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ABSTRACT: 
This study analyses how young women present themselves on social media, using 

Facebook and Instagram as their main networking tools. The purpose of this study is to 

find out how these women use social media, how they motivate their choice between 

Facebook and Instagram, how Facebook and Instagram create the needs for these women, 

and how these women decide the difference between Facebook and Instagram. Previous 

surveys from earlier studies regarding this topic have been collected trough books and 

internet. Semistructured qualitative analysis was used in this study to collect data from 

these women. The collected data gave a result that acknowledgement became a common 

endeavour of all the 7 respondents. Social media can contribute to something positive, 

such as keeping in touch with their loved ones, enhancing the self-confidence of 

individuals, and providing important information. Depending on the function of a social 

media, different individuals are turning to these social media to meet different needs. 
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1. Inledning och problematisering  
Det fenomen som kallas sociala medier har under 2000-talet växt fram i ett snabbt tempo. 

En undersökning som gjordes 2011 där man jämförde två populära sociala medier 

(Facebook och Instagram), kom det fram till att fyra år efter att Facebook lanserades, 

registrerades det mellan 250 000-300 000 nya användare dagligen på Instagram. Inom 

såväl forskning som den allmänna debatten om kommunikation har fenomenet stått mer 

frekvent som underlag för diskussion, och en stor del forskningen har behandlat frågor 

om identitet utifrån detta (Dunne, Lawlor & Rowley, 2010).  

Historiskt sett har forskare som har studerat interaktionen mellan människor och medier 

fokuserat på vad medierna gör med oss människor. Uses and gratifications theory 

däremot är en inriktning i mediestudier som söker att förklara varför, och hur, människor 

använder specifika medier till specifika ändamål. Alltså blir frågan ställd från andra 

hållet, och undersöker vad människor gör med medier (Dunne, Lawlor & Rowley, 2010).  

När man pratar om identitetsskapande kan det vara intressant att titta på just detta: hur 

man använder sociala medier för att hitta och framställa våra identiteter på nätet. Det har 

skett en teknisk utveckling och en konvergens som gör att många i dag har tillgång till 

mobila enheter där sociala medier finns. Har detta påverkat våra möjligheter att skapa 

identiteter och skapa relationer? Genom vilka medier gör man detta, och hur?  

År 2015 kom Internetstiftelsen i Sverige (IIS) ut med en rapport med den senaste 

statistiken som visar att det är kvinnor mellan 16-25 som utgör den grupp som använder 

Facebook och Instagram i störst utsträckning. Det är just dessa två sociala medier som 

denna studie kommer att fokusera på, dels eftersom det är bland de mest populära sociala 

medierna, men också för att det finns en skillnad i gränssnittet, där Instagram är ett 

bildbaserat medium, och Facebook har en betydligt bredare användning i andra områden, 

men även bilder också. Det finns skillnader mellan hur kvinnor och män använder sociala 

medier, där män är mest aktiva på diskussionsforum med inriktning på ett nischat intresse 

eller hobby medan kvinnorna rör sig mer på Instagram och söker efter hälso- och 

medicinsk information. (Davidsson & Findahl, 2015).  
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Facebook är fortfarande det dominerande sociala mediet men bildbaserade medier klättrar 

allt högre på listorna. Denna studie kommer utgå ifrån User and gratifications theory för 

att undersöka hur mina respondenter motiverar produktionen inom det bildbaserade 

Instagram i jämförelse till Facebook. Med produktionen menas innehåll som publiceras, 

denna definition av användning kommer förklaras närmare i teoriavsnittet. Denna studie 

är utförd med en kvalitativ forskningsmetod eftersom jag är intresserad av att få reda på 

respondenternas upplevelser och mer djupgående förklaringar om hur de ser på sitt egna 

användande av Facebook och Instagram.  

1.2 Centrala begrepp  
Gränssnitt: Det kan beskrivas som formgivandet av det som ska fungera som en länk 

mellan användarna av objektet och dess funktioner. Det kan till exempel vara layouten av 

knapparna på en fjärrkontroll, som fungerar som ett gränssnitt mellan användaren och 

TV-apparatens elektronik på insidan. 

Ett väldigt förenklat sätt att beskriva gränssnitt är “det vi ser på skärmen”.  

Filter: Genom att applicera en virtuell lins i för- eller efterhand på fotografiet kan man 

styra vilka effekter som påverkar bilden. Ett filter kan påverka olika egenskaper hos 

bilden, till exempel ljusstyrka, färgbalans, nyans, mättnad, intensitet och kontrast. 

Hashtag: Det fungerar som en egen kanal. Genom att klicka på en hashtag kommer man 

in på en egen sida där alla bilder som är “taggade” med en specifik hashtag finns 

samlade. Genom att addera tecknet “#” med efterföljande tecken så ingår bilden i den 

specificerade hashtagen (Instagram Blog, 2011).  

Selfie: Ett fotografi som en person tar på sig själv, vanligtvis taget med en smartphone 

eller webb-kamera, för att sedan dela via sociala medier (Oxford Dictionaries, 2016).  

User-generated media: användarna själva genererar innehållet inom gränssnittet. En 

youtube-kanal där en individ skapar filmerna är alltså user-generated, till skillnad från en 

TV-kanal där ett produktionsbolag skapar innehållet (Gousoung, 2008).  



	 7	

1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnor mellan 16-25 år använder sociala 

medier (Facebook och Instagram) utifrån user and gradification theory, de eventuella 

skillnaderna i hur de motiverar valet mellan de två sociala medierna, och behov som 

därigenom uppfylls. För att ta reda på detta har jag formulerat följande forskningsfrågor:  

● Vilka motiv ligger bakom respondenternas val av socialt medium?  

● Hur förklarar respondenterna att de fyller olika behov via Facebook och 

Instagram?  

● Upplever respondenterna att det finns skillnader mellan Facebook och 

Instagram?  

1.4 Avgränsning  
I den här studien undersöks hur kvinnor mellan 16-25 använder Instagram och Facebook. 

Jag har valt att hålla mig inom det åldersspannet eftersom den senaste statistiken visar att 

det är just den målgruppen som utgör de mest aktiva användarna av applikationen 

Instagram. Jag har också valt att reducera de sociala medierna till två specifika; Facebook 

och Instagram, och studera skillnaden mellan de två. Motiveringen till valet av Facebook 

och Instagram är framförallt populariteten, men också de tekniska likheterna i 

gränssnitten (Davidsson & Findahl, 2015). En annan motivering är att jag som forskare 

använder mig av dessa applikationer själv till vardags dvs. förförståelse. Vilket gör att jag 

som individ blir mer intresserad av att undersöka dessa valda medier.  

Deras gränssnitt är utvecklat på liknande sätt rent funktionsmässigt med kommentarer 

och likes men den kritiska skillnaden att Instagram fokuserar uteslutande på bildbaserat 

innehåll. En annan bildbaserad applikation som har vuxit fram på den senaste tiden heter 

Snapchat men jag anser att Instagram är en mer relevant utgångspunkt eftersom Snapchat 

inte innehåller aspekter som är nödvändiga för den här studien.  

Under studiens gång när urvalet var i fokus, bestämde jag mig för att intervjua kvinnor 

mellan 16-25 år som jag redan kände sedan innan. Jag tog både respondenter som är mig 

väldigt nära, samt respondenter som är bekanta. Resultatet påverkade detta bra eftersom 
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miljön blev mer avslappat på grund av att jag kände mina respondeter sedan innan, vilket 

gjorde att stämningen inte blev stel vilket ledde till djupare samtal och gav mig som 

forskare mer information. Något jag kunde ha gjort annorlunda i denna studie är bland 

annat att jag kunde ha valt respondenter som jag själv inte hade någon sorts bekantskap 

med innan. Genom att använda sig av respondenter som man själv inte har någon sorts 

relation med, kan studiens resultat kunnat sett annorlunda ut. Relationen mellan forskare 

och respondent kan bidra till en viss skevhet eftersom tilliten kan se annorlunda ut 

beroende på relationen. Det skulle också bidra till att intervjun blir mer ett 

“vänskapsprat” än en intervju. Däremot om forskaren inte alls känner respondenten innan 

intervjun, finns risken att respondenten inte berättar allt för forskaren, vilket gör att 

forskaren får tag på mindre information, vilket i slutändan ger ett bortfall.  

Även Snapchat är ett bildbaserat socialt fenomen som har tagit världen med storm. 

Anledningen till att jag inte har valt att undersöka just denna applikation är för att den 

skiljer sig för mycket från Facebook och Instagram både när det gäller kommunikationen 

mellan människor, egenskaper och gränssnitt. När man till exempel tar en bild på 

Snapchat, försvinner bilden efter några sekunder. Detta gäller även när man 

kommunicerar via denna applikation, historiken mellan individer förvinner efter att 

konversationen blivit inaktiv samt att funktioner som kommentering och likes saknas.  

 

1.5 Disposition  
Det här kapitlet är ämnat att redogöra uppsatsens disposition. Efter detta avsnitt följer 

tidigare forskning och det teoretiska ramverket som jag har använt, där tidigare studier 

inom mitt valda område har genomförts, jag kommer redovisa övergripande förklaringar 

av Uses and Gratifications Theory samt ett antal aspekter av identitetsbegreppet. 

Avsnittet innehåller också kritik mot teori men även exemplifieringar av teorins relevans 

inom mitt ämnesfält.  

I nästa kapitel redovisas metodiken bakom studien, materialet och urvalet. Metodiken 

kvalitativ intervju valdes utifrån det som var nödvändigt för att möta syftet med studien 
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och för att kunna besvara forskningsfrågorna. Detta eftersom att studien syftar till att få 

förståelse om respondenternas upplevelser och tolkningar om det som undersöks.  Enligt 

den kvalitativa forskningsansatsen finns inte någon objektiv sanning, utan snarare en 

mängd tolkningar om verkligheten på individnivå, intervju  blev därför den metod som 

var mest lämplig för den här studien. Här beskrivs också etiska aspekter av metoden jag 

har valt samt studiens reliabilitet och validitet.  

Urvalet kategoriseras som ett typurval, vilket innebär att en forskare väljer personer som 

anses representera det typiska i en specifik population. I denna studie utgör kvinnor i 

åldrarna mellan 16-25  majoriteten av Instagrams användare, vilket gör att man kan 

klassa respondenterna i just detta urval typiskt. Metoden lämpar sig väl till studier som 

avser att identifiera mönster i ett fenomen (Ekström & Larsson, 2000).  

Efter det redovisas min analys av materialet samt ett resultat. Resultatet och möjlig 

framtida forskning diskuteras och i relation till studiens tidigare avsnitt kommer jag 

presentera en slutsats som sedan kommer sammanfattas inledningsvis i den här 

uppsatsen.  

2. Tidigare forskning  
Tidigare forskning som baserats på Users and gratifications theory har visat att det är en 

användbar bas att stödja på när det kommer till att undersöka användningen av nya 

medier. Detta på grund av att publiken ses som aktiv med tanke med interaktionen och 

därför kan fokus med fördel läggas på hur människor använder mediet, snarare än mediet 

självt. Uses and gratification kan ge nyttig information om hur användandet av sociala 

medier utvecklas i samband med att teknologin och utbudet av sociala medier utvecklas. 

De flesta behov som tillfredsställs har i den tidigare forskningen till stor del har handlat 

om spridande och mottagande av information, att underhållas, interaktion med andra 

människor, identitetsskapande, avslappning och eskapism. 

Uses and gradifications kan besvara på frågor som ”Varför använder människor medier?” 

och ”På vilket sätt använder individen olika medier?”.  Därför är denna forskning 

användbar i min studie. Uses and gradifications har funnits i flera perioder under historisk 
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tid. Den första undersökningen som utfördes var under 1940-talet, där man undersökte 

vad dagstidningar hade för betydelse för individen. Resultatet gav att individen känner 

sig trygg med en daglig rutin genom att läsa en dagstidning, en rutin som gav trygghet för 

individen och inte bara en tidning för information. (McQuail 2010).  

I en studie från 2008 undersöktes det hur olika studenter skapar sin identitet på sociala 

mediet Facebook. Studien byggdes på att dessa forskare observerade studenternas 

Facebooksidor under en viss period. Resultatet visade att det fanns en skillnad mellan hur 

studenterna framhäver sin identitet i verkligheten, gentemot hur de gör det på nätet. I 

studien visade det sig att även dessa individer strävar efter en viss typ av identitet, som de 

ville åstadkomma, samt att de även ville ha i verkligheten men att de ändå inte kunnat 

framhäva den. Studien visade även att det var lättare att konstruera en viss typ av 

identitet, som de upplevde hade en bättre version än ens egen, en version de var stolta och 

såg upp till. (Shanyang, Sherri & Jason, 2008).  

Denna studie av (Anderson et al, 2012) visar att det finns en koppling mellan dålig 

självkänsla och behov av populäritet på sociala medier. Forskarna beskriver i sin studie 

att individer som är uppkopplade på nätet känner sig mer friare som individ än vad de gör 

i det verkliga livet. Ett exempel som ena forskaren beskriver är att människor som 

använder sociala medier har en viss tendens till att dela mer privat och känslig 

information om sig själva än vad de gör i den verkliga och fysiska omgivningen. 

Individer som känner behov av uppmärksamhet ansluter sig med andra människor eller 

individer med låg självkänsla, samt delar med sig om mer känsliga uppgifter (Anderson 

et al, 2012).  

Det som visade sig i resultatet i forskarnas studier var att människor med en låg 

självkänsla kan betrakta informationsdelning på sociala medier som ett försök till att få 

en sorts bekräftelse. Individer som har en lägre självkänsla har tendensen till att spendera 

mer tid på sociala medier än personer som har en högre självkänsla.  

Forskarna förklarar att anledningen till varför det ser ut såhär är för att individer med 

lägre självkänsla försöker att hitta någon sorts kontakt på nätet med andra individer. 

Denna kontakt distraherar dem från den verkliga världen och därmed försvinner den låga 
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självkänslan för stunden. Vidare beskrivs det i studien att flera metoder kan bidra till en 

bättre självkänsla, bl.a. som positiva kommentarer på sociala medier, samtidigt som 

negativ respons bidrar till en motsatt effekt. Liknande som detta kan många individer 

känna en enorm isolering från andra människor i den verkliga världen, eller motsatt, en 

social tillhörighet när de använder sociala medier (Anderson et al, 2012).  

En studie om ungdomars användning av chatt-baserade plattformar gjord av 

kommunikationsprofessorn Patti Valkenburg visade att hälften av ungdomarna hade som 

målsättning att undersöka hur de andra deltagarna i chattrummet reagerade på deras 

uttalanden, överkomma sin blyghet och bygga relationer med andra människor. Det 

visade sig också att nästan hälften av studiedeltagarna fann den fysiska verkligheten som 

en mindre säker plats, och föredrog således att interagera med andra över internet. Man 

kan således förstå att det är många unga i dag anser att internet är en viktig social 

plattform i deras vardag (Barker, 2009).  

I en brittisk studie intervjuades sex stycken kvinnliga informanter samt en manlig 

informant om ämnet sexuell representation och identitet på sociala medier. När de 

individuella intervjuerna genomfördes med informanterna, framkom det att de kvinnliga 

informanterna upplevde att de fick ångest över att se så perfekta ut som möjligt, på varje 

bild de ska publicera. Dessa informanter berättade även att deras mål alltid var att se så 

bra ut som möjligt på deras profiler, vilket ledde till ytterligare ångest, samt fortsatt 

ångest ifall de inte upplevde att responsen från deras följare matchade deras 

förhoppningar om den ytliga bekräftelsen de hade hoppats på (Ringrose, 2010).  

Om man tittar närmare på just “selfies” och selfiefenomenet, kan jag ytterligare relatera 

detta till flera av mina informanter som jag intervjuade i denna studie. Informant nummer 

sex (fritidspedagogen) berättade för mig att hon blev väldigt glad när hon får många likes 

på hennes selifebild, då en selifebild tenderar att vara en bild ens egen självporträtt, kan 

bekräftelsen av likes bli väldigt hög i allmänhet. Informanten berättade även att det inte 

spelade någon roll om hennes likes var från folk runt hennes bekantskap eller inte. En 

annan informant som jag intervjuade (konstnären), berättade att likes på hennes 

selfiebilder hade ett stort inflytande på hennes liv, då det kunde påverka hennes 
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självförtroende i en större skala.  

 

3. Teoretiskt ramverk  

3.1 Uses and gratifications theory  
Frågan "Vad gör människor med medier?" är central inom teorin om Uses and 

gratifications, där man ser användarna som aktiva i deras val av medium när det kommer 

till att tillfredsställa sina behov (McQuail 2010).  

Denna studie tar just den vinkeln på användning av medier och det undersöks vilka behov 

och tillfredsställelser som respondenterna anser sig fylla genom två olika sociala medier - 

Facebook och Instagram. McQuail (2010) menar att människor tänker rationellt när de 

väljer medier för sina olika typer av tillfredställelser, han kom fram till fyra huvudsakliga 

motiveringar: eskapism, socialisering, identifikation och identitetsskapande, samt 

informationssökning.  

Utifrån valet av medier samt innehållet beskriver McQuail att individen vill få ut så 

mycket som möjligt ut av mediet och dess innehåll. Med andra ord nöjen och med mål åt 

konsumenterna. McQuail menar att individen är mycket medveten om sitt val utifrån dess 

behov och omgivining, till vilket sociala medie individen behöver. Kulturella eller 

estetiska egenskaper är mindre viktigt att tillgodose än de personliga och sociala behoven 

som en individ behöver. Man kan bedöma individer utifrån flera faktorer, så som motiv 

till användning, tillfredställelse, medieval och andra bakgrundsvariabler (McQuail 2010). 

 

 

I det tidigare avsnittet noterades det hur en studie gjordes av Patti Valkenburg att många 

av hennes studiedeltagare hade som avsikt att interagera och knyta nya kontakter via en 
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chatt, och hur nästan hälften till och med föredrog sociala medier som plattform framför 

att träffas i verkligheten (Barker, 2009).  

Detta är ett bra exempel på hur socialisering används som en motivering till att använda 

ett särskilt socialt medium. En annan studie visade att respondenter genom sociala medier 

har haft ett mål att konstruera en identitet som de anser önskvärd men inte kunnat 

förverkliga utanför internet. Detta kan ses som en typ av eskapism, och ryms även inom 

begreppet identitetsskapande (Shanyang, Sherri & Jason, 2008).  

Nedan kommer olika syften för användning av sociala medier att presenteras, även om 

alla tre skulle vara relevanta för en Uses and gratifications-studie har jag har valt att 

fokusera på en aspekt - produceringen av innehåll. Frågorna kommer dock att vidröra de 

andra aspekterna som nämns inom detta avsnitt, men på grund av mitt huvudsakliga 

fokus på den producerande aspekten kommer respondenterna att benämnas som 

producenter av innehåll.  

3.1.1 Kritik mot Uses and gratifications theory  
Uses and gratifications theory har fått kritik för dess antagande att respondenternas 

uttalanden angående sina egna behov helt och hållet stämmer överens med deras 

bakomliggande behov. Kritiker menar att det finns en risk att det finns behov som är 

undermedvetna, och som därför faller bort vid intervjuer, eftersom de är just det 

undermedvetna. För att reducera risken för denna problematik valde jag att komplettera 

intervjuerna med observationer av deras profiler på respektive sociala medier. Detta 

visade sig ha konkret effekt när jag tillsammans med en respondent kände ett behov av att 

dubbelkolla på en Facebook- eller Instagramprofil för att kunna besvara en fråga (Severin 

& Tankard, 2001).  

Teorin har även fått kritik för att ta för sanning att människor är helt och hållet aktiva i 

sina medieval. Dels eftersom det per definition finns ett begränsat urval av medier, och 

dels eftersom kritiker menar att man har en tendens att ansluta mig till de kulturellt 

dominerande medierna (Ibid, 2001).  
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3.1.2 Olika användningsområden, olika typer av tillfredsställelse  
Shao Guosong (2008) identifierar i sin artikel om user-generated media (UGM) tre olika 

huvudsakliga syften med användning av sociala medier: att konsumera, delta eller 

producera, vilka i förlängningen ger olika typer av tillfredsställelse. Begreppet user- 

generated media kan kortfattat beskrivas genom att i princip tolka begreppet ordagrant, 

som antyder om att det är användarna som genererar innehållet inom gränssnittet. 

Konsumenterna är de som endast läser och tittar på innehållet, deltagarna engagerar sig i 

diskussionen om innehållet, genom att både kommentera innehållet i sig, samt att 

interagera med andra deltagare. Producenterna är de som publicerar personligt innehåll i 

form av sina bilder, videos, musik, konstverk eller vad det kan vara för slags innehåll.  

3.1.3 Motivation till användningsområdena  
Syftet med att använda sociala medier drivs också av olika målsättningar, där de som 

använder User generated media till att konsumera datan drivs av att underhållas och 

samla information, de som deltar gör det på grund av den sociala interaktionen och de 

som producerar är benägna att uttrycka sin personlighet och självförverkliga sig själva 

(Guosong, 2008).  

• Moderna medier 

Konvergensen som har skett i medierna gör att olika typer av innehåll kan finnas i samma 

kanal. Ett bra exempel på det är Youtube, vilket är en webbsida för att ladda upp 

videoklipp, och som klassas som ett socialt medium eftersom det finns tillhörande 

kommentarsfält, användarprofiler och möjligheter att följa andra användare. Eftersom det 

är en User generated media så finns bland urvalet en mängd olika typer av innehåll och 

det gör att konsumenterna kan använda kanalen till olika syften inom själva syftet ”att 

konsumera”. En person som känner sig stressad kan hitta lugnande innehåll, en som 

känner sig låg kan bli upplyft genom material de finner energigivande (Ibid, 2008).  

Till skillnad från traditionella medier med samma typ av innehåll som Youtube, såsom 

TV, filmer och musik så kan användarna av Youtube snabbt navigera sig till just den 

typen av innehåll de känner ett behov av i en specifik situation. Som tidigare beskrivet  

har Youtube också egenskaper för ett socialt medium, där användarna dels kan interagera 
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med innehållet genom att betygsätta videos, markera dem som sina favoriter och dela 

med andra genom hyperlänkar, samt de andra användarna genom kommentarsfält och 

integrerade chatt-funktioner, gästböcker och liknande.  

• Gemensamma egenskaper 

Det är således den senare beskrivna delen av sociala medier som beskrivs som den 

deltagande. Det är inte bara aspekten av interaktion med andra som är intressant i Uses 

and Gratifications theory, utan också möjligheten att skapa och upprätthålla User 

generated media -communities inom specifika områden. Det vill säga: virtuella 

mötesplatser för människor som delar samma intresse. Genom att ingå i en grupp inom 

ett socialt medium finns också möjligheten att användarna får känslan av gemenskap och 

tillhörighet (Guosong, 2008).  

• Identitet 

Den tredje aspekten om hur User generated media-webbplatser används är producerandet 

av innehåll. Detta kan ses som ett sätt att både uttrycka sig själv på och självförverkligas 

genom sociala medier. Självuttryck är ett sätt att uttrycka sin personliga identitet, och det 

kan enkelt göras genom dagens plattformar såsom bloggar och profilsidor på internet 

communities (Ibid, 2008).  

Möjligheten till att framställa sin egna sociala identitet är därför stor i och med sociala 

medier, eftersom det inte finns några egentliga ramar eller begränsningar för hur man kan 

framställa sig själv.  

Guosong (2008) beskriver hur vissa forskare ställer sig kritiska till att relationer mellan 

människor som skapas på internet kan komma att bli meningsfulla överhuvudtaget, 

eftersom dessa relationer saknar delar av den mänskliga naturen.  

I sin artikel ”The personalization of mass media and the growth of pseudo-community” 

skriver James R. Beniger (1998) följande:  

”... although mass media and telecommunications provide the more readily rationalized 



	 16	

and economical means of communication, especially for larger populations, face-to-face 

communication in intimate groups has proven much more effective in influencing 

attitudes and behaviour.”  

Mycket av forskningen har däremot kunnat visa det motsatta; att interaktivitet emellan 

människor över internet har resulterat i minskande antal depressioner, ökande acceptans 

av både sig själv och andra, utbredda sociala nätverk och att människor känner sig mindre 

ensamma i allmänhet (Guosong, 2008). 

3.1.4 Social kompensation  
Medan studier visar att de flesta använder sociala medier såsom Facebook för att hålla 

upprätthålla tidigare relationer finns det även resultat av användande som kan kopplas 

ihop med psykologiskt välmående. Det har visats att det finns en möjlighet att sociala 

medier kan vara särskilt belönande för användare med lågt självförtroende, vilket kan 

härledas till det kollektiva självförtroende inom gruppen där användaren ingår. Ifall en 

person identifierar sig inom en grupp i den fysiska världen som inte anses vara populär, 

eller ha hög status så kanske personen i fråga kompenserar genom att söka sig till 

grupperingar på sociala medier (Barker, 2009).  

Ett annat sätt att kompensera sin sociala situation i den fysiska världen skulle kunna vara 

ifall en person har ett särskilt intresse som inte finns tillgängligt utanför de sociala 

medierna. Ett exempel på det hade kunnat vara en person som bor i Sverige, men som har 

ett intresse för en specifik musikgenre som ingen i dennes sociala krets intresserar sig för. 

Diskussioner rörande den musikgenren kanske inte finns att delta i någonstans förutom på 

just sociala medier, och kanske öppnar ett dörr för att personen i fråga lättare kan hitta 

och forma sin personliga identitet.  

3.2 Identitet  
Vi måste sortera intryck från medmänniskor och medierna, eftersom vi gör uppfattningar 

om likheter och skillnader mellan oss själva och de andra. Bland de tidigaste 

upptäckterna i livet vad gäller skillnader på människor är när vi blir varse om att vi ser att 

vi har olika könsorgan. En jämförelse mellan sig själv och sina föräldrar gör att vi redan 
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där identifierar oss med antingen pappa eller mamma (Gripsrud, 2002).  

Det finns en distinktion mellan två huvudtyper av identiteter: den sociala och den 

personliga identiteten. Den sociala identiteten blir vi till den början tilldelade utifrån 

andras uppfattningar om oss, och grundar sig i vilka sammanhang vi befinner oss i: våra 

föräldrar har vissa yrkesbefattningar, vi bor i en viss stadsdel i en viss stad, vi är av 

manligt eller kvinnligt kön osv. Den personliga identiteten kommer utifrån oss själv och 

uppfattningen om vad som är unikt med oss som individer (Ibid, 2002).  

Flera studier har utförts som undersöker hur framförallt unga människor använder sig av 

medier och varför dem gör det. I dag finns en mängd olika sociala medier att tillgå och 

identifikationen har en stor roll i valet av medium många gör. Om man bortser från 

tidsfördriv, underhållning och informationssökning så finner man i studierna att syftet hos 

många användare är att bygga och underhålla både mellanmänskliga relationer, samt den 

egna identiteten (Barker, 2009).  

4. Metod  
	
En kvalitativ orienterad studie kan innefatta en forskning där man forskar mer på djupet 

än på bredden. I syfte med en utmärkelse mellan forskare och aktör för att få en mer 

skapad och en större förståelse av forskningen, däri efterhand skapa ett resultat samt 

slutsats av det hela (en meningsbaserad förklaring). Genom att möta aktören och få en 

närkontakt uppstår ett djup i forskningsprocessen vilket hjälper forskaren slutföra sin 

forskning. Målet är att kunna ”definiera” vilket i sig är en kvalitativ befattning. Men all 

kvalitativ forskning/studie är inte etnografisk, dvs. inte en mellanmänsklig metod, man 

kan utföra en kvalitativ orienterad studie med eller utan att möta aktören.  

När man använder sig av en kvalitativ metod är chansen mycket större att djupet kommer 

fram än vid användandet av en kvantitativ metod. I en kvalitativ metod ges även en större 

frihet för målgruppen att lämna ut sina egna synpunkter än i en kvantitativ metod. 

Nackdelen med kvalitativa metoder är det bara är fåtal människor som deltar i denna typ 

av metod, vilket i slutändan gör resultatet mer osäkert, och inte statistiskt säkerställt 

(Aspers 2014). 
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Man kan tydligt se att det finns en skillnad mellan en kvalitativ och en kvantitativ 

orienterad studie. Båda dessa olika analysmetoder har en stor verkan på forskare och 

forskningsstudier.  I Kvalitativ metod vill man undersöka djupet för att förstå och söka 

mening med det man beskriver. Därför undersöker man och vill nå få aktörer genom 

intervjuer och observationer. Kvalitativ forskning bygger på ord, och fokuserar mest på 

betydelse och innebörd. Kvalitativ metod besvarar oftast ”varför frågor”. Inom en 

kvantitativ metod så vill man undersöka mest på bredden, dvs. man vill nå flera aktörer 

samtidigt än bara få.  Det är ett stort urval av population och är oftast slumpmässigt. Man 

vill få mycket information om just ett fenomen. En kvantitativ studie svarar oftast på 

”hur” frågor. Man nämner oftast två begrepp, induktiv och deduktiv. Induktiv metod 

menas att teorier som man har genereras utifrån studien, dvs. man samlar information och 

drar slutsatser av erfarenheter. Deduktivt menas att teorier som man har prövas av studien 

man bedriver, dvs. man drar mer logiska slutsatser. (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). 

 

Författaren Patrik Aspers pratar om att det finns två olika typer av metoder som går att 

presentera inom en kvalitativ studie. Dessa två metoder är intervjuer och observationer. 

Observation kan förklaras som att förstå och studera vad som händer runtomkring en. 

Detta kan beskrivas som att forskaren följer en process hela tiden av det som sker och ska 

studeras. Det är viktigt att i detta moment att forskaren går in på olika detaljer och 

uppmärksammar samt förstår små delar i utvecklingen. Genom att förstå olika delar så 

förstår forskaren tillslut helheten av det hela (små delar blir till slut en helhet). Detta görs 

också med hjälp av fältanteckningar för att kunna skapa en utförlig beskrivning av 

processen (Aspers, 2014). 

4.1 Genomförande  
Fyra huvudkategorier definierades inför intervjuerna. Med hjälp av dessa kategorier 

anpassade jag de 16 huvudfrågorna. Intervjuerna utgick ifrån huvudfrågorna och enligt 

den semistrukturerade forskningsintervjuer kunde respondenterna fördjupa sig och prata 

mer fritt. Innan intervjuerna inleddes säkrade jag att informanterna var medvetna om att 

deras namn inte skulle publiceras. Detta för att inte orsaka att sanningshalten i 
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respondenternas uttalanden ska vara bristande.  

Totalt sju stycken aktivt semistrukturerade intervjuer genomfördes. En semistrukturerad 

intervju innebär att forskaren har en intervjuguide med olika sorts teman som bör 

användas. Intervjuerna går utifrån en vägledande material, men respoenterna har en stor 

frihet att formulera sina svar (Bryman, 2011). Tre stycken intervjuer genomfördes 

hemma genom telefon, och de andra fyra på ett offentligt café i Stockholm. Att 

genomföra intervjuer på telefon tyckte inte jag påverkade resultatet mycket, däremot 

kunde en djupare förståelse inverka under intervjuerna om man hade kunnat träffas i 

verkligheten. Jag fick tillstånd att spela in intervjuerna och sedan började jag med att 

presentera min studie. Den presenterades som en studie i skillnaden mellan Facebook och 

Instagram, men ingen ytterligare information lämnades. Därefter ställde jag en så allmän 

fråga som möjligt för att inledningsvis lätta på stämningen. Min ingångsfråga som jag 

ställde till alla sex informanter var “Varför använder du sociala medier?”, se bifogad 

intervjuguide. Detta på grund av tidigt i intervjun försöka definiera respondenternas syn 

på helhetsperspektivet bakom användningen av sociala medier. Utöver mina intervjuer, 

skedde även observationer, då jag fick observera hur mina respondenter använder sociala 

medier. Med mina egna ögon fick jag ta del av vad som sker, och hur mina respondenter 

reagerade på sociala medier. De jag fick träffa och intervjua fick jag observera deras 

användning av dessa sociala medier. Detta genomfördes med hjälp av att jag fick sitta 

bredvid de och se exakt vad de gick in på och hur de gick tillväga med dessa sociala 

medier. Jag fick även se vad de likeade samt vad de reagerade på för bilder, eller 

nyhetsflöde etc.  

Samtliga intervjuer hölls i en semistrukturerad form för att intervjuaren och respondenten 

tillsammans skulle kunna avgöra vilka områden som skulle trängas in mer på djupet. En 

semistrukturerad intervju innebär att intervjun baseras på ett antal teman, men att själva 

strukturen är löst sammansatt (Ekström & Larsson, 2000). Valet av intervjuform 

öppnades upp för ett mer flexibelt förhållningssätt vilket ger möjlighet för följdfrågor. 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide och fyra - för studien relevanta - teman (se 

bilaga 1).  
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Samtliga intervjuer genomfördes via telefon samt på caféer och spelades in för att 

säkerhetsställa uppsatsens validitet. Intervjuerna var olika beroende på om intervjuerna 

genomfördes var via telefon eller på caféer. På caféer fick jag träffa mina respondenter i 

verkligheten och miljön kändes mer lojal och trovärdig då mina intervjupersoner var 

närvarande i samma rum som mig. På telefon däremot kändes miljön mer reserverad 

eftersom jag inte fick se respondenterna i verkligheten. Detta kunde ha påverkat resultatet 

eftersom de jag inte fick se de i verkligheten vilket uppfattades för mig att allting inte var 

lika trovärdigt, som de respondenter jag hade intervju med på caféer.  

Inspelningarna ersatte således skriftliga minnesanteckningar, vilket även märkbart 

underlättade samtalsflödet under själva intervjuerna. Ett gemensamt förtroende byggdes 

upp i inledningen av varje intervju, då det säkerhetsställer att kvaliteten blir hög (Ekström 

& Larsson, 2000). 

Trots att jag utformade samt genomförde en semistrukturerad intervju försökte jag bevara 

flexibiliteten och undvika att styra intervjun. Detta på grund av att jag inte ville utöva 

kontroll på mina respondenter och för att minska på den möjligt uppkomna 

maktobalansen. Jag upplevde en svårighet med att låta intervjun flyta på utan att ställa de 

redan förberedda frågorna, därför kan jag i efterhand påstå att det var ett bra val att 

genomföra semi-strukturerade intervjuer istället för tematiskt öppna.  

Genom mina semistrukturerade intervjuer har jag fått förståelse av att vissa 

intervjuformer kan uppfattas som kontrollerade, då risken finns att mina frågor har 

uppfattas som ledande, därmed har jag gjort allt för att undvika att detta ska ske. Under 

intervjuerna gavs friheten till mina respondenter att prata och beskriva hur de använder 

dessa sociala medier, samt fysiskt visa mig deras användande. Genom detta anser jag mig 

själv ha minskat risken för ett kontrollerande semistrukturerad intervju, då denna frihet 

gavs till mina respondenter, samt en nedtoning mellan forskare och respondent. 

Utformningen av intervjuerna har genomförts på ett sätt där en fråga ställdes i taget till 

mina respondenter. Eftersom alla respondenter hade olika bakgrunder och svarade på 

olika sätt, tog jag hänsyn till varje följdfråga som formulerades till varje respondent som 

jag intervjuat.  
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4.2 Urval  
Det fanns flera olika sorts möjligheter för mig att kunna välja mitt urval på inför denna 

kvalitativa studie. Men jag riktade mig åt att försöka anpassa studieobjektet efter 

tillhörighet till det fenomen jag undersöker. Eftersom jag utgår ifrån en studie där jag 

undersöker specifikt kvinnor i åldrarna 16-25, och deras motiv till användandet av 

Instagram och Facebook, intervjuade jag uteslutande kvinnor inom det åldersspannet. Jag 

intervjuade specifikt kvinnor som använder dessa sociala medier. (Ekström & Larsson, 

2010).  

För att få ett bredare representation, kontaktade jag kvinnor som hade så olika bakgrunder 

som möjligt när det gällde geografisk placering och yrkestillhörighet. Kvinnor mellan 16-

25 utgör det karakteristiska inom gruppen som enligt tidigare statistik har visat vara de 

mest aktiva användarna av bildbaserade sociala medier. Det här tekniken kallas typurval 

och söker att undersöka de som representerar det typiska inom fenomenet. På det sättet 

behåller man validiteten när man som i mina intervjuer avser att undersöka kulturen från 

utövarnas egna perspektiv, men samtidigt kräver det en hel del förförståelse hos forskarna 

om vad som egentligen utgör det typiska (Ibid, 2010).  

Respondenterna består av sju kvinnor med en variation av yrkestillhörighet och därefter 

kommer de att benämnas i texten. En kortare presentation av respondenterna följer:  

Respondent 1: 24 år, jobbar som frilansande konstnär och är bosatt i Luleå  

Respondent 2: 23 år, jobbar som butiksbiträde i en klädbutik och är bosatt i Luleå 

Respondent 3: 25 år, jobbar som ekonom och är bosatt i Stockholm, men kommer 

ursprungligen från Göteborg  

Respondent 4: 25 år, jobbar som sångerska och är bosatt i Stockholm  

Respondent 5: 20 år, jobbar som personlig assistent och är bosatt i Stockholm 

Respondent 6: 24 år, jobbar som fritidspedagog och är bosatt i Stockholm 
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 Respondent 7: 16 år, studerar vid gymnasiet och är bosatt i Stockholm  

4.3 Material  
Det är viktigt för forskaren att samla in så mycket material som möjligt för att kunna 

arbeta med det senare i studiens gång, eftersom det kan vara svårt att på förhand veta 

vilken data som kommer vara användbar och inte. Det bästa är att kunna analysera och ha 

olika steg och sedan dra slutsatser från empirin, eftersom materialet som man har fått kan 

bli för stort och kan ej senare analyseras som en hel studie. 

 I denna studie har jag precis gjort som författaren Aspers beskrivit om hur man ska gå 

tillväga med sitt material som man har samlat in. Genom mina kvalitativa intervjuer har 

jag samlat ihop min empiri. Därefter har jag granskat empirin väldigt noga, analyserat 

den, samt kodat empirin och delat upp den. Användning av min kodning i denna studie 

har en uppdelning av koder som har delats upp i fyra kategorier. En för användning, en 

annan för en funktion, och en tredje för innehåll, samt en fjärde för identitet. 

4.4 Kodning 
Kodning har en stor roll i processen eftersom den separerar empirin och väljer ut det 

viktigaste information forskaren har fått, samt möjliggör för forskaren att se skillnader 

samt mönster från empirin. Exempelvis skillnader av olika aktörer som tjänstemän och 

arbetare, det vill säga; olika ”klasser”. Här står detaljer i fokus och i analysen återtar 

forskaren vissa koder. All material som har tagits med i analysen blir en grund för 

resultatet som forskaren senare ska skriva om. Att materialet bryts ner i flera delar och 

sedan analyseras kallas för koder. Koderna får sitt ursprung av empirin och är teoretiskt 

skapande och är bundna till andra ordningens konstruktioner. Man säger att kodning inte 

bara är en passiv bearbetning, utan den kan också förändras under tiden som empirin 

samlas in. (Aspers 2014).  

Nya teorier kan uppkomma när forskaren kodar en empiri, forskaren kan även sedan 

ändra materialet och se till att något bättre passar in med empirin. Om detta sker kan det 

påverka forskningsfrågan, då man har samlat in nya teorier och idéer. En omformulering 

räcker och en förändring behövs inte alltid vara ett krav för forskaren. Aspers tar upp att 
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det finns olika metoder att kunna koda material. Det första är när man använder papper 

och pennor i olika form av färger för att markera olika koder, detta heter 

marginalmetoden. Det finns även en annan metod där man arbetar mer på ett digitalt sätt 

genom ett program via data. De flesta moderna datorer har ett kodningsprogram som gör 

det lättare för forskaren att koda material (Aspers 2014).  

 

4.5 Etiska överväganden 
När man pratar om etik så handlar det väldigt mycket om moral. Det är en självklarhet att 

alla individer har en slags moral i sig, vare sig man är forskare eller inte. För en forskare 

är det viktigt att en studie genomförs på ett etiskt och korrekts sätt. Man säger att vi inte 

kan ha en etik utan att vara medvetna om den och måste även kunna utformas. Man kan 

förklara etik som en slags teori för moralen. Det är en slags normer som ger väglednings 

för studien och tillsammans låter allt att fungera. Det finns en kodex som kombinerar 

olika forskningsregler som dvs. specifika normer i ett forskningsområde om vad får göras 

och inte göras. Detta beskrivs med att dessa två begrepp ”moral och begrepp”. 

(Vetenskapsrådet 2002) 

 

I denna uppsats har mina intervjuer utgått från den forskningsetiska principen som 

Vetenskapsrådet (2002) tagit fram inom forskningsområdet. Det kan vara klokt att hålla 

sig till principer då intervjupersoners skydd kan hamna i konflikt med forskarens skydd. 

Detta är princip för att skydda båda parter som är med i studien. Man talar om fyra 

stycken försäkringsprinciper som utgörs av fyra regler. Informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

• Informationskravet: Man informerar om vad studien handlar om till 

intervjupersonen och hur man kommer att använda den information man får från 

intervjupersonen. 

• Samtyckekravet: Alla individer har rätt att själva bestämma om man vill 

medverka i studien eller inte, även intervjupersonen. Forskaren informerar i 

förväg att intervjupersonen när som helst kan önska sig avbryta intervjun eller låta 

sig sluta svara på frågor 
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• Konfidentialitetskravet: Material som skapas under intervjun ska bevaras på ett 

skyddat plats där ingen obehörig ska kunna få tag på materialet. Man nämner 

heller inga namn vid citat och att identitet av intervjupersonen inte ska kunna 

komma fram till allmänheten. Man ska kunna garantera intervjupersonen 

anonymitet. 

• Nyttjandekravet: Att material som använts inte får användas till annat än 

vetenskapliga syften.  (Ibid:2002) 

 

När ,ina intervjupersonen deltagit i mina intervjuer, har jag har följt dessa steg 

väldigt noggrant. Jag har informerarat vad studien kommer att handla om, jag har 

gjort alla mina intervjupersoner anonyma, mina respondenter hade fritt få kunnat 

avbryta intervjun, materialet har bevarats väldigt noggrant och skyddad, samt har 

den inte används för ett annat syfte än denna studie. Samtliga intervjupersoner har 

fått möjligheten att ta del av den färdiga uppsatsen. 

 

 

4.6 Reliabilitet och validitet  
För en forskare som arbetar med etik är det väldigt viktigt att hålla sig i sin roll och inte 

ta med sina personliga åsikter. Det finns vissa specifika exempel på vad en forskare får 

göra och inte göra. Att komma i en närkontakt med aktören och bli ”vän” med dem drar 

forskaren in problematik i studien då personliga och yrkesmässiga relationer dras in i 

studien. Genom detta exempel kan en forskare inte riktigt vara i sin roll. En annan viktig 

etik är att låta studien inte vara påtaglig, det vill säga; att ingen annan får tag på din 

forskarstudie. Detta har med konfidentialitet att göra, med andra ord att ingen annan 

förutom forskaren får ta del av materialet. Det finns även misstag en forskare kan göra 

med sina intervjuer. Det misstag många forskare gör är att redan ha föreställt sig vad 

aktören kommer att besvara på sina frågor. På detta sätt kan man säga att forskaren mer 

utgår från sina egna erfarenheter, och drar egna slutsatser i arbetet, vilket kan resultera till 

problematik i studiens gång, då empirin kan motverkas (Aspers 2011).  
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Forskaren Kvale (1997) att validitet berör frågan om man verkligen undersöker det man 

säger att man ska undersöka. Genom att jag har beskrivit mitt urval samt datainsamling 

noggrant, höjs min validitet i min uppsats. Man börjar med att beskriva kort bakgrund om 

respondenterna som har deltagit i studien. Därefter följer man en intervjumall som man 

tar hänsyn till under intervjun. Viktigt att ha ganska öppna frågor, vilket är positivt 

eftersom man inte vill få för stort inflytande på svaren man får från intervjupersonerna 

Reliabilitet mäter man tillförlitligheten, vilket kan vara svårt i en kvalitativ studie i 

jämförelse med en kvantitativ. (Kvale 1997) 

 

För att undvika data som inte har någon direkt betydelse för denna studie så har jag valt 

att redigera respondenternas svar en aning. Transkriberingen är en skriftlig återgivning av 

deras tal, men eftersom detta inte är en lingvistisk studie så har till exempel verbala tics 

utelämnats från transkriberingen. Det vill säga när respondenten ljudligt visar att denne 

tänker på en formuleringen innan den yttrar sig. Ett exempel är verbala tics som “öh”, 

“va?” och “hmm”. Ifall en transkription innehåller data som är för nära det fonetiska 

uttalet kan det ge en missvisande bild om informanten (Bryman, 2011). 

Av samma anledning har meningar som innebar att respondenterna ville ha ett 

förtydligande utelämnats i transkriberingen. Till exempel “Kan du upprepa frågan?” eller 

“Vad sa du nu igen?” och liknande. Samt fonetiska tecken som illustrerar olika typer av 

pauser, tystnader och ifall respondenten använder ett särskilt tonfall. Däremot har inget 

parafraseras till den grad att innebörden av innehållet har förändrats eller för vridits på 

något sätt (Ibid:2011).  

Respondenterna har även fått korrekturläsa transkriberingarna i efterhand, och godkänt 

sina uttalanden.  

Reliabiliteten kan förstärkas om intervjuer man har genomfört spelas in, istället för att 

föra anteckningar Östbye, Helland, Larsen, & Knapskog, (2003). Samtliga intervjuer 

spelades därför in med en mobiltelefon som jag själv hade. I min studie räknade jag med 

att validiteten anses vara hög, då all material var inspelat, vilket gör att materialet inte går 
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att förlora, i jämförelse med om jag skulle ha antecknat istället, vilket kan leda till 

bristfälliga anteckningar.  

I och med att respondenterna fick ta del av transkriberingarna och godkänna att deras 

uttalanden var korrekta, samt få möjligheten att göra korrigeringar så bidrar det till en 

högre reliabilitet. Det jag även tog hänsyn till under mina intervjuer, var att vara i en 

miljö som är lugn utan störningar, då jag spelade in intervjuerna, samt kan ämnet som 

diskuteras tillkomma känsligt för mina respondenter, därför valde jag att ha mina 

intervjuer både i en hemmiljö via telefon och där respondenterna kunde känna sig 

bekväma (ex i ett café) inför mina frågor. 

 

Ett viktigt moment i arbetet är att ta del av viktiga etiska aspekter som kan tänkas beröra 

och påverka mitt genomförande av intervjuer samt min redogörelse av det empiriska 

materialet. Det finns olika regler som har ställts upp inom forskarsamhället (Aspers, 

2011).  
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5. Analys och resultat  
Analysen utgår från tre teman: användning, motiv och tillfredställelse, och underteman, 

samt jämförelser mellan sociala medier. Utifrån dem kategoriserades olika aspekter inom 

varje tema. En sammanställning av svaren gjordes efter varje fråga, där jag kommer att 

belysa likheter och skillnader i respondenternas svar. På grund av utrymmesskäl har en 

del avgränsningar gjorts, som till exempel att inte varenda åsikt har redogjorts för, utan 

ifall flera respondenter har svarat snarlikt varandra så presenteras det som ett mer 

sammanfattande textstycke och inte var citat för sig.  

5.1 Användning  
Detta tema behandlar användningen av de sociala medierna, där jag fokuserar på att 

undersöka hur de använder applikationerna. Jag kommer att mäta frekvensen, tillfällen, 

de tekniska aspekterna i form av funktioner samt innehåll.  

5.1.1 Frekvens  
Jag ställde frågan till mina respondenter hur ofta de vanligtvis publicerar något på de 

sociala medierna och svaren skiljde sig lite. Alla publicerade något minst en gång i 

veckan, men det varierade mellan en gång i veckan till varje dag. När jag undersökte ifall 

respondenterna upplevde att det säger något om en person huruvida den publicerar 

innehåll med hög frekvens eller låg frekvens lät några av svaren såhär:  

“ Om det är någon som lägger upp en bild varje dag så kanske den personen har väldigt 

lite att göra. Eller är väldigt benägen att visa upp sitt liv.”  

“Haha, antingen att det är en person med väldigt rikt liv, eller tvärtom. Det beror ju 

såklart på innehållet.”  

Det verkar som att innehållet är en avgörande faktor i hur majoriteten av mina 

respondenter tolkar frekvensen av publiceringarna. Däremot var det en respondent som 

direkt tolkade hög frekvens av innehåll som ett tecken på ett innehållsrikt liv med 

motiveringen:  

Butiksbiträdet berättar: “Ja, de som inte gör så mycket har väl inte så mycket att fota?”   
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En motivering på vad en respondent ansåg vara ett innehållsrikt liv var: “Alltså, att 

personen fyller sitt liv med saker som inte är TV-tittande i ensamhet, typ.” En annan 

respondent tolkade frekvensen nästan helt tvärtom, och förklarade sig såhär:  

Fritidspedagogen berättar: “ Jag har flera gånger blivit förvånad över hur folk som är 

väldigt aktiva på sociala medier har visat sig vara väldigt blyga när man träffar dem face-

to-face.”  

När jag ställde följdfrågan till Fritidspedagogen “Så du tror att internet-jaget kan vara ett 

helt annat än IRL- jaget?” svarade hon med “jag tror att människor beter sig på internet 

såsom de önskar att de kunde vara i verkligheten, eller att de visar sitt ”rätta jag” på 

internet.” 

 

Det jag kan utläsa ifrån svaren är att de allra flesta är granskande av helheten innan de 

tolkar en användares bilder som en direkt symbol för deras livsstil i allmänhet, men att 

två av dem tyckte att frekvensen av bilder sa något om personen.  

5.1.2 Tillfällen  
Här var det en hög grad av variation på tillfällen som respondenterna beskriver är typiska 

för att de ska publicera innehåll. Två av respondenterna beskriver hur de lägger upp 

bilder från vardagen på ett väldigt ogenomtänkt och spontant sätt. Ett exempel som 

beskrivs som “vardagliga bilder” är bilder på dagens frukostanordning.  

Butiksbiträdet beskriver hur hon bara lägger upp bilder som ska sprida energi och glädje, 

samt inspirera sina följare. När jag frågade om hon någonsin lägger ut bilder som 

förmedlar något negativt överhuvudtaget så beskriver hon hur hon ser på applikationen 

Instagram:  

“(...) Instagram ska vara upplyftande från den annars rätt tråkiga vardagen.”  

Två av respondenterna (Konstnären och Sångerskan) är båda kulturarbetare, och 

beskriver hur dem publicerar bilder som har anknytning till deras yrkesverksamhet på 
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Facebook, medan bilder från deras privatliv publiceras på Instagram. Konstnären arbetar 

som konstnär och beskriver hur olika typer av bilder och tillfällen publiceras på olika sätt.  

“Nu när jag tänker efter så använder jag Facebook för att promota min yrkesverksamhet 

som konstnär. Mina målningar läggs upp på Facebook, medan alla privata bilder som 

representerar mig som person läggs upp på Instagram. (...) Också när jag vill känna mig 

som en del av en grupp så går jag in på Facebook faktiskt. I min umgängeskrets IRL så 

sysslar alla med helt andra saker än konst.”  

Sångerskan arbetar som sångerska och beskriver också hur hon publicerar bilder som 

belyser hennes yrkesverksamhet på Facebook, medan de privata bilderna publiceras på 

Instagram. Den personliga assistenten delar upp sina publiceringar som politiska och 

underhållande, där hon använder Facebook som plattform för att göra sina vänner och 

följare uppmärksamma på samhällsfrågor genom att dela politiska artiklar, och Instagram 

som plattform för att underhålla sina följare.  

5.1.3 Funktioner  
Jag undersökte huruvida respondenterna använde sig utav hashtags, samt ifall de 

redigerade bilderna innan de publicerades.  

Konstnären beskriver hur hon använder hashtags i syftet att underhålla snarare än att nå 

ut till andra användare.  

“Jag använder faktiskt bara hashtags sarkastiskt. Jag brukar löjla mig och överdriva 

hashtags för att de ska vara uppenbart hitte-på.”  

En annan (Ekonomen) beskriver sin hashtag-användning på följande sätt:  

“(...) inte för att få följare iaf. Kanske slänger in en hashtag som fungerar som en 

kompletterande text till bilden.”  

Resterande (butiksbiträdet, sångerskan, den personliga assistenten och fritidspedagogen) 

beskriver hur de medvetet använder populära hashtags som tillhör samma kategori som 

deras bilder, just i syftet att nå ut till fler människor, och i förlängningen möjligtvis få fler 
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följare. Ett par citat som beskriver hur respondenterna motiverar användningen av 

hashtags:  

Butiksbiträdet berättar: “Jag använder hashtags som är relaterade till mina bilder. 

Försöker hitta vilka hashtags som är mest populära.”   

“Mina konton på både FB och IG som fungerar som kanal för mitt artisteri, och där 

använder jag hashtags för att nå ut till fler människor.” (Sångerskan)  

Konstnären berättar hur hon dock har använt sig av fotoredigeringsmjukvaran Adobe 

Photoshop redan innan applikationer med integrerade redigeringsmöjligheter fanns, och 

motiverar detta med att: “(...) för att bilderna blir finare såklart”.  

Denna inställning tycks delas av alla respondenter förutom en. De använder i princip 

samma argument som är att bilderna blir finare och ser mer professionella ut. Det verkar 

dock som att viss kritik har riktats mot Instagrams filterfunktion men Ekonomen 

argumenterar emot detta:  

“(...) Jag tycker inte att det är något ”fusk” att göra så som vissa tycker. Bra fotografer 

har ju dyra kameror, så när man bara har en mobiltelefon så tänker jag att det är ok.”  

Fritidspedagogen sticker ut ur mängden, och berättar hur hon inte bryr sig om att bilderna 

ska vara fina, så länge de är underhållande.  

5.1.4 Innehåll  
I den här kategorin undersöker jag innehållet på respondenternas sociala medier-konton, 

där majoriteten berättar att de mestadels lägger upp bilder på sig själva när de antingen är 

på en särskilt fin plats, eller utövar en särskild aktivitet. Fyra av dem brukar oftast själva 

figurera på bilderna, antingen som en klassisk selfie, eller att de är med på bilden.  

Butiksbiträdet och Sångerskan beskriver hur de vill inspirera andra genom att välja 

specifikt innehåll. Butiksbiträdet nämner att hennes typiska bilder brukar vara när hon 

gjort någonting positivt, som till exempel ha utfört ett träningspass eller dukat bordet fint. 

Sångerskan berättar att de flesta bilder hon lägger ut är på sig själv i sin yrkesroll.  
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Det vill säga: när hon är artist, på en scen. Hon ser den rollen som sitt ”riktiga jag” och 

svarar så här på frågan om vad hon vill att hennes bilder ska förmedla: ”Att jag älskar det 

jag gör. Jag försöker inspirera folk till att följa sina drömmar och inte bara acceptera ett 

liv som fallit dem i famnen liksom.”  

Konstnären nämner också hur hon publicerar innehåll som är relaterat till sitt yrke som 

konstnär. Hon går i samma linje som Sångerskan, där viljan att inspirera andra med sitt 

innehåll är centralt: ”När jag publicerar bilder på mina konstverk så vill jag ju att de ska 

förmedla att jag är duktig på det jag gör, och såklart inspirera andra som sysslar med 

kreativt skapande.”  

På frågan ifall de brukar skriva en tillhörande text till bilderna svarar nästan alla att de 

alltid gör det. Konstnären svarar att: ”(...) att medvetet lämna en bild okommenterad kan 

vara betydelsefullt i sig”. Vidare kan typen av tillhörande text variera mellan att vara 

beskrivande, underhållande eller informerande. De flesta respondenter beskriver hur de 

följer vissa trender som utvecklats inom Instagram.  

”(...) jag kommer till exempel ihåg ”Vardagsbild 1/5” där det helt enkelt gick ut på att 

visa bilder från sin vardag.”  

”#tbt är ju en klassiker. Man postar en bild från förr i tiden, följt av en text som skulle 

vara rolig, typ.”  

Tecknet för hashtag (#) följt av förkortningen av Instagrambegreppet ”Throwback 

Thursday” (tbt) innebär alltså att man på torsdagar lägger upp en gammal bild, som en 

typ av nostalgitripp. Texten på Facebook var däremot av en annan karaktär, vilket 

redogörs närmare i avsnittet som handlar om jämförelser mellan Instagram och Facebook.  

5.2 Motiv och tillfredsställelser  
Detta tema behandlar motiv och tillfredsställelser respondenterna själva beskriver stå som 

grund till användandet av de sociala medierna. Frågorna är utformade på ett sätt som ska 

göra det möjligt för mig att undersöka användningen med Uses and Gratifications Theory 

som underlag.  
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Jag kunde identifiera 5 olika huvudsakliga motiv till användandet av applikationerna som 

kategoriseras i underrubriker nedan.  

5.2.1 Socialisation  
Att socialisera med sina befintliga vänner är något alla respondenter nämner som ett 

huvudsakligt motiv för användningen. De beskriver hur Facebook Messenger där man 

skriver privata chattmeddelanden till sina vänner är plattformen för att prata med sina 

vänner.  

”För att det är där man umgås när man inte träffas IRL” (Butiksbiträdet)  

Citatet ovan var ganska målande för alla respondenters inställning till socialisationen 

över internet. De flesta använder också sociala medier för att träffa nya människor, men 

på andra applikationer än Facebook.  

5.2.2 Inspiration 
När frågan om det är någon särskild typ av konton som mina respondenter själva följer 

utöver sina befintliga vänner så nämner hälften att de följer konton och sidor som enkom 

är till för att inspirera dem. Konstnären säger att hon följer ”folk jag ser upp till som 

sysslar med kreativa saker”, vilket hon själv också sysslar med.  

”(...) Haha, Laila Bagge är som mig, kan jag tänka”  

Så beskriver Fritidspedagogen att en vanlig reaktion ter sig när hon tar del av kända 

personligheters innehåll. Två andra respondenter (Butiksbiträdet och Ekonomen) följer 

konton som är till för att inspirera till mode, träning, kost och nyttigt leverne.  

”(...) Det jag gör mestadels på IG är att kolla in andras profiler just för att hitta 

inspiration.” säger Butiksbiträdet efter att ha uttryckt hur hon påverkas av sina förebilder 

via Instagram.  

5.2.3 Bekräftelse  
På frågan ”Har mängden likes någon betydelse för dig?” är respondenterna eniga om att 

det är betydelsefullt för dem. Konstnären svarar såhär:  
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”Det spelar mer roll för mig vem som like:ar, och vad. Om någon etablerad konstnär 

like:ar en bild på något av mina verk så är det otroligt betydelsefullt. Däremot en selfie 

som like:as av mina vänner tar jag nästan för givet.”  

Medan Fritidspedagogen berättar: ”Helt ärligt, selfies som genererar mycket likes kan jag 

bli väldigt glad för, trots att det mest är de jag känner som like:ar. Det finns ingen logik i 

det, men så är det.”  

Det finns en intressant kontrast i deras svar, där Konstnären beskriver att den stora 

bekräftelsen har att göra med vem som like:ar, och Fritidspedagogen tycker att 

kvantiteten på likes ger en större bekräftelse, oberoende av vem eller vilka det är som 

trycker på like-knappen.  

I en brittisk studie av (Ringsrose, 2010) som är med under avsnittet tidigare forskning, 

kan relateras till mina egna informanter som jag intervjuade. De upplevde likadant som 

respondenterna i den brittiska studien. Ett bra exempel var när jag intervjuade den 

personliga assistenten i min studie, och när frågan lydde “Har mängden likes någon 

betydelse för dig? Skiljer detta sig på FB och Instagram?” svarade hon att hon blev riktigt 

upprörd om hon inte fick många likes på hennes bilder, dock skiljde detta sig mellan 

dessa olika fenomen. Hon blev mer upprörd på Facebook, medan på Instagram blev hon 

ledsen.  

 

5.2.4 Information  

Under	denna	rubrik	undersöker	jag	hur	mina	respondenter	tar	del	av	information	

på	dessa	två	sociala	medier.	Det	kan	skilja	sig	väldigt	mycket	från	person	till	person	

vad	för	typ	av	information	respondenterna	vill	ta	del	av,	samt	vilken	typ	av	.sociala	

medier	som	använder	sig	av	när	det	gäller	att	ta	del	av	information	

	
	
“(...) Ja men till nyhetsartiklar till exempel. Mest det. Jag läser typ tidningen via 

Facebook- flödet.” (Ekonomen)  



	 34	

Sångerskan säger att hon tar del av väldigt mycket nyhetsrapporteringar, och gör det 

främst via delade länkar på Facebook.  

Den personliga assistenten i samband med att jag frågar henne ifall hon brukar surfa på 

diskussionsforum eller andra sajter som är nischade till ett specifikt intresse, berättar hon: 

”jag får nog av information från Facebook-flödet.” och säger även: 

”Om jag behöver hjälp med något. Senast för några dagar sedan behövde jag hjälp med 

datorn, och fick det via Facebook” säger Fritidspedagogen, och förklarar vidare att hon 

upplever det som enklare att få information om saker via interaktion med andra 

människor jämfört med en Google-sökning”. 

 

5.2.5 Sysselsättning 
Denna del behandlar jag hur mina respondenter sysselsätter sig på sociala medier. Efter 

intervjuerna kunde man få en syn om hur mina respondenter använder sig av olika typer 

av sysselsättningar på olika sociala medier.  

- När	jag	publicerar	bilder	på	mina	konstverk	så	vill	jag	ju	att	de	ska	förmedla	
att	jag	är	duktig	på	det	jag	gör.		(konstnären)	

	
Detta	säger	konstnären.		Man	kan	tydligt	se	i	hennes	svar,	att	hon	använder	sin	fritid	
till	att	publicera	sina	verk	på	Instagram	för	att	få	bekräftelse	från	andra	användare	
på	sociala	medier.	
	
Butiksbiträdet	berättar:	
-	Att	jag	har	roligt.	Jag	vill	peppa	andra	och	sprida	energi	och	glädje.	
-	För	att	det	är	där	man	umgås	när	man	inte	träffas	IRL.	På	FB	chattar	jag	med	mina	
kompisar,	och	på	Instagram	är	det	mer	för	att	upptäcka	nya	saker	och	skaffa	nya	
kontakter.	
Fritidspedagogen	berättar:	

(..)-	Jag	umgås	med	mina	kompisar	där,	chattar.	Sen	träffar	jag	nya	människor	i	

större	utsträckning	där	än	IRL.	Jag	använder	också	Facebook	för	att	ställa	frågor	om	

olika	saker. Jag vill även att folk ska få en	så	heltäckande	bild	av	mig	som	möjligt. 

Dessa tre respondenter har i sin olikhet till konstnären, valt att använda sig av dessa 
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sociala medier för att till exempel chatta med kompisar, samt nå nya människor etc. 

Respondenterna berättade också att det är dessa medier (Facebook och Instagram) man 

använder sig av, när man inte umgås med individer i det verkliga livet (IRL) för att hålla 

kontakten. Alla tre respondenter berättade att dessa sociala medier hjälper en hålla 

kontakten till sina nära och kära, samt hjälper en att underhålla sig själv till vardags. 

5.3 Jämförelse mellan Instagram och Facebook  
Under denna del gör jag en jämförelse mellan medierna Facebook och Instagram. Jag tar 

en närmare titt på hur mina respondenter själva använder dessa medier, och vilka 

funktioner dessa medier bidrar till mina respondenter och vice versa.  

”(...) Det känns som att Facebook mest används av den äldre generationen nuförtiden. 

Eller... Det är i alla fall de som publicerar grejer i flödet.”  

”Jag personligen tillåter inga föräldrar att följa mig på Instagram, men på Facebook bryr 

jag mig inte längre”  

”(...) jag kan välja själv exakt hur jag ska representera mig själv.” angående gränssnittet 

och inställningarna på Instagram. (Konstnären)  

Här berättar konstnären att hon tycker att Facebook används för den äldre generationen, i 

jämförelse med Instagram. Här skiljer hon användningen av dessa sociala medier. Hon 

skiljer även hennes intresse av medierna. Hon bryr sig allmänt mindre om Facebook än 

Instagram, och anser att hon kan representera sig bättre på Instagram genom funktioner i 

detta sociala medium. 

 

”På FB chattar jag med mina kompisar, och på Instagram är det mer för att upptäcka nya 

saker och skaffa nya kontakter.”  

”För att IG är ”det aktuella” liksom. Ingen bryr sig om FB längre, i alla fall inte i min 

vänskapskrets...” (Butiksbiträdet)  

Butiksbiträdet skiljer hennes användning av dessa sociala medier. Hon förklarar att på 



	 36	

Facebook chattar hon med sina kompisar, för att tillexempel hålla kontakten och nå dem. 

Medan på Instagram vill hon upptäcka nya saker och få inspiration, samt skaffa nya 

kontakter via sociala mediet. Precis som konstnären, berättar butiksbiträdet att hon anser 

att Facebook inte är relevant längre, medan insagram mer som det aktuella för både 

henne och hennes vänskapskrets.  

”På IG kan jag lägga upp bilder från mitt privata liv... (...) På FB har jag samlat på mig en 

stor mängd, väldigt ytligt, bekanta vänner som jag inte riktigt känner för att bli för privat 

inför.” (Ekonomen)  

Här berättar ekonomen att hon delar upp sitt innehåll med sin vänskapskrets på olika 

sociala medier. På Instagram delade hon bilder från hennes privatliv, medan på Facebook 

delade hon inte riktigt med sig allt, på grund av att hon kände att Facebook var mer ytligt, 

samt att hon hade en större mängd följare som inte var henne nära bekantskap.   

”När jag delar på Facebook är det något jag tycker folk borde uppmärksamma. Nästan 

bara politiska artiklar. På Instagram är det nog mer att jag vill vara underhållande.”  

”Instagram är mest output, och Facebook mest input.”  

(Den personliga assistenten)  

”(...) Känns inte som att någon bryr sig om Facebook på riktigt längre.”  

(Fritidspedagogen)  

Både fritidspedagogen och den personliga assistenten förklarar att Instagram är mer för 

nöjes skull. Instagram är mer output (öppen för allmänheten), medan Facebook är mer 

input (öppen för inre kretsar) dvs, vänner, familj etc.  

5.4 Sammanfattning av resultat  
Vilka motiv ligger bakom respondenternas val av socialt medium?  

Efter att ha intervjuat alla respondenter, uppkom en klar bild på vilka motiv som ligger 

bakom respondenternas val av socialt medium. För respondenterna känns Instagram 
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nyare och fräschare än vad Facebook gör. Majoriteten brydde sig mer om vad de lade upp 

på sociala medier Instagram än Facebook. Samtidigt ligger olika motiv bakom deras val 

av dessa medium. En förståelse för mig som forskare är att funktionen i dessa sociala 

medier har en stor påverkan till val av dessa medium. Information och socialisation anser 

majoriteten att vända sig till Facebook, medan bekräftelse och underhållning väljer 

respondenterna att välja sociala medier Instagram. 

Hur förklarar respondenterna att de fyller olika behov via de olika sociala 

medierna? 

Genom att välja socialt medium genom dess funktioner, berättar respondenterna att de 

sociala medier de använder, uppfyller deras behov till vardags. Ett exempel är fenomenet 

Facebook. Många respondenter använder sig av Facebook på grund av det möjliggör 

kontakt till andra individer globalt. De uppfyller respondenternas behov av att socialisera 

sig med andra individer, samt ge ut information som delas på flödet. Instagram uppfyller 

andra motiv för dess respondenter. Beskrivningen av Instagram och dess användning, gav 

respondenterna mer uppmärksamhet, och allt mer ett försök till att söka efter mer 

bekräftelse bland andra användare. Instagram uppfyller även behovet till att upptäcka nya 

saker samt få inspiration berättar respondenterna. Konstnären förklarar att hon lägger upp 

sina verk på Instagram för att förmedla andra användare att hennes verk är bra. Detta är 

både ett behov av bekräftelse då hon vill få respons från andra användare. Samtidigt ett 

behov av underhållning, då konstnären arbetar med den hon gillar och lägger upp det på 

Instagram. 

- Upplever de (respondenterna) att det finns skillnader mellan Facebook och 

Instagram?  

Under intervjuerna beskrev respondenterna hur dem använder sig av Facebook och 

Instagram på olika sätt. Trots att dessa populära sociala medier används för olika 

funktioner, har dem även likheter och olikheter som utmärker sig till andra användare. 

Likheterna är att man både kan socialisera sig till andra användare på dessa två medier, få 

bekräftelse, samt publicera någonting och ha följare. Däremot är det upp till varje individ 

vilket socialt medium de ska använda sig av för att uppfylla behoven. Majoriteten av 
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mina respondenter tyckte att Instagram var mer nyare och fräschare än Facebook. 

Däremot föredrog alla användare att socialisera sig mer på Facebook än Instagram. 

Facebook används av de flesta för att få reda på information i nyhetsflödet, medan  på 

Instagram hade bekräftelse en större roll än på Facebook. Den personliga assistenten 

berättar “ Instagram är mer output, Facebook är mer input”. Skillnader mellan dessa 

medier är Instagram är mer ett bildbaserat socialt medium, som har fokus på bilder och 

bekräftelse medan Facebook är mer för information på flödet, samt ett kommunikations 

medie, där man kan kommunicera bättre med människor man känner. Medierna har i 

princip samma funktioner men att olika användare väljer att göra olika behov på dessa 

medier. 

Koppling till motivation: 

Som tidigare beskrivits har sociala medier drivits av olika målsättningar, sociala medier 

har även allt mer blivit modernare och mer tekniska i sitt användande. Motivationen har 

en stor påverkan till varför vi använder sociala medier och hur vi använder dem. De 

sociala medier jag har undersökt är user generated media där individerna använder dessa 

sociala medier för olika behov de har. Från exemplet tidigare: En person som känner sig 

stressad kan hitta lugnande innehåll, en som känner sig låg kan bli upplyft genom 

material de finner energigivande (Guosong, 2008) 

Många av mina respondenter hade som mål att andra skulle likea deras bilder, och att de 

blev glada när de fick mycket likes etc. För mig som forskare förstod jag det som att de 

flesta av mina intervjupersoner hade behov av bekräftelse när det gällde dessa sociala 

medier som de använder sig ut av. När frågan löd “Har mängden likes någon betydelse 

för dig? Skiljer detta sig på FB och Instagram?” svarade respondenten att hon blev riktigt 

upprörd om hon inte fick många likes på hennes bilder, dock skiljde detta sig mellan 

Facebook och Instagram. Hon blev mer upprörd på Facebook, medan på Instagram blev 

hon mer ledsen. Detta kan kopplas till teorin om social kompensation av forskaren Barker 

(2009) där han beskriver att en människa med låg självkänsla är behov av belöning av 

andra inom sociala medier. 
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6. Diskussion och Slutsats  
I detta avsnitt diskuterar jag min slutsats av studien. Jag kopplar min empiri till min 

tidigare forskning som jag har redovisat, samt teorier som jag har använt mig av i denna 

studie. Jag tar även upp vad jag tror kan vara relevant för framtida forskning. Jag fann 

också att valda teorier som jag hade använt mig av i denna studie var tillämpliga och 

passade in till undersökning som jag har genomfört.  

6.1 Användning, motiv och tillfredsställelse 
Under intervjuerna och i resultatet fick jag fram att alla respondenter använde sig av både 

“Facebook och “Instagram” som sociala medier. Detta blev inte oväntat, då jag specifikt 

valde respondenter som använder sig utav dessa sociala medier. Ett beteende som starkt 

uppkom bland mina intervjupersoner var begreppet “bekräftelse”. Även fast alla individer 

som deltog i denna studie hade olika sorts bakgrund, kan man säga att begreppet 

“bekräftelse” blev en gemensam strävan för alla respondenter i denna undersökning. Det 

blev en sorts motivation för användarna. Ett bra exempel på detta var när alla mina 

intervjupersoner blev glada när dem fick en “like” på sina bilder. Detta leder till att 

bekräftelsen dem fick från andra användare var positiv, dvs. att dem fick bekräftelsen 

bekräftat, vilket bidrar till  ytterligare strävan av bekräftelse.  

När det gällde frågan om hur ofta dessa intervjupersoner använder sig utav “Facebook 

och “Instagram” sade alla mina respondenter att de använder dessa sociala medier minst 

en gång om dagen eller mer. Båda dessa beteenden (söka bekräftelse och vara 

uppkopplad på sociala medier) kan tydligt kopplas till en tidigare forskning av Anderson 

et al (2012), där forskaren beskriver i studien att desto mer en individ är uppkopplad på 

sociala medier, desto mer fria känner individen sig. Studien beskriver också att individer 

som har mer behov av bekräftelse ansluter sig gärna till andra människor, eller med 

människor som har låg självkänsla. Forskarna tar upp att en individ låg självkänsla 

tenderar sig att visa sig vara mer aktiv på sociala medier, för att distraheras från det 

verkliga livet.  

Däremot krockar detta med teorin om “Social Kompensation”, då forskaren Barker(2009) 

tydligt beskriver i sin teori att individer som använder sig utav sociala medier vill 
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upprätthålla kontakten med sina nära och kära. Men att denna studie även kan kopplas till 

Anderson et al (2012) då Barker (2009) redogör att genom att vara uppkopplad på 

“Facebook” och “Instagram” kan det bidra till att förstärka en individs självkänsla. 

Teorin beskriver även att om en person har svårt att få relationer i den fysiska världen 

samt identifiera sig, kan det vara lättare för individen att göra det på sociala medier.  

I resultatet kan man tydligt se att mina intervjupersoner använder sig av sociala medier 

(Facebook och Instagram) i stor omfattning, men att detta kan se annorlunda ut beroende 

vem man talar om. Flera av mina respondenter beskriver i sina intervjuer att de använder 

exempel “hashtags” för att kunna nå ut till andra användare samt hålla kontakten med 

sina vänner. En respondent (Personliga assistenten) sade i sin intervju att hon använder 

sociala medier för att vara “social”. Däremot sade Fritidspedagogen i sin intervju att hon 

använder sociala medier för att hon får allt hon förväntar sig utav internet, genom sociala 

medier. Detta kan tolkas på olika sätt, men jag som forskare tolkar detta som ett sökande 

av bekräftelse.  

Jag kan nu se att både Facebook och Instagram uppfyller mina respondenters behov på 

flera plan. Både när det gäller att ha kontakt med sina nära kära samt sökandet av 

bekräftelse. Detta svarar på min frågeställning “Hur förklarar respondenterna att de fyller 

olika behov via Facebook och Instagram?”  

6.2 Jämförelse mellan Facebook och Instagram  
Facebook och Instagram är två stora sociala fenomen som har expanderats stort över hela 

världen. Man kan se att dessa sociala medier har likheter med varandra i sina funktioner, 

som att lägga upp bilder, kommunicera, skapa hashtags etc. Även om de har 

motsvarigheter med varandra, ser man i resultatet att mina respondenter föredrar att 

använda sig utav olika funktioner på olika sociala medier. I resultatet ser man dessutom 

att dem flesta respondenter använder sig utav Instagram när det gäller mer aktuella 

händelser genom bilder. När det gäller att publicera någonting på Instagram väljer 

respondenterna att publicera någonting personligt från sin vardag, medan Facebook 

berättar användarna att de använder det främst för kommunikation med sina nära och 

kära.  
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En respondent (konstnären) berättade att hon själv kan välja exakt hur hon ska 

representera själv sig på sociala mediet Instagram. Genom hennes bilder och val av 

hashtags gör hon sig syn inför sina vänner och omvärlden. En annan respondent 

(personliga assistenten) beskriver i sin intervju att hon mest använder sig av Instagram 

för underhållningens skull. Hennes användande av sociala mediet Instagram ger henne 

inspiration i livet. Man kan koppla detta till en brittisk studie som tidigare har 

genomförts, där sju individer intervjuades och berättade att det uppkom ångest varje gång 

de skulle publicera någonting på sociala medier. (Rosering.2010) Målet var att se perfekt 

ut sa majoriteten. Ett bra exempel från tidigare av mina respondenter när jag intervjuade 

den personliga assistenten. När frågan löd “Har mängden likes någon betydelse för dig? 

Skiljer detta sig på FB och Instagram?” svarade respondenten att hon blev riktigt upprörd 

om hon inte fick många likes på hennes bilder, dock skiljde detta sig mellan Facebook 

och Instagram. Hon blir mer upprörd på Facebook, medan på Instagram blev hon mer 

ledsen. En annan av mina respondenter (konstnären) berättade hur hon använder dessa 

sociala medier för olika behov. Hon berättar att hennes målningar läggs upp på Facebook, 

medan alla hennes privata bilder som representerar henne som person läggs upp på 

Instagram.  

I Jämförelse med Facebook tyckte majoriteten att det sociala mediet kändes lite föråldrat. 

Man brydde sig inte lika mycket om Facebook berättade en respondent 

(fritidspedagogen). Det känns som att den äldre generationen bryr sig mer om Facebook 

än den yngre generationen förklarade konstnären. Två av mina respondenter (ekonomen 

och butiks biträdandet) beskrev att de använder sig utav Facebook för att hålla kontakten 

med sina vänner och familj. Butiks biträdandet berättade att hon upptäcker nya saker på 

Instagram än vad hon gör på sociala mediet Facebook. Facebook är mer för chatt 

förklarade hon. Detta kan man kopplas till teorin från Shao Guosong (2008), om user-

generated media (UGM). Teorin antyder om att vi individer som är “producenter” 

producerar konstant inlägg, bilder eller videos på sociala medier, vilket sociala medier är 

beroende av. Detta kan kopplas till mina respondenter, eftersom alla mina respondenter 

influeras på något vis av andras inlägg, eller reagerar på andras inlägg. Vilket gör att vi 

som individer bidrar till att publicera något själva.  
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Genom denna studie kan säga att jag har besvarat på följande frågeställningar: “Hur 

förklarar respondenterna att de fyller olika behov via Facebook och Instagram?” samt hur 

“ Upplever respondenterna att det finns skillnader mellan Facebook och Instagram?  

Slutsatsen i min studie har resulterat att jag har begripit att dessa sociala medier handlar 

mer om vilka behov de tillfredsställer individer och bekräftelse än vad man hade anat 

förut. Bekräftelse stod högst på listan, men det är djupare än så, det handlar mycket om 

för en individ att kunna få något behov av sociala medier som inspiration, och vad dessa 

olika sociala medier bidrar till. Sociala medier är fullt av egenskaper som en individ kan 

ta del av. Dagens sociala medier kan bidra till något positivt, som att hålla samman 

kontakter med sina nära och kära, förstärka självförtroendet hos individer, samt ge nyttig 

information. Beroende på vilken funktion sociala medier har, vänder sig olika individer 

till dessa sociala medier för att få olika behov uppfyllda. 

6.3 Framtida forskning  
Jag anser att det finns flera intressanta möjligheter till att kunna utveckla och prova på 

andra utmaningar i denna studie som gjorts. Hur skulle det se ut med manliga 

respondenter? En tanke är att jag kunde ha gjort en liknande studie som denna, men haft 

fokus på manliga respondenter istället för kvinnliga respondenter. Min hypoteser kring 

hur män framställer sig på sociala medier skulle ha sett avvikande ut, i jämförelse med 

kvinnor. Detta anser jag skulle även ha gett mig ett annat resultat än det jag har fått fram i 

denna studie. Hur skulle det se ut med “Nyare” sociala medier? En annan tanke som har 

diskuterats är att det skulle vara intressant om att kunna få jämföra andra sociala medier 

än “Facebook” och “Instagram”, eller granska dessa “nyare” sociala medier med mina 

sociala medier som jag hade valt i denna studie. Eftersom tekniken utvecklas drastiskt 

hela tiden, skulle det vara en utmaning för mig att kunna forska om “nyare” sociala 

medier som har producerats nyligen genom åren. Exempelvis “Periscope” och 

“Snapchat”. Mina hypoteser kring detta är att min studie skulle ha struktureras på ett 

annat sätt än vad den redan gjort, eftersom det är sådana sociala medier som inte liknar 

“Facebook” eller “Instagram”, dvs. ny teknik. Det skulle även vara intressant att 

undersöka en yngre målgrupp eftersom statistiken visar att majoriteten av användarna är 

yngre än informanterna i min studie.  
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8. Bilagor 
	

	

Bilaga 1 - Intervjuguide  

- Hur ofta publicerar du innehåll på Facebook och Instagram? - Tolkar du mängden av 

publiceringar kommunicerar något särskilt om en användare? - Finns det någon skillnad 

på hur du använder Facebook och Instagram? - Kan du ge typexempel på ett tillfälle där 

du känner för att publicera innehåll på antingen Facebook eller Instagram? -Förutom 

Facebook och Instagram, vilka sociala medier använder du mest? - Brukar du surfa på 

diskussionsforum eller andra sajter som är nischade till ett specifikt intresse? - Varför 

använder du sociala medier? - Använder du hashtags? Om ja: vilka hashtags brukar du 

använda, och varför? - Redigerar du bilderna innan du publicerar dem? Isåfall varför? - 

Är din profilsida öppen eller stängd för användare som inte följer dig/har dig som vän? 

Vad är anledningen till det? - Vad för slags bilder publicerar du? - Vad vill du att dina 

publiceringar ska förmedla? - Förutom dina vänner, är det någon särskilt typ av 

användare som utgör en majoritet - som du själv följer? - Vilket av dessa sociala medier 

anser du spegla dig själv bäst? - Tror du att folk visar upp en onyanserad bild av deras liv 

på sociala medier, och isåfall: tycker du att det kan vara problematiskt för deras följare på 

något sätt? Hur?  

Bilaga 2 - Intervjuer Respondent 1  

Kvinna, 24 Från: Luleå Sysselsättning: konstnär, frilans  

1. Varför använder du sociala medier?  

(Ledord om nödvändigt: underhållning/information, hålla kontakten med gamla 

vänner/hitta nya vänner/kärleksrelationer, hänga med i vad som händer, till exempel 
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events, bekräftelse (kanske mängden likes har betydelse?))  

- För att alla andra gör det, haha! Nä, men... vänta lite... (här ger jag lite ledord)  

- Facebook började jag använda bara för att det var ”det nya” på den tiden (2008), och jag 

minns hur jag tyckte det var särskilt spännande att se vad alla bekanta som jag inte träffat 

på länge sysslade med nuförtiden. Det fanns ingen chatt då, så man skrev på varandras 

”walls”, och det var väl inte så privata konversationer direkt.  

- Jag skulle ändå säga att jag använder sociala medier för allt det där som du nämnde, 

men Facebook använder jag nästan bara som chatt-program och events. Allt jag 

publicerar gör jag på Twitter och Instagram. Bilder på instagram, på text på Twitter, 

såklart. Det känns som att Facebook mest används av den äldre generationen nuförtiden. 

Eller... Det är iaf dem som publicerar grejer i flödet.  

Har du någon tanke om varför det har skett en sån förändring bland dina kontakter på 

Facebook?  

- Ja... Det skämtades mycket i början om att det inte längre går att publicera grejer på 

Facebook eftersom föräldrarna kunde se det och bli arga... Men även om det mest var 

skämt så tror jag det ligger en sanning bakom det. Jag personligen tillåter inga föräldrar 

att följa mig på Instagram, men på Facebook bryr jag mig inte längre. Jag är ju som sagt 

inte alls aktiv där när det handlar om att publicera saker.  

2. Hur ofta publicerar du innehåll på Facebook och Instagram?  

- Inte alls ofta. Typ en gång i veckan på IG och nästan aldrig på FB.  

3. Tolkar du mängden av publiceringar som att det kommunicerar något särskilt om en 

användare? (Till exempel att en användare som publicerar jättemycket bilder när den 

utför en särskild aktivitet, betyder det att den har ett rikare vardagsliv?)  

- Ja, jag kan ibland känna mig lite lat av allas hurtighet.  

4. Använder du hashtags? Om ja: vilka hashtags brukar du använda, och varför?  
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- Jag använder faktiskt bara hashtags sarkastiskt. Jag brukar löjla mig och överdriva 

hashtags för att de ska vara uppenbart hitte-på.  

5. Vad för slags bilder publicerar du?  

(finns det en tydlig majoritet av något särskilt motiv? Selfies? matbilder?)  

- Inga särskilda motiv. Som du ser, mest bilder från vardagen som är ”fina” liksom.  

6. Redigerar du bilderna innan du publicerar dem? Isåfall varför?  

(Lägger på filter på Instagram till exempel) - Ja, men det gjorde jag även i Photoshop 

innan det ens fanns smartphones. Varför? För att bilderna blir finare såklart.  

7. Är din profilsida öppen eller stängd för användare som inte följer dig/har dig som vän? 

Vad är anledningen till det?  

- Stängd, eftersom jag vet av erfarenhet att jag som kvinna får sitta och blocka random 

snubbar som jag inte vill ha som följare annars.  

8. Förutom dina vänner, är det någon särskilt typ av användare som utgör en majoritet 

som du själv följer? (typ av användare såsom modepersonligheter, kändisar inom en viss 

kategori, yrkesverksamma inom ett särskilt område eller liknande)  

- Folk jag ser upp till som sysslar med kreativa saker.  

9. Finns det någon skillnad på hur du använder Facebook och Instagram?  

(följdfrågor för att identifiera specifika skillnader. Vissa typer av bilder kanske publiceras 

på facebook och inte instagram, eller vice versa)  

- Min profilbild på Facebook har inte uppdaterats på typ 2 år, medan bilder på mig själv 

(selfies) på instagram finns i överflöd. De senaste 2 åren har jag säkert lagt upp ett 

tjugotal bilder på mig själv. Inte bara det, utan jag publicerar alla mina bilder uteslutande 

på Instagram, med undantaget målningar. Alltså, jag publicerar alla mina verk på 

Facebook.  
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- Iofs så lägger jag ut bilder från mitt privatliv på FB, men det är i slutna grupper, och 

ingenting som syns utanför den gruppen.  

10. Kan du ge typexempel på ett tillfälle där du känner för att publicera innehåll på 

antingen Facebook eller Instagram? (Te.x. när du har gymmat, har en maträtt framför dig, 

känner dig snygg, utför en specifik aktivitet?)  

- Nu när jag tänker efter så använder jag Facebook för att promota min yrkesverksamhet 

som konstnär. Mina målningar läggs upp på Facebook, medan alla privata bilder som 

representerar mig som person läggs upp på Instagram. Jag gymmar inte, och förstår inte 

alls varför man lägger ut matbilder om dom inte är sjukt spektakulära. Däremot har det 

hänt att jag lagt upp en bild på naturen kring ett motionsspår, men det var inte med 

ambitionen att visa upp mig som en motionerande människa, utan snarare belysa hur fin 

naturen kan vara.  

Också när jag vill känna mig som en del av en grupp så går jag in på Facebook faktiskt. I 

min umgängeskrets IRL så sysslar alla med helt andra saker än konst, och för mig har det 

faktiskt varit betydelsefullt att kunna prata med andra som också sysslar med konst. Luleå 

har inte så stor scen för konst.  

11. Vad vill du att dina publiceringar ska förmedla?  

- När jag publicerar bilder på mina konstverk så vill jag ju att de ska förmedla att jag är 

duktig på det jag gör, och såklart inspirera andra som sysslar med kreativt skapande.  

12. Vilket av dessa sociala medier anser du spegla dig själv bäst?  

(ta reda på deras syn på identitet osv)  

- Instagram. Jag gillar det simpla gränssnittet. Det är bara bilder, och eventuellt lite text 

liksom. Och det finns inte en massa inställningar för var man bor, vart man går skola, när 

man fyller år osv, utan jag kan välja själv exakt hur jag ska representera mig själv.  

13. Tror du att folk visar upp en onyanserad bild av deras liv på sociala medier, och 

isåfall: tycker du att det kan vara problematiskt för deras följare på något sätt? Hur?  
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- Jo, i regel är det nog så. Men så är det ju alltid på sociala nätverk på internet. Problemet 

är väl att väldigt naiva människor, kanske framförallt unga inte reflekterar över att det 

bara är en sida de visar upp.  

14. Förutom Facebook och Instagram, vilka sociala medier använder du mest? 

(bildbaserade medier majoritet?)  

- Jag använder inte Tinder eller nån annan dejting-app iaf. Det är mest andra konstnärers 

profiler på tumblr, pinterest och liknande som jag följer.  

15. Brukar du surfa på diskussionsforum eller andra sajter som är nischade till ett 

specifikt intresse?  

- Ja, förutom de jag nämnde nyss så är det mycket hemsidor för konstnärskollektiv eller 

andra konstnärers egna hemsidor.  

16. Har mängden likes någon betydelse för dig? Skiljer detta sig på FB och Instagram?  

- Det spelar mer roll för mig vem som like:ar, och vad. Om någon etablerad konstnär 

like:ar en bild på något av mina verk så är det otroligt betydelsefullt. Däremot en selfie 

som like:as av mina vänner tar jag nästan för givet.  

Hur skulle det kännas ifall du publicerade en selfie som fick relativt lite likes?  

- Det skulle nog påverka mitt självförtroende.  

Respondent 2  

Kvinna, 23 Från: Luleå Sysselsättning: Butiksbiträde på klädaffär (DIVA Denim)  

1. Varför använder du sociala medier?  

(Ledord om nödvändigt: underhållning/information, hålla kontakten med gamla 

vänner/hitta nya vänner/kärleksrelationer, hänga med i vad som händer, till exempel 

events, bekräftelse (kanske mängden likes har betydelse?))  

- För att det är där man umgås när man inte träffas IRL. På FB chattar jag med mina 
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kompisar, och på Instagram är det mer för att upptäcka nya saker och skaffa nya 

kontakter.  

Vad menar du med nya saker?  

- Alltså, går in på profiler som använder hashtags som ligger i mina intressen, och 

försöker bli inspirerad av andras livsstilar. T.ex. träningsmetoder, maträtter, kläder osv.  

Så du följer och påverkas av personer du anser vara förebilder?  

- Absolut! Det jag gör mestadels på IG är att kolla in andras profiler just för att hitta 

inspiration.  

Kan du ge några exempel på vad som kan inspirera dig, och till vad?  

- Klassiska dagens outfit-bilder inspirerar mig till framtida köp av kläder, val av smink. 

Även metoder för att sminka sig. Samma med matbilder. Sen kan jag också upptäcka 

vardagliga aktiviteter, vilket är ganska svårt att hitta på i Luleå annars. Det krävs mycket 

kreativitet för att hålla sig sysselsatt här.  

- Om mängden likes spelar roll för mig? Hehe, ja det är klart. Vi är ju den like-törstande 

generationen, och jag har märkt att just uppstyrda selfies genererar mest likes bland mina 

följare.  

2. Hur ofta publicerar du innehåll på Facebook och Instagram?  

- Nästan varje dag.  

3. Tolkar du mängden av publiceringar som att det kommunicerar något särskilt om en 

användare?  

(Till exempel att en användare som publicerar jättemycket bilder när den utför en särskild 

aktivitet, betyder det att den har ett rikare vardagsliv?)  

- Ja, de som inte gör så mycket har väl inte så mycket att fota? 4. Använder du hashtags? 

Om ja: vilka hashtags brukar du använda, och varför?  
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- Jag använder hashtags som är relaterade till mina bilder. Försöker hitta vilka hashtags 

som är mest populära.  

5. Vad för slags bilder publicerar du?  

(finns det en tydlig majoritet av något särskilt motiv? Selfies? matbilder?)  

- Selfies. Bilder som visar vad jag gör.  

6. Redigerar du bilderna innan du publicerar dem? Isåfall varför?  

(Lägger på filter på Instagram till exempel)  

- Ja, för att det blir mycket finare bilder!  

7. Är din profilsida öppen eller stängd för användare som inte följer dig/har dig som vän? 

Vad är anledningen till det?  

- Öppen. Jag använder ju mycket hashtags för att få följare, och då vill jag att de som 

eventuellt blir nyfikna i hashtag-flödet ska kunna kolla in mina andra bilder.  

8. Förutom dina vänner, är det någon särskilt typ av användare som utgör en majoritet 

som du själv följer? (typ av användare såsom modepersonligheter, kändisar inom en viss 

kategori, yrkesverksamma inom ett särskilt område eller liknande)  

- Konton som är till för att inspirera till träning och nyttigt leverne.  

9. Finns det någon skillnad på hur du använder Facebook och Instagram?  

(följdfrågor för att identifiera specifika skillnader. Vissa typer av bilder kanske publiceras 

på facebook och inte instagram, eller vice versa)  

- Alltså jag bryr mig mer om hur jag ser ut på Instagram.  

(Här upptäcker vi tillsammans att hon har publicerat samma bild på Instagram som på 

Facebook, med skillnaden att filter är pålagda på instagram)  
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- Haha, du upptäckte det! Pinsamt. Nä, men jag har ju många fler vänner på FB än följare 

på IG, men jag bryr mig ändå mer om bekräftelsen på IG än FB.  

Varför tror du att det är så?  

- För att IG är ”det aktuella” liksom. Ingen bryr sig om FB längre, iaf inte i min 

vänskapskrets. Det används bara som chatt, typ.  

10. Kan du ge typexempel på ett tillfälle där du känner för att publicera innehåll på 

antingen Facebook eller Instagram?  

(Te.x. när du har gymmat, har en maträtt framför dig, känner dig snygg, utför en specifik 

aktivitet?)  

- När jag gjort nånting positivt som kan sprida energi och glädje till mina följare. Före 

eller efter ett träningspass, eller ett fint uppdukat bord, selfies...  

Du publicerar aldrig innehåll som belyser negativa aspekter av ditt liv?  

- Som typ vad?  

Andra känslor än glädje och lycka. Typ om du känner dig nere, eller har misslyckats med 

något?  

- Nej, varför skulle jag göra det? Det inspirerar väl ingen.  

Du tänker inte att du vill ge en nyanserad bild av ditt liv?  

- Nja, jag ser mer att t.ex. IG ska vara upplyftande från den annars rätt tråkiga vardagen.  

11. Vad vill du att dina publiceringar ska förmedla?  

- Att jag har roligt. Jag vill peppa andra och sprida energi och glädje.  

12. Vilket av dessa sociala medier anser du spegla dig själv bäst?  

(ta reda på deras syn på identitet osv)  
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- Instagram. Det är ju där lägger upp de flesta bilderna, plus att det är så lätt att använda 

hashtags för att visa vilka intressen man har. Det är också mycket enklare att hitta 

likasinnade via just hashtags än vad det är att hitta Facebook-grupper.  

13. Tror du att folk visar upp en onyanserad bild av deras liv på sociala medier, och 

isåfall: tycker du att det kan vara problematiskt för deras följare på något sätt? Hur?  

- (Det här fick vi svar på under fråga 10)  

14. Förutom Facebook och Instagram, vilka sociala medier använder du mest?  

(bildbaserade medier majoritet?) - Tinder, snapchat och whatsapp. Varför just dem?  

- Tinder är ju det man använder för att träffa någon ny. Jag vet ingen som använder andra 

dejting-appar eller sajter. Eller det finns väl ett tinder för homosexuella också, men det är 

väl samma princip?  

Rent hypotetiskt: ifall det hade varit en 50/50 uppdelning mellan tinder och match.com, 

vilket hade du valt? Om vi säger att det finns exakt lika många intressanta killar/tjejer på 

båda?  

- Tinder! Det är så smidigt och enkelt att bara swipa vidare till nästa om man inte gillar 

det man ser. På klassiska dejtingsajter är det så omständligt att besöka olika profiler. Å 

andra sidan kanske man får veta mer om personen på såna sajter, men det känns alldeles 

för tidskrävande och jobbigt.  

15. Brukar du surfa på diskussionsforum eller andra sajter som är nischade till ett 

specifikt intresse?  

- Nej.  

16. Har mängden likes någon betydelse för dig? Skiljer detta sig på FB och Instagram?  

- Ja. Jag bryr mig mycket mer på Instagram. Det nog för att det är likes på Instagram man 

pratar om med sina vänner. Varför det är så vet jag inte.  
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Respondent 3  

Kvinna, 25 Från: Göteborg, boende i Sthlm Sysselsättning: Ekonom  

1. Varför använder du sociala medier?  

(Ledord om nödvändigt: underhållning/information, hålla kontakten med gamla 

vänner/hitta nya vänner/kärleksrelationer, hänga med i vad som händer, till exempel 

events, bekräftelse (kanske mängden likes har betydelse?))  

- Jag använder det mest för att hålla kontakten med mina vänner, och inte alls för att 

träffa nya. Det gör jag utanför internet.  

- Enda sen jag blev varse om att företag kan köpa tillgång till FB-profiler, trots att dem är 

stängda för allmänheten så har jag blivit väldigt restriktiv där. På IG kan jag lägga upp 

bilder från mitt privata liv, men det är för att jag har stängd profil och bara tillåter folk jag 

känner på riktigt följa mig. På FB har jag samlat på mig en stor mängd, väldigt ytligt, 

bekanta vänner som jag inte riktigt känner för att bli för privat inför.  

Använde du FB på ett annorlunda sätt förut?  

- Ja, för ett antal år sedan var det där jag publicerade mina bilder från vardagslivet, men 

nu håller jag en mer strikt professionell framtoning där.  

Just för att potentiella arbetsgivare eller liknande inspekterar din profil?  

- Ja, och för att Facebooks villkor är lite obehagliga.  

2. Hur ofta publicerar du innehåll på Facebook och Instagram?  

- Jag är inne på FB varje dag utan att nästan någonsin publicera något. Jag ser iaf till att 

min profilbild är relativt uppdaterad. På IG kanske jag lägger upp en bild var tredje dag 

eller så (en granskning visar att det verkar stämma).  

Vad gör du på FB när du är inne utan att publicera saker. Något särskilt?  

- Klickar på länkar som folk har delat i flödet.  



	 57	

Vad kan det vara för länkar?  

- Ja men till nyhetsartiklar till exempel. Mest det. Jag läser typ tidningen via Facebook- 

flödet.  

3. Tolkar du mängden av publiceringar som att det kommunicerar något särskilt om en 

användare?  

- Haha, antingen att det är en person med väldigt rikt liv, eller tvärtom. Det beror ju 

såklart på innehållet.  

Vad kan vittna om ett rikt liv till exempel? Och vad är en rikt liv?  

- Bilder som visar att den personen är aktiv och social. Rikt på innehåll. Alltså, att 

personen fyller sitt liv med saker som inte är TV-tittande i ensamhet, typ.  

4. Använder du hashtags? Om ja: vilka hashtags brukar du använda, och varför?  

- Nja, inte för att få följare iaf. Kanske slänger in en hashtag som fungerar som en 

kompletterande text till bilden.  

5. Vad för slags bilder publicerar du?  

(finns det en tydlig majoritet av något särskilt motiv? Selfies? matbilder?) - Det är mest 

bilder på mig när jag är på fina platser eller gör roliga saker.  

6. Vad vill du att dina publiceringar ska förmedla?  

- Haha, helt ärligt så är det kanske just att jag har ett ”rikt liv”.  

7. Redigerar du bilderna innan du publicerar dem? Isåfall varför?  

(Lägger på filter på Instagram till exempel)  

- Ja, det gör jag. Jag tycker inte att det är något ”fusk” att göra så som vissa tycker. Bra 

fotografer har ju dyra kameror, så när man bara har en mobiltelefon så tänker jag att det 

är ok.  
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8. Är din profilsida öppen eller stängd för användare som inte följer dig/har dig som vän? 

Vad är anledningen till det?  

- Stängd. Jag vill inte ha en massa bottar eller randoms som följare.  

9. Förutom dina vänner, är det någon särskilt typ av användare som utgör en majoritet 

som du själv följer? (typ av användare såsom modepersonligheter, kändisar inom en viss 

kategori, yrkesverksamma inom ett särskilt område eller liknande)  

- Inspirationsprofiler. Till träning, kläder, mat osv.  

10. Finns det någon skillnad på hur du använder Facebook och Instagram?  

(följdfrågor för att identifiera specifika skillnader. Vissa typer av bilder kanske publiceras 

på facebook och inte instagram, eller vice versa)  

- FB använder jag bara till att behålla kontakten med vänner och bekanta.  

Och detta gör du hur då?  

- Ingår i vissa grupper. En grupp från min studieperiod är fortfarande väldigt aktiv, och 

det är också bra för att hålla sig uppdaterad på vad som händer.  

11. Kan du ge typexempel på ett tillfälle där du känner för att publicera innehåll på 

antingen Facebook eller Instagram? (Te.x. när du har gymmat, har en maträtt framför dig, 

känner dig snygg, utför en specifik aktivitet?)  

- Ja, eftersom jag mest publicerar bilder när jag är någonstans eller gör något som är värt 

att visa.  

Kan du vara mer specifik i vad du menar är värt att visa?  

- Något som är utöver det ”vardagliga”. Alltså, inga bilder på Netflix and chill.  

Men du publicerar ju mycket bilder från gymmet, är inte det en vardaglig aktivitet?  

- Inte för alla!  
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Men ”netflix and chill” är väl inte en vardag för alla heller?  

- Ok, aktiviteter som kräver ansträngning då!  

12. Vilket av dessa sociala medier anser du spegla dig själv bäst?  

(ta reda på deras syn på identitet osv)  

- Instagram definitivt. Eller iofs så speglar väl FB mig själv bäst iom att andra kan 

publicera bilder på mig utan att jag själv godkänt det. Så det blir väl en mer nyanserad 

bild av mig, men det betyder inte att jag VILL att jag ska framställas så.  

Denna funktion finns ju på IG på exakt samma sätt.  

- Skillnaden är att dessa bilder inte dyker upp i mitt vanliga flöde. Bilderna andra tar på 

mig och lägger ut på IG är inte lika lättillgängliga.  

13. Tror du att folk visar upp en onyanserad bild av deras liv på sociala medier, och 

isåfall: tycker du att det kan vara problematiskt för deras följare på något sätt? Hur?  

- Jo, det är klart att de gör. Vem vill visa sig svag på internet liksom? Jag tror det kan 

vara problematiskt för yngre användare framförallt. De kanske tänker att till exempel 

kändisars liv bara består av glädje och lycka.  

14. Förutom Facebook och Instagram, vilka sociala medier använder du mest?  

(bildbaserade medier majoritet?)  

- Snapchat och tinder.  

15. Brukar du surfa på diskussionsforum eller andra sajter som är nischade till ett 

specifikt intresse?  

- Nja, inte direkt. Det är väl IG-konton som bara visar motivationsbilder till träning och 

liknande isåfall.  

16. Har mängden likes någon betydelse för dig? Skiljer detta sig på FB och Instagram?  
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- Jag tror det var i samband med Instagram som vi (min kompiskrets) började prata om 

likes, och det betyder mer där av någon anledning.  

Respondent 4  

Kvinna, 25 Från: Stockholm Sysselsättning: Sångerska  

1. Varför använder du sociala medier?  

(Ledord om nödvändigt: underhållning/information, hålla kontakten med gamla 

vänner/hitta nya vänner/kärleksrelationer, hänga med i vad som händer, till exempel 

events, bekräftelse (kanske mängden likes har betydelse?))  

- Det är där jag umgås med mina vänner när jag inte träffar dem.  

2. Hur ofta publicerar du innehåll på Facebook och Instagram?  

- Varje dag.  

3. Tolkar du mängden av publiceringar som att det kommunicerar något särskilt om en 

användare?  

- Det beror helt på VAD de publicerar. Vissa som publicerar sjukt mycket undrar jag hur 

de hinner med allt.  

Tänker du nånsin att ett flöde kan vara manipulerat, i det att folk kanske lägger ut en bild 

från flera veckor sen, men ger intrycket av detta händer just nu?  

- Aldrig någonsin tänkt så, och det låter ju jättekonstigt.  

4. Använder du hashtags? Om ja: vilka hashtags brukar du använda, och varför?  

- Ja, det gör jag. Mina konton på både FB och IG som fungerar som kanal för mitt 

artisteri, och där använder jag hashtags för att nå ut till fler människor.  

5. Vad för slags bilder publicerar du?  
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(finns det en tydlig majoritet av något särskilt motiv? Selfies? matbilder?) - De flesta 

bilder är på mig i min roll som artist. Hur kommer det sig?  

- För att det är jag. Bilden av mig själv på en scen med en mick i handen ser jag som mitt 

”riktiga jag”.  

6. Vad vill du att dina publiceringar ska förmedla?  

- Att jag älskar det jag gör. Jag försöker inspirera folk till att följa sina drömmar och inte 

bara acceptera ett liv som fallit dem i famnen liksom.  

7. Redigerar du bilderna innan du publicerar dem? Isåfall varför?  

(Lägger på filter på Instagram till exempel)  

- Japp, det gör jag. Inte bilder tagna av en profesionell fotograf såklart, men mina egna.  

- ... för att bilderna ser mer professionella ut.  

8. Är din profilsida öppen eller stängd för användare som inte följer dig/har dig som vän? 

Vad är anledningen till det?  

- Öppen. Det är lättare att folk får upp ögonen för mig och min musik med en öppen 

profil. Jag tror inte folk drar sig från att trycka på ”följ” ifall det är en stängd profil. Jag 

tänker iaf så. Att personen i fråga faktiskt blir uppmärksammad på att just jag vill följa 

hen.  

9. Förutom dina vänner, är det någon särskilt typ av användare som utgör en majoritet 

som du själv följer? (typ av användare såsom modepersonligheter, kändisar inom en viss 

kategori, yrkesverksamma inom ett särskilt område eller liknande)  

- Jag följer andra i branschen, men de flesta är ändå folk jag träffat på vid något tillfälle.  

10. Finns det någon skillnad på hur du använder Facebook och Instagram? (följdfrågor 

för att identifiera specifika skillnader. Vissa typer av bilder kanske  

publiceras på facebook och inte instagram, eller vice versa)  



	 62	

- Ja, på Facebook är jag inte lika ”offentlig”. Där är jag bara kompis med dem jag 

verkligen är kompis med annars också. Det är där jag pratar med mina vänner också. 

Däremot publicerar jag nästan ingenting där. Bara när jag har ett gig.  

11. Kan du ge typexempel på ett tillfälle där du känner för att publicera innehåll på 

antingen Facebook eller Instagram? (Te.x. när du har gymmat, har en maträtt framför dig, 

känner dig snygg, utför en specifik aktivitet?)  

- FB när jag har ett gig, och IG mer vardagliga bilder. Alltså, inte FÖR vardagliga, men 

jag har märkt att mina följare uppskattar rätt tråkiga bilder. Bilder på min frukost och 

sånt.  

12. Vilket av dessa sociala medier anser du spegla dig själv bäst?  

(ta reda på deras syn på identitet osv)  

- Instagram. Det är där jag publicerar bilder från mitt liv.  

13. Tror du att folk visar upp en onyanserad bild av deras liv på sociala medier, och 

isåfall: tycker du att det kan vara problematiskt för deras följare på något sätt? Hur?  

- Ja, verkligen. Jag tänker snarare att det kan vara problematiskt för dem själva. Känner 

man behovet att måla upp en perfekt bild av sitt liv så tänker jag att man inte mår så bra.  

14. Förutom Facebook och Instagram, vilka sociala medier använder du mest?  

(bildbaserade medier majoritet?)  

- Snapchat.  

15. Brukar du surfa på diskussionsforum eller andra sajter som är nischade till ett 

specifikt intresse?  

- Nja, det är mer som att både IG och FB-kommentarsfält blir ett diskussionsforum. Jag 

är med i endel grupper på FB för folk inom branschen, och det kanske man kan klassa 

som en sajt med en nisch?  
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Bra poäng. Tar du del av nyhetsrapporteringar nånsin?  

- Ja, väldigt mycket.  

Går du in på nyhetssajterna i första hand då?  

- Nej, det är också länkar från FB.  

16. Har mängden likes någon betydelse för dig? Skiljer detta sig på FB och Instagram?  

- Jo, verkligen! Det är ju den tydligaste bekräftelsen man kan få på sociala medier. Likes 

på Facebook spelar inte lika stor roll, eftersom det känns som att ”like-kulturen” inte är 

lika uttalad på Facebook. Fanns ens likes på Facebook innan Instagram?  

Respondent 5  

Kvinna, 20 Från: Stockholm Sysselsättning: Personlig assistent  

1. Varför använder du sociala medier?  

(Ledord om nödvändigt: underhållning/information, hålla kontakten med gamla 

vänner/hitta nya vänner/kärleksrelationer, hänga med i vad som händer, till exempel 

events, bekräftelse (kanske mängden likes har betydelse?))  

- För att vara social.  

Bara? Du går aldrig in på FB av andra anledningar än att socialisera?  

- Jo, ibland kollar jag flödet bara för att ”kolla läget”. Jag chattar ganska mycket på FB, 

så det är inte ofta jag går in utan att någon har skrivit något till mig, men ibland kan jag 

sitta i flödet och bara klicka på länkar.  

2. Hur ofta publicerar du innehåll på Facebook och Instagram?  

- Någon gång i veckan på IG. Gills ”dela” som att publicera?  

Vi säger att det gör det.  
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- Kanske lika ofta på FB då. Men en statusuppdatering var väldigt längesedan. När det 

gäller bilder är det nog bara profilbilden som uppdateras.  

3. Tolkar du mängden av publiceringar som att det kommunicerar något särskilt om en 

användare?  

- Det beror på. Om det är någon som lägger upp en bild varje dag så kanske den personen 

har väldigt lite att göra. Eller är väldigt benägen att visa upp sitt liv.  

4. Använder du hashtags? Om ja: vilka hashtags brukar du använda, och varför?  

- Litegrann. Jag vet ju att man får fler följare ifall ens bilder blir publicera i en kanal 

(hashtag), men jag tycker det känns pinsamt att hashtagga en massa.  

5. Vad för slags bilder publicerar du?  

(finns det en tydlig majoritet av något särskilt motiv? Selfies? matbilder?) - Mest 

selfies. 6. Vad vill du att dina publiceringar ska förmedla? - Att jag mår bra. Att jag är 

nöjd med mig själv i just den stunden.  

Brukar du få feedback på dina selfies?  

- Ja, positiv.  

Och det stärker dig?  

- Självklart.  

7. Redigerar du bilderna innan du publicerar dem? Isåfall varför?  

(Lägger på filter på Instagram till exempel)  

- Ja, det är svårt att undvika när ett klick kan få bilden att se 10 gånger bättre ut.  

8. Är din profilsida öppen eller stängd för användare som inte följer dig/har dig som vän? 

Vad är anledningen till det?  
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- Öppen. Jag ser ingen direkt anledning till att ha den stängd.  

9. Förutom dina vänner, är det någon särskilt typ av användare som utgör en majoritet 

som du själv följer? (typ av användare såsom modepersonligheter, kändisar inom en viss 

kategori, yrkesverksamma inom ett särskilt område eller liknande)  

- Svenska kändisar. De som är roliga och kan driva med sig själva.  

10. Finns det någon skillnad på hur du använder Facebook och Instagram? (följdfrågor 

för att identifiera specifika skillnader. Vissa typer av bilder kanske publiceras på 

facebook och inte instagram, eller vice versa)  

- Instagram är mest output, och Facebook mest input. Alltså: på Facebook tar jag del av 

andra saker, som till exempel länkar till nyheter, roliga klipp osv. Och att prata med folk 

gör man ju på Facebook.  

11. Kan du ge typexempel på ett tillfälle där du känner för att publicera innehåll på 

antingen Facebook eller Instagram?  

(Te.x. när du har gymmat, har en maträtt framför dig, känner dig snygg, utför en specifik 

aktivitet?)  

- När jag delar på Facebook är det något jag tycker folk borde uppmärksamma. Nästan 

bara politiska artiklar. På Instagram är det nog mer att jag vill vara underhållande.  

12. Vilket av dessa sociala medier anser du spegla dig själv bäst?  

(ta reda på deras syn på identitet osv)  

- Både och. Som sagt: på Facebook vill jag nog visa en seriösare sida av mig själv, och på 

Instagram vill jag vara rolig.  

13. Tror du att folk visar upp en onyanserad bild av deras liv på sociala medier, och 

isåfall: tycker du att det kan vara problematiskt för deras följare på något sätt? Hur?  

- Ja, det tror jag. Jag tänker att det inte gör det, men jag tror vi uppfattar folk på ett visst 
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sätt utan att vara medvetna om det också. Så därför tror jag att det vara vara 

problematiskt för många. Ibland kan jag känna att mitt liv är innehållslöst jämfört med 

många jag föjer på Instagram. Även kompisar som jag VET lever ett liknande liv som jag 

kan jag uppleva detta med.  

14. Förutom Facebook och Instagram, vilka sociala medier använder du mest?  

(bildbaserade medier majoritet?)  

- Snapchat och Vine.  

15. Brukar du surfa på diskussionsforum eller andra sajter som är nischade till ett 

specifikt intresse?  

- Nej, jag får nog av information från Facebook-flödet.  

16. Har mängden likes någon betydelse för dig? Skiljer detta sig på FB och Instagram?  

- Ja, det gör det. För mig är det skillnad eftersom på Instagram så handlar likesen om mig 

själv, och på Facebook om mina delningar. Det är nog så att jag blir upprörd om jag får få 

likes för en delning på Facebook, men mer ledsen för få likes på Instagram, just på grund 

av innehållet.  

Respondent 6  

Kvinna, 24 Från: Stockholm Sysselsättning: Fritidspedagog  

1. Varför använder du sociala medier?  

(Ledord om nödvändigt: underhållning/information, hålla kontakten med gamla 

vänner/hitta nya vänner/kärleksrelationer, hänga med i vad som händer, till exempel 

events, bekräftelse (kanske mängden likes har betydelse?))  

- För att jag får allt jag förväntar mig av internet genom sociala medier.  

Kan du ge några exempel?  
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- Jag umgås med mina kompisar där, chattar. Sen träffar jag nya människor i större 

usträckning där än IRL. Jag använder också Facebook för att ställa frågor om olika saker.  

Frågor? Som till exempel?  

- Om jag behöver hjälp med något. Senast för några dagar sedan behövde jag hjälp med 

datorn, och fick det via Facebook.  

Hjälp som du annars hade kunnat googla dig framtill?  

- Ja, säkert, men jag tycker det är svårare än att prata med folk. Då kan de förklara om det 

är något särskilt ingående som jag inte begriper.  

2. Hur ofta publicerar du innehåll på Facebook och Instagram?  

- Nästan varje dag.  

3. Tolkar du mängden av publiceringar som att det kommunicerar något särskilt om en 

användare?  

- Inte direkt. Jag har flera gånger blivit förvånad över hur folk som är väldigt aktiva på 

sociala medier har visat sig vara väldigt blyga när man träffar dem face-to-face.  

Så du tror att internet-jaget kan vara ett helt annat än IRL-jaget?  

- Nej, men jag tror att människor beter sig på internet såsom de önskar att de kunde vara i 

verkligheten, eller att de visar sitt ”rätta jag” på internet.  

4. Använder du hashtags? Om ja: vilka hashtags brukar du använda, och varför?  

- Ja. Jag är ganska konventionell där. Använder de mest populära hashtagsen.  

Hur kommer det sig?  

- Jag fattar inte poängen att använda en hashtag som ingen kollar på. Hashtags är väl till 

för att nå ut till människor?  
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5. Vad för slags bilder publicerar du?  

(finns det en tydlig majoritet av något särskilt motiv? Selfies? matbilder?) - Allt möjligt. 

Jag är ganska transparant på sociala medier. 6. Vad vill du att dina publiceringar ska 

förmedla? - En så heltäckande bild av mig som möjligt.  

Du har inga problem att publicera ett misslyckande till exempel?  

(Här visar hon en bild på när hon ramlat med en cykel och skrapat knät)  

- Du ser ju själv. Jag är trött på hetsen att visa upp sitt perfekta liv på Instagram.  

7. Redigerar du bilderna innan du publicerar dem? Isåfall varför?  

(Lägger på filter på Instagram till exempel)  

- Oftast inte. Jag är inte så brydd om att bilderna ska vara fina, så länge de är 

underhållande.  

8. Är din profilsida öppen eller stängd för användare som inte följer dig/har dig som vän? 

Vad är anledningen till det?  

- Öppen. Som jag sa är jag en väldigt öppen person. Jag känner inte för att modifiera mig 

själv så mycket. Jag blir bara stressad av sånt.  

9. Förutom dina vänner, är det någon särskilt typ av användare som utgör en majoritet 

som du själv följer? (typ av användare såsom modepersonligheter, kändisar inom en viss 

kategori, yrkesverksamma inom ett särskilt område eller liknande)  

- Kändisar inom film och TV-branschen typ. Det känns som att man kommer nära dem på 

nåt sätt. Som att de blir ”vanliga” människor. Haha, Laila Bagge är som mig, kan jag 

tänka.  

10. Finns det någon skillnad på hur du använder Facebook och Instagram? (följdfrågor 

för att identifiera specifika skillnader. Vissa typer av bilder kanske publiceras på 

facebook och inte instagram, eller vice versa)  
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- Jag är inne på båda varje dag, men på Facebook är det bara aktivitet som inte syns. Jag 

chattar mest med andra, både privat och i stängda grupper.  

11. Kan du ge typexempel på ett tillfälle där du känner för att publicera innehåll på 

antingen Facebook eller Instagram? (Te.x. när du har gymmat, har en maträtt framför dig, 

känner dig snygg, utför en specifik aktivitet?)  

- Nej, det finns nog inget ”typexempel”. Det är oftast väldigt spontant och ogenomtänkt.  

12. Vilket av dessa sociala medier anser du spegla dig själv bäst?  

(ta reda på deras syn på identitet osv)  

- Instagram måste det väl vara, eftersom det är där jag publicerar. Känns inte som att 

någon bryr sig om Facebook på riktigt längre.  

13. Tror du att folk visar upp en onyanserad bild av deras liv på sociala medier, och 

isåfall: tycker du att det kan vara problematiskt för deras följare på något sätt? Hur?  

- Oh ja, och jag gillar det inte alls! Dels skapar det en trend att bara lägga upp bilder som 

representerar något slags drömliv, och dels kanske folk tänker att deras egna liv är tråkiga 

i jämförelse.  

14. Förutom Facebook och Instagram, vilka sociala medier använder du mest? 

(bildbaserade medier majoritet?)  

- Snapchat, tinder och youtube. Youtube måste väl klassas som ett socialt medium 

nuförtiden? Eller jag använder det på det sättet iaf.  

Hur är det?  

- Jag har en användare, publicerar förvisso ingenting, men jag följer andra användares 

kanaler, like:ar och kommenterar.  

15. Brukar du surfa på diskussionsforum eller andra sajter som är nischade till ett 

specifikt intresse?  
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- Det är mer särskilda konton och youtube-kanaler som är nischade. Mycket humor. 

Komikers konton.  

16. Har mängden likes någon betydelse för dig? Skiljer detta sig på FB och Instagram?  

- Jag lägger upp så mycket och varierat innehåll, så jag får väldigt olika mängder likes.  

Kan du komma på någon gång som mängden likes har berört dig på något sätt?  

- Helt ärligt, selfies som genererar mycket likes kan jag bli väldigt glad för, trots att det 

mest är de jag känner som like:ar. Det finns ingen logik i det, men så är det.  

 

	

	

 

	


