilket vore bra!”  

Många av informanterna är eniga om att det är en stor hets och fokus som liknar en tävling på 

sociala medier och bilden av hur man framställer sig själv. Även då alla är medvetna om att 

bilderna är retuscherade så vill man lägga ut så attraktiva bilder som möjligt av sig själv eller de 

motiv man väljer att publicera. Flertalet av de unga kvinnor vi har intervjuat bevittnar även att 

dem jämför sig med andra användare på sociala medier, somliga medvetet och somliga 

omedvetet och dem tror att det kan vara därför som en perfekt fasad måste upprätthållas. Men en 

ny trend som en av informanterna berättar om är att en del användare publicerar bilder som 

avslöjar hur stor inverkan ljus, vinkel och filter har. Först publiceras en tillsynes sätt "perfekt 

bild" då personen uppfattas som idealisk, men sedan läggs i princip samma bild upp fast bilden är 

oredigerad och personen är mer avslappnad vilket ger ett helt annat intryck och skildrar 

verkligheten. Informanten menar att detta avspeglar verkligheten och visar på mänsklighet då 

användaren vill synliggöra hur enkelt det är att försköna en bild.  

 

Majoriteten av de unga kvinnorna beskrev att ett behagligt klimat kan skapas ifall människor 

slutar att döma och även slutar att vara rädda för att bli dömda av andra. De här unga kvinnorna 

förklarar även att det är viktigt att de personer som visar upp verkligheten ska bli upplyfta på 

sociala medier, då kanske den perfekta fantasivärlden försvinner. En av informanterna beskriver 

att det är viktigt att de som driver sociala medier och appar tar sitt ansvar, hon uttrycker det på 

följande vis... "Det borde alltid finnas med på bilden som man publicerar en extra bild där all 

redigering står som är gjord på bilden…” Hon anser att om det här skulle vara standard över 

sociala medier skulle nog många sluta att försköna sina bilder, då det är lite pinsamt att visa upp 

vad man ändra om på bilden, även om alla redan vet om att man redigerar och förskönar. Får man 

det svart på vitt blir det mer verkligt och därmed skulle möjligtvis perfektionen minska. Några 

andra informanter tar upp att det är viktigt att sociala medier inte stressar en och det är viktigt att 
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visa värme och kärlek till varandra. Det är viktigt för dem att få visa sina äkta känslor och inte 

vara rädd för att få påhopp eller hat. Ett fåtal av de unga kvinnorna är även noga med att lyfta upp 

skolans ansvar och att redan i ung ålder (gärna i förskoleåldern) få lära sig hur livet ute på sociala 

medier är och går till. För sociala medier kommer inte försvinna utan bara växa och då behövs 

verktyg redan ifrån ung ålder för att kunna hantera det och för att de inte ska få en allt för stor 

negativ påverkan av ens liv.  

  

5.6 Sammanfattning av resultatet  
Det är en aning svårt att urskilja det viktigaste i de olika teman då vi anser att allt skapar en 

helhet för att förstå hur unga kvinnors livsvärld påverkas av sociala medier och hur ett 

behagligare klimat kan skapas över sociala medier. Dock lyfts perfektion upp kontinuerligt och 

det är en stor del av de unga kvinnornas liv på sociala medier. Perfektionen som påtalas är inte 

endast hur ens utseende presenteras utan det är en perfektion som kan skildras genom hela ens 

levnadssätt. I det sista temat "Hur ett behagligt klimat skapas över sociala medier”, lyfts även 

perfektionen upp men där beskriver de unga kvinnorna att om ett behagligt klimat ska skapas och 

stannar kvar innebär det att perfektionen behöver brytas ner. Människor behöver idag skapa sig 

en trygghet i sig själva och inte vara rädda för att bli dömda. Bekräftelse är även en röd tråd 

genom vårt resultat, då en del anser att bekräftelse är otroligt viktigt och något som kan lyfta en 

om man har en dålig dag, medan en del av de unga kvinnorna anser att bekräftelse är kul att få 

men inget som påverkar ens värde som dem tillskriver sig i det verkliga livet. Dock gick det 

genom resultatet urskilja en slags rädsla som alla de unga kvinnorna bär på, även om en del av 

dem försökte att hålla sig ifrån påverkan av sociala medier blev de undermedvetet påverkade då 

ingen vill visa upp en mindre smickrande bild av sig själv.  

 

Vi anser att efter resultatet var sammanställt finns inga avsevärda skillnader, utan det går att 

urskilja att de unga kvinnorna tänker i princip i samma banor. Men givetvis lyfts tankarna upp ur 

olika sken, när det kommer till perfektionen så är några av de unga kvinnorna inställda på att det 

endast är utseendet och kroppen som anses viktigt att presenteras genom perfektion. Medan några 

av de andra unga kvinnorna ser perfektion som ett helhetsperspektiv, där bilden av hela ens liv 

ska vara perfekt. De är även en skillnad i resultatet av hur de unga kvinnorna använder sig av 

intrycksstyrning, en del styr intrycken utefter vad de tror att andra människor ville se och visar 
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upp en fiktiv bild av sig själv som de vet inte är reell, medan några av de unga kvinnorna 

använder sig av en strategisk intrycksstyrning för att kunna dra nytta av framställningen över 

sociala medier till det verkliga livet.  

  

6. Analys   
Det här kapitlet kommer att presenteras utifrån tre teman. Tidigare forskning och de teoretikerna 

som presenterats i föregående kapitel kommer användas som analytiskt verktyg och vävas in i 

efterhand som det är lämpligt i förhållande till vår insamlade empiri. När vi refererar till "de 

unga kvinnorna" så syftar vi på de personer som vi intervjuat i vår uppsats.   

  

6.1 Individens förmåga att kamouflera sig 
Flertalet av de unga kvinnorna berättade om hur dem medvetet väljer exempel aktiviteter och 

kläder för att det ska se bra ut och att det i sin tur ska leda till bekräftelse över sociala medier. 

Detta likt hur Zygmunt Bauman (2009) beskriver hans begrepp konsumtionsliv då han menar att 

konsumism har blivit ett framträdande drag i dagens samtid, vi människor lägger allt mer tid på 

hur vi marknadsför oss, främst över internet. Detta stämmer bra överens med hur de unga 

kvinnorna uttrycker att deras vardag styrs av hur andra ska uppfatta dem på sociala medier. Dock 

är det viktigt att poängtera är att det inte är samma sak i det verkliga livet, utan resultatet visar att 

det är just framställningen man gör av sig själv över nätet som är elementär. Bauman (2009) 

jämför internetanvändandet likt en varukatalog där människor marknadsför sig själva på det sätt 

dem anser vara fördelaktigt och lockar andra användare till att leta efter den mest attraktiva 

varan. Han menar att vi individer blir mer lika produkter eller "varor" och att vi är skyddade 

bakom en skärm vilket hindrar oss från att möta människor i det verkliga livet och på så vis 

upprätthålla en fiktiv fasad. Vidare menar Bauman (2009) att vi ständigt förhåller oss till normer, 

då man som ”vara” vill framställas som attraktiv men inte sticka ut för mycket. Det stämmer 

överens med den empiri vi samlat in då det finns normer över sociala medier som beskriver hur 

du ska se ut och vilka bilder som är accepterade att publicera, samtliga informanter förklarade att 

det viktigt att framställas ur ett fördelaktigt sken. De bilder som publiceras väljs ut noggrant och 

med eftertanke för att andra användare ska uppskatta dem och bilderna redigeras oftast. Detta i 

likhet med vad Burke och Ruppel (2015) beskriver i sin artikel som handlar om självpresentation 

och hur användare av sociala medier i största mån väljer att presentera sig själva ur en 
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fördelaktigt och attraktivt synvinkel. Burke och Ruppel (2015) menar att självpresentation är en 

huvudsaklig och central interpersonell process som är kopplad till människors egna identiteter 

och de intryck de vill att andra individer ska uppfatta dem på, precis som våra informanter 

uttryckte. Simone de Beauvoir (2012) beskriver hur kvinnan framställs som "det andra könet" 

och att de finns ideal i samhället som kvinnan ständigt måste förhålla sig till. Beauvoir (2012) 

förklarar hur idealen formar flickor med tydliga karaktärsdrag som försiktighet och begränsning 

medan männen lär sig från början att vara stolta över sin maskulinitet och framhäva den. Det här i 

likhet med hur informanterna beskriver att det finns en norm av vad man som tjej publicerar på 

sociala medier och inte, samt hur man går klädd och huruvida man är sminkad eller inte i det 

verkliga livet. Vårt resultat visar att det idag finns oskrivna regler som de flesta användarna på 

sociala medier följer angående vad man publicerar för bilder, när man publicerar, att man 

redigerar bilderna och att man kommenterar och "likear" vänners bilder. Våra informanter 

berättar att det främst gäller tjejer då deras upplevelse är att killar inte har samma krav på sig att 

framhäva denna perfektion. Även i det verkliga livet finns det en distinktion mellan könen och 

några av de unga kvinnorna ansåg att killar är med och stigmatiserar tjejer. Killar skapar en bild 

av att tjejer ska vara perfekta och det är något som våra informanter anser vara fel. Killar bidrar 

till att unga tjejer känner press av perfektion och att dem måste följa idealet som råder då dem 

"uppmärksammar" och poängterar då de unga kvinnorna väljer att gå osminkade. De unga 

kvinnorna berättar att dem upplever att killar inte förstår att bilder som florerar på sociala medier 

av perfekta kvinnokroppar är retuscherade, utan dem tror att det är så verkligheten är vilket är 

sorgligt. Några av de unga kvinnorna framhävde även den rådande hälsotrenden och 

kroppshetsen som finns på sociala medier. Som kvinna förväntas du ha en vältränad kropp 

samtidigt som man ska "jobba på att bli accepterad precis som man är", något som kan liknas vid 

ett moment 22. Vi kan se likheter till både Bauman (2009) och Beauvoirs (2012) teorier då 

Bauman (2009) menar att vi individer i dagens samtid lägger stor fokus på att marknadsföra och 

visa upp oss på internet på ett sätt som anses vara fördelaktigt för oss själva. Det kan jämföras 

med hur de unga kvinnorna påstås att dem offentliggör träningen på sociala medier, det är för att 

bli accepterade och följa den trend som råder. Även Beauvoir (2012) uppfattning om de 

könsroller som är tillskrivna oss, vad dem innefattar och vilka krav dem ställer på diverse kön. 

Att det finns en skillnad i förväntningar på män och kvinnor och hur dem ska uppföra sig, vilket 

de unga kvinnorna berättade om.    
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Bauman (2009) beskriver att användandet av internet går att likställa med en varukatalog där 

människorna i samhället marknadsför sig själva och försöker ge ett fördelaktigt sken av sig själv 

så att andra människor ska bli intresserade av dem. Baumans (2009) glasögon genom begreppet 

konsumtionsliv går att använda sig av då de unga kvinnorna upplevde att den psykiska stressen 

skapas för att de vill vara säkra på att få bekräftelse av det som publiceras över sociala medier. 

Uteblir bekräftelsen som de är vana vid blir det en inre stress som påverkar dem till en viss del 

där en upplevelse av att vara mindre omtyckt frodas. De unga kvinnorna upplever då att det är 

viktigt att marknadsföra sig på rätt sätt på sociala medier så att människor ska tycka dem är 

intressanta. Pressen att marknadsföra sig själv som en intressant produkt är viktigt då de unga 

kvinnorna upplever att de tjejerna som är populära över sociala medier även är populära i det 

verkliga livet. Vidare beskriver Bauman (2009) att man kan använda sig av internet för att 

undvika risker med att träffas i det verkliga livet, ett skydd skapas bakom skärmen. I det här fallet 

tror de unga kvinnorna att det absolut kan vara så att man målar upp en perfekt fiktiv fasad över 

sociala medier för att på något sätt kunna styra marknadsföringen över internet men dem var 

överens om att människor med låg självkänsla antagligen blir mer påverkade av att allt ska visas 

upp perfekt både över sociala medier och i det verkliga livet. Samtliga av de unga kvinnorna 

marknadsför sig på sociala medier och allt behöver vara perfekt på de digitala plattformarna, men 

att gå osminkad till skolan var inget som de unga kvinnorna upplevde som jobbigt. Men om 

marknadsföringen av dem själva misslyckades över sociala medier skulle de unga kvinnorna bli 

stressade, stressen skulle uppstå då det på sociala medier är så många mer människor man når ut 

till och som de unga kvinnorna inte känner. När man inte känner alla som ser en över sociala 

medier vill de visa upp den bästa sidan av dem just för att inte uppfattas negativt. I likhet går det 

skildra genom Fardouly och Vartanians (2016) beskrivning där användningen av internet och 

sociala medier visat sig ha negativa effekter på hur användarna uppfattar sin kroppsbild, sociala 

medier bidrar inte alltid till en ökad självkänsla utan kan ha motsatt effekt vilket kan skapa en 

osäkerhet bland de unga kvinnorna. Som vi redan lyft upp ovan beskriver Goffman (2014) att 

syftet med intrycksstyrning inte endast är att förmedla ett gott intryck som får en att framställas 

ur ett fördelaktigt sken utan även att anpassa sig till de normer och regler som finns i den 

situationen som man vistas i. Det framkom av resultatet att några av de unga kvinnorna ibland 

kunde uppleva att framställningen som görs över sociala medier faktiskt kan påverka dem mer i 

det verkliga livet än vad dem tidigare trott. Intrycksstyrningen som skapas i det verkliga livet är 
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gentemot deras tjejgrupper. Om de unga kvinnorna vet om att det finns exempelvis ett 

kroppsideal över sociala medier och en slags hälsohets så ser hela tjejgruppen till att vännerna är 

nyttiga och tränar. De unga kvinnorna styr intrycken i gruppen genom att tro att de som vänner 

ställer upp och pushar varandra för att de vill varandras bästa, men egentligen bidrar det till en 

hets där målet är att äta rätt och träna flera timmar i veckan. De unga kvinnorna kunde uppleva att 

det skapades en förblindning till det verkliga livet och att man tillslut själv tror på intrycken man 

förmedlar likt Baudrillards (1994) begrepp hyperverklighet som beskriver precis det 

informanterna förmedlar, att individen skapar sig sin egen verklighet utefter medier och eget 

tycke som sedan inbillas vara ens verklighet. Det uppstår en makt över av att styra 

framställningen av sig själv och hur andra människor uppfattar en.  

 

6.2 Uppkomsten av sin egen verklighet 
Det insamlade materialet visade att alla de unga kvinnorna upplever att det finns ett fokus av 

utseende på sociala medier och det är viktigt att framställningen av jaget på sociala medier är 

fördelaktigt. Framställningen av sig själv är viktig då de unga kvinnorna är medvetna om att 

bilderna på sociala medier når ut till fler människor än i det verkliga livet. Redigering och 

bearbetning av bilderna blir i hög grad primära då de unga kvinnorna utåt sett vill att andra ska 

uppleva dem och deras liv som perfekta. Goffman (2014) förklarar att man genom 

intrycksstyrning gör olika framträdanden och spelar olika roller i det vardagliga livet, som 

människa försöker man att presentera en förbestämd bild av sig själv och därmed styra de intryck 

som man visar upp för allmänheten. Genom det här synsättet kan vi koppla det till att de unga 

kvinnorna beskrev en slags hyperverklighet av deras liv, likt Baudrillard (1994) som beskriver att 

det inte är en verklighet som skildras utan en värld av imitationer. De unga kvinnorna skapar sig 

sin egen värld och kan förlora realiteten, informanterna beskrev det som en vinkling av deras liv 

så som de själva vill utefter situationen som de befinner sig i. Egentligen visste de unga 

kvinnorna om att den bild de formade av sig själv över sociala medier inte är verklig och de vet 

om att människor runt omkring dem även är införstådda i att sociala medier inte speglar 

verkligheten. Det är egentligen endast dem själva som upplever att dem inte räcker till och i deras 

egna huvud blir det till verklighet att andra människor anser dem tråkiga om de inte visar upp en 

perfekt fasad utåt, fast det egentligen inte alls är så. När man kontinuerligt väljer att lyfta upp och 

utföra aktiviteter endast för att det ser bra ut på sociala medier har det bidragit till att media är 
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budskapet som formar oss som individer och utan en perfekt bild över sociala medier blir du inte 

lika värdefull. Vi upplevde att de unga kvinnorna ansåg att deras bild av dem själva på sociala 

medier behövde vara spännande och nästintill perfekta, det var betydelsefullt för de unga 

kvinnorna att bilden de presenterade av sig själva över sociala medier följde de riktlinjer och 

normer som är rådande på sociala medier men det var även viktigt för dem att bilden av dem 

själva speglar en bild av hur de unga kvinnorna vill bli sedda. Det resultatet går att likställa med 

Goffmans (2014) beskrivning om att intryckstyrning inte bara behöver användas för att framställa 

sig ur ett fördelaktigt sken utan intrycksstyrning används också för att följa de normer och regler 

som finns i den specifika situationen som personen vistas i. Om man använder sig av Goffmans 

(2014) glasögon går det att urskilja att de unga kvinnorna väljer att presentera en bild av sig själv 

och styra intrycken som allmänheten får av dem. De unga kvinnorna valde att följa normer och 

riktlinjer som gäller på sociala medier just för att passa in och inte sticka ut och bli något 

annorlunda... Därav kunde de unga kvinnorna uppleva att de inte presenterar sig själv på samma 

sätt i det verkliga livet som de gör över sociala medier. På sociala medier skapar sig de unga 

kvinnorna istället möjligheten att forma den perfekta bilden av sig själva, den bild som de unga 

kvinnorna vill att andra ska få av dem. Hawi och Samaha (2016) beskriver att man skapar sig ett 

beroende genom sociala medier och det sammankopplas till självkänslan som kan påverkas både 

positivt och negativt och Goffman (2014) beskriver att en cynisk aktör inte medvetet vill 

vilseleda sin publik utan gör framträdande utifrån den känslan som aktören tror är bästa för både 

dem själva och samhället. Goffman (2014) beskriver vidare att personen som gör framträdandet 

kan få en känsla av att de måste stärka publikens tolkning av dem för att få fram syftet som 

aktören har och då upplever inte aktören att det egentligen är viktigt att veta vad publiken tycker 

om henne. En cynisk aktör går att jämföra med några av de unga kvinnorna som var beslutsamma 

och att man behöver sluta att framställa allt på sociala medier utefter perfektion och faktiskt visa 

upp att alla människor har sämre perioder och livet inte alltid är perfekt. Upplevelsen av att 

släppa på perfektionen över sociala medier minskar stressen och pressen för de unga kvinnorna 

och nya möjligheter öppnas upp för dem genom att framställa sig ur ett verklighetsperspektiv. 

Genom att de unga kvinnorna på något sätt fått nog av att endast visa upp en perfekt fasad över 

sociala medier tar de unga kvinnorna makten över att framställa sig ur ett sken som har ett syfte 

att spräcka hål på den perfekta fantasivärlden över sociala medier. Därmed visar de unga 

kvinnorna en strategisk intrycksstyrning där de vet hur de ska framställa sig över sociala medier 
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och få en personlig vinst av det i form av verkliga relationer i livet utanför cybervärlden.   

 

6.3 Hur ett behagligt klimat skapas på sociala medier   
Bauman (2009) beskriver att konsumtion blivit en central punkt för människor i dagens samhälle 

och människor i dagens samtid lägger allt mer tid på att marknadsföra sig, vilket går att jämföra 

med att göra en reklam för en produkt, där produkten är en själv. Baumans teori går att skildra 

genom de unga kvinnornas funderingar kring att perfektionismen som finns på sociala medier är 

något som behöver minskas för att de ska trivas fullt ut på sociala medier och inte må dåligt över 

att de unga kvinnorna inte alltid lever och ser ut som idealet. De unga kvinnorna beskriver likt 

Bauman (2009) att stora influencers idag lägger extremt mycket tid på att marknadsföra sig 

fördelaktigt och de anser att om perfektionismen ska minskas över nätet är det viktiga att de stora 

influnecerna tar sitt ansvar och visar upp en verklig bild bland allt det perfekta. Bauman (2009) 

beskriver vidare att människor i dagens samhälle anser sig vara friare än någonsin även om 

människor i allt högre grad blir konsumenter och själva blir produkten. Det synsättet går att 

sammanlänka med att de unga kvinnorna upplever en konstant hets som florerar på sociala 

medier, en hetsjakt likt en tävling om hur man framställer sig själv. Innerst inne förstår de unga 

kvinnorna att bilden på sociala medier är missvisande men undermedvetet dras dem med i 

tävlingen och jämför sig med andra som de anser är mer perfekta än dem själva. Det är därav som 

resultatet kontinuerligt visar att om perfektionen bryts och människor slutar att se sig själv som 

produkter som ska vara i topp kan klimatet över sociala medier förhoppningsvis bli behagligare. 

Beauvoir (2012) beskriver att den patriarkala ideologin skapar förtryck och därmed begränsar 

kvinnans möjlighet i samhället, alla de unga kvinnorna upplevde att kvinnor idag har större press 

på sig att leverera fördelaktiga bilder över sociala medier och att dem som unga kvinnor behöver 

tänka två gånger extra innan en bild publiceras så att den inte kan missförstås. Om klimatet ska 

bli behagligare över sociala medier anser de unga kvinnorna att dem måste våga stå upp för sig 

själva och inte vara rädda för att bli dömda. Beauvoir (2012) beskriver vidare att det är mannen 

som företräder det smickrande och kvinnan framställs som det negativa och då blir kvinnligheten 

en begränsning där samspelet med mannen nästintill är obefintligt. Får kvinnan ingen möjlighet 

att blomstra och bli en fullständig samhällsmedborgare så har kvinnan ingen möjlighet att ta sig 

ur förtrycket och bli jämlik mannen. Vårt resultat visar att de unga kvinnorna ansåg att bilder som 

avspeglar verkligheten där även kvinnor kan vara mänskliga är en möjlighet att bryta det rådande 
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patriarkatet. Goffman (2014) förklarar att en cynisk aktör inte medvetet vill vilseleda sin publik, 

utan skapar sitt framträdande på det sätt som aktören anser är bäst både för sig själv och för 

samhällets bästa. Det går att likställa med hur några av de unga kvinnorna ansåg att de som driver 

sociala medier och appar behöver ta sitt ansvar och se till att beskriva med text vad som är 

förskönat på bilderna som publiceras. För just nu upplever dem unga kvinnorna att ingen som 

befinner sig på sociala medier medvetet vill lura andra användare utan man gör sitt framträdande 

likt en cynisk aktör för att man tror att det är bäst för en själv och samhället. Bauman (2009) 

beskriver att människor marknadsför sig konstant för att bli sedda av andra och sticka ut från 

mängden. Resultatet visar i likhet med Bauman (2009) att de unga kvinnorna upplever en press 

från samhället att se ut och vara på ett visst sätt, förslaget som kom fram för att minska hetsen för 

unga kvinnor på sociala medier går att skildra genom ett makroperspektiv. De unga kvinnorna 

ansåg att det skulle vara bra om det redan i ung skolålder finns lektioner som sprider kunskap om 

livet ur ett verklighetsperspektiv men även ur ett online-perspektiv. Om det på makronivå blir 

naturligt och en självklarhet att man diskuterar marknadsföring på sociala medier och varför man 

marknadsför sig på ett visst sätt kan man redan från ung ålder få verktyg att hantera svårigheter 

och upplevelser som kommer ur ett användande av sociala medier.  

 

7. Konklusion   
Nedan följer en presentation av våra slutsatser av studien som redogörs i kontext med våra 

frågeställningar som besvaras med hjälp av vår insamlade empiri samt tidigare forskning. Sedan 

följer en avslutning i form av en utvärdering med en sammanfattning och förslag på en fortsatt 

studie som hade vart av stort intresse att utföra.   

  

Vår första frågeställning var ”Hur upplever unga kvinnor att deras användande av sociala 

medier påverkar deras livsvärld?”, vilket vi genom vårt resultat kan besvara med att det de unga 

kvinnornas livsvärld påverkas i stora drag av användandet av sociala medier. Det är tydligt att de 

unga kvinnorna som vi intervjuade systematiskt väljer kläder, aktiviteter samt maträtter utefter 

det som passar in i flödet på sociala medier. Det kan summeras med att många av deras simpla 

vardagliga val påverkas utefter deras användande av sociala medier och för att dem ska passa in 

där. Det här uttryckte majoriteten av informanterna och somliga gav konkreta exempel på det, 

medan vissa gjorde det omedvetet. Detta i likhet med tidigare forskning av Zywica och Danowski 
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(2008) som beskrev att användning av sociala medier grundar sig i självpresentation som avser en 

persons försök till att uttrycka en specifik bild och identitet gentemot andra. Zywica och 

Danowski (2008) menar att Facebook går att koppla till intryckshantering och att många 

användare av sociala medier manipulerar utseende, personlighet eller beteenden för att skapa en 

större attraktivitet gentemot andra användare. De unga kvinnorna försöker i största möjliga mån 

upprätthålla en perfekt fasad på sociala medier så att andra användare ska betrakta deras liv som 

attraktiva.  

 

Vår andra frågeställning löd "På vilket sätt påverkar framställning av sig själv på sociala medier 

värdet man tillskriver sig själv i verkligheten?" och det upplever vi att vi fick svar på genom våra 

intervjuer men även via läsning av vetenskapliga artiklar. Det framgick att majoriteten av 

informanterna inte upplever att framställningen av dem själva på sociala medier påverkar värdet 

man tillskriver sig i verkligheten. En av de unga kvinnorna vi intervjuade uttryckte att de finns ett 

samband i att populära personer i det verkliga livet även är populära och har många följare på 

exempel Instagram. Alla informanter intygar att en bild som får mycket ”likes” och kommentarer 

leder till att deras självkänsla stärks och kan lyfta en, men det påverkar inte värdet som dem 

tillskriver sig i det verkliga livet. Vårt resultat skiljer sig något ifrån Hawi och Samaha (2016) 

forskning som menar att människor som använder sociala medier och som därigenom vill stärka 

sin självbild även riskerar att deras självkänsla påverkas negativt. Detta kan dock vara något som 

våra informanter är medvetna om, men inte själva upplever som en risk då dem inte nämnde det 

och det inte visade sig i vårt resultat.   

   

Vår tredje och sista frågeställning löd följande ”Hur kan ett klimat skapas på sociala medier som 

är trivsamt för alla unga kvinnor?" Samtliga informanterna var eniga om att dem tror att det är 

svårt att ändra på klimatet av perfektion som råder på sociala medier då dem upplever att det är 

just de tillstånd som de flesta unga tjejer idag eftersträvar. Men att det krävs fler kvinnliga 

förebilder som förespråkar kroppspositivism och som inte retuscherar alla bilder som publicerar. 

Att fler vågar visa upp en mer vardaglig aspekt av sitt liv som visar upp mänsklighet och 

verklighet och inte bara en fiktiv perfektion. Det var precis vad Sophia Anderberg berättade för 

oss som själv lidit av psykisk ohälsa, fått hjälp och sedan använt hennes erfarenheter till att hjälpa 

och inspirera andra människor till att älska sig själva precis som dem är. Sophia Anderberg 
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bekräftade att det krävs fler kvinnliga förebilder som visar upp "äkthet" och oretuscherade 

kroppsbilder som inspirerar andra till att känna att dem duger precis som dem är. Man behöver 

inte alltid eftersträva det ideal av perfekta smala och solbrända kroppar som många stora 

influencers uppmuntrar.  

 

7.1 Avslutande ord  
Vi skulle vilja avsluta med att den här studien varit lärorikt och intressant att genomföra. Vår 

förförståelse som vi bar med oss in i studien gjorde att vi hade en redan bestämd mening om hur 

unga kvinnors livsvärld påverkas av sociala medier, dock blev vi förvånade av att de unga 

kvinnorna inte anser att deras livsvärld påverkas märkbart men undermedvetet styr det många av 

deras dagliga val utifrån vad som passar in i den perfekta bilden på sociala medier. Vi anser att 

studien varit intressant och att den stämmer överens med hypotesen vi hade innan vi startade 

studien. Dock upplever vi en maktlöshet i att förändra situationen då unga kvinnor idag 

accepterar idealet som råder och uppmuntrar varandra till att fortsätta driva det framåt. Det krävs 

fler än få eldsjälar likt Sophia Anderberg som framträder kroppspositivism för att förändra den 

här hetsen och pressen av perfektion på sociala medier. Om en förändring ska ske behöver det 

lyftas på makronivå och regeringen behöver ta ansvar för hur samhällsutvecklingen är i dagens 

samhälle för unga kvinnor. Det är viktigt att mer forskning görs om användningen av sociala 

medier då samhället i allt högre grad blir digitaliserat och för att det ska skapas en hållbarhet i 

samhället är det väsentligt att förstå hur sociala medier påverkar människors livsvärld. Vi anser 

att en större studie skulle vara intressant att utföra och även jämföra hur unga män och unga 

kvinnor upplever att sociala medier påverkar deras livsvärld, då vi tror att resultaten kan vara 

snarlika varandra. Vi tror att även unga män påverkas av de rådande normerna som finns på 

sociala medier och att det är viktigt att även belysa deras upplevelser och erfarenheter. 
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Bilaga 1  
 
Intervjuguide 
 

1. Berätta vilken relation du har till sociala medier och hur ofta du använder det?   

 

2. Beskriv hur en dag på sociala medier kan se ut för dig?! 

 

3. Hur skulle du beskriva att ditt levnadssätt påverkas av användandet av sociala medier? 

 

4. Berätta vilka oskrivna regler du anser det finns (normer) av vad man exempel publicerar och 

inte på sociala medier?  

 

5. Berätta på vilket sätt du upplever att det finns ett fokus av utseendet på sociala medier? 

 

6. Hur upplever du att sociala medier har påverkat din syn på hur du ser ut även ”offline”?  

 

7. Berätta hur du upplever bekräftelse på sociala medier? 

 

8. Hur påverkas du av att få bekräftelse/ inte få bekräftelse på sociala medier?  

 

9. Berätta hur du anser att framställningen av dig själv på sociala medier påverkar ditt värde i ditt 

vardagliga liv?  

 

10. Hur skulle du beskriva att ett behagligt klimat på sociala medier är? Har du förslag på hur ett 

behagligt klimat på sociala medier kan upprätthållas? 
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Bilaga 2  

 

BEGREPPSDEFINITIONER 

 
Filter: En fotoredigeringsfunktion i Instagram som låter användaren applicera ett fotofilter 

på bilden, som exempelvis kan göra bilden svartvit eller öka kontrasten. 

Följare: Användarna av Instagram kan själva bestämma vilka konton man väljer att följa. 

Like: När en följare bekräftar det som publiceras genom att klicka på en symbol som finns vid 

varje bild/inlägg.  

Selfie: En bild som användaren tagit på sig själv med fokus på ansiktet. 

Flöde: En sammanfattning av ”alla” bilder som en användare publicerat på Instagram.  

Snapa: Ett slangord i Appen Snapchat som innebär att man skickar en bild (med möjlighet till att 

skriva en kort text till) till sin kontaktlista som användaren själv väljer.  

Influencer: En bloggare eller influencer är en inspiratör som skriver och publicerar bilder om 

exempel sin vardag, händelser i sitt liv eller sin konst som andra personer har ett intresse av att 

läsa om. Något som också definierar en sann influencer är att den har en speciell förmåga att 

inspirera och motivera andra genom sitt uppbyggda förtroende. 

Appar: App är en förkortning av applikation som betyder datorprogram, det finns även en uppsjö 

av appar för de nya mobilerna. 

Kroppspositivism: en bred rörelse som hävdar människors rätt till sin kropp och uppmuntrar 

individens uppfattning att vara nöjd med sin kropp som den är. 

Skrollar: En datateknisk term som innebär att man ”rullar text” på datorn eller i mobilen. 

Exempel då man tar del av vad andra användare publicerat på Instagram eller Facebook.  
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