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Abstrakt

Studien syftar till att undersöka den ökade pressen på den personliga imagen på de sociala 

medieplattformarna Facebook och Instagram och studera hur stockholmare i åldrarna 20-30 

uppfattar eventuella effekter av detta. Undersökningen har sin utgångspunkt i två 

vetenskapliga discipliner; medie- och kommunikationsvetenskap och psykologi och är 

baserad på fyra kvalitativa informantintervjuer och två fokusgruppintervjuer om fyra 

respektive fem gruppdeltagare. Datamaterialet har därefter transkriberats för att senare 

sammanställas med hjälp av ett kvalitativt analysschema. Tillämpad analysmetod är 

hermeneutisk meningstolkning som går ut på att analysera de separata delarna som skapar 

förutsättning för att förstå helheten. Analysschemat är därför uppdelat på fyra huvudteman: 

användarfrekvens, user gratifications, den personliga imagen på sociala medier samt 

psykologiska effekter av deltagandet på sociala medier. Resultatet har sedan analyserats med 

stöd av teorin som i sin tur är uppdelad på fyra delområden: Personlig image, identitet och 

självbild, gruppidentitet, koncentrationssvårigheter och stress. Resultat och analys tyder på att 

deltagandet på sociala medier tenderar att medföra viss stress hos användaren till följd av 

ökad press på att administrera den personliga imagen i den virtuella världen. Samtidigt anser 

sig informanterna i studien sig vara socialt rikare sen de gick med i de sociala medierna. 
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Inledning

Sociala medier definieras av Nationalencyklopedin som ett samlingsnamn för kommunika-

tionskanaler som möjliggör direktkommunikation mellan användarna genom text, bild och 

ljud. (www.ne.se) De sociala medierna har ökat medvetenheten och behovet av att kontrollera 

hur man som individ framställs på de digitala plattformarna. Att skapa en lyckad online-

identitet kan exempelvis förbättra chansen till att få drömjobbet och många känner idag ett 

krav på att ”underhålla” sin online-identitet vilket kan ses som tidskrävande och tänkas öka 

pressen på att vara socialt ”leveransskyldig”.  Allt fler studier inom sociala medier tyder på att 

en höganvändarfrekvens medför negativa hälsoeffekter. (www.sahlgrenska.gu.se) 

Facebook är idag det mest använda sociala mediet med sina 800 miljoner medlemmar världen 

över. I Sverige beräknas fyra miljoner vara användare av den sociala medieplattformen. 

Facebook har för många blivit en del av den dagliga rutinen och snittiden för användandet är 

75,2 minuter om dagen. De psykologiska effekterna tycks hittills eskalera. Studier visar att ju 

mer tid en individ spenderar på Facebook desto större missnöje upplever den i sin egen 

tillvaro. Detta hänger samman med social jämförelse. (Denti, 2012) 

Att jämföra sig själv med andra är ett sätt att lära känna sig själv på. Människor har ett behov 

av att känna tilltro till sin perceptionsförmåga, sina grundvärderingar, beteenden och attityder. 

I avsaknaden av en objektiv bedömningsförmåga gällande subjektets egenskaper tenderar vi 

att spegla oss i andra, i hopp om att självbild och den yttre bilden av oss konvergerar. (Hogg 

& Vaughan 2011: 121-122)

Instagram är en gratisapplikation som lanserades i oktober 2010. Facebook gick år 2012 ut 

med informationen om att de köpt upp Instagram för 1 miljard US dollar. Genom Instagram 

kan den som skapat ett konto ta bilder, lägga på ett filter och göra andra lättare retuscheringar 

i syfte att dela med sig av bilden till sina vänner på flertalet sociala medieplattformar, 

däribland Facebook. År 2013 utökades funktionen till 15-sekunders videoklipp. 

(www.wikipedia.org)
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På samma sätt som vi rör oss mellan olika sociala fält rör vi oss mellan dem även på de 

sociala medierna, exempelvis inom fältet för familjen, vänner och/eller kollegor och 

kurskamrater. Bourdieu skriver om symboliska fält och sammankopplar dem med det sociala 

kapitalet som han menar är något som främst hör till den sociala eliten: ”Den som är 

välförsedd med ”culture générale” äger också en socialt formad, profitabel förmåga att tala 

och skriva för olika sociala marknader och att med språkets hjälp distansera sig från och 

manipulera omvärlden. Med det kulturella kapitalet följer också i regel ett 

informationsförsprång, det vill säga möjligheter att hålla sig väl underrättad om vilka 

investeringar och insatser som faktiskt krävs för inträde på olika sociala fält och var vinsterna 

står att hämta. (Broady 1988:5) 

När användarna på sociala medier publicerar personligt material exponeras merparten av det 

för samtliga sociala sfärer på en och samma gång, vilket kan medföra ångest eftersom man 

beroende på social kontext fyller olika roller. Detta kan leda till kognitiv dissonans. Ett 

exempel på hur kognitiv dissonans kan uppstå är när två eller flera tankar motsätter varandra, 

exempelvis ”Jag är en ärlig person” och ”Jag sa precis till min kurskamrat att denna 

föreläsning var intressant trots att jag inte tycker det”. För att minska dissonansen och uppnå 

kognitiv stabilitet tenderar människor att ändra sina tankesätt genom att lägga till eller föra 

inre resonemang med sig själva som rättfärdigar dissonansen. Om individen inte lyckas få de 

motsägelsefulla tankarna att konvergera kan detta lätt leda till stress. Stress definieras som ett 

mönster av kognitiva processer, fysiologiska reaktioner och beteendeyttranden som gensvar 

på upplevd obalans mellan krav, beroende på yttre respektive inre faktorer och ens egna 

resurser att hantera dessa. (Passer et al., 2009: 121-122, 723-726)

Den utbredda användarfrekvensen samt de framträdande negativa effekterna av sociala 

medier gör området intressant att studera. Den personliga imagen och den stress och press 

som det kan medföra att upprätthålla denna på de sociala medierna, är central genom hela 

uppsatsen. Utöver föregående behandlas användarfrekvens bland dagens ungdomar samt user 

gratifications, det vill säga vilka vinster informanterna respektive fokusgrupperna i studien 

anser att brukandet av sociala medier kan medföra. 

Syfte 
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Uppsatsens syfte är att undersöka den ökade pressen på den personliga imagen på sociala 

medier och studera hur stockholmare i åldrarna 20-30 uppfattar eventuella effekter av detta.

Frågeställningar 

- Använder svenskar i stockholmare 20-30 sociala medier för att stärka den personliga 

imagen och i så fall på vilket sätt?

- Hur uppfattar stockholmare i åldrarna 20-30 att uppbyggnaden av den personliga imagen i  

sociala medier påverkar den emotionella hälsan?

Material och avgränsning

Sociala medier i allmänhet har dessvärre valts bort som studieobjekt till följd av 

tidsbegränsningen för uppsatsen. Istället har fokus riktats mot Facebook och Instagram som 

idag är de mest använda sociala medierna bland svenskar i åldrarna 20-30. 

(www.internetstatistik.se) Jag har genomfört en kvalitativ studie baserad på fyra individuella 

informantintervjuer samt två fokusgruppintervjuer om fyra till sex deltagare. Informanterna 

har svarat på 30 frågor uppdelade på fyra teman: Användarfrekvens, User Gratifications, 

Personlig image på social medier och Psykologiska effekter av användandet. Vid samtliga 

intervjutillfällen har ett fåtal tilläggsfrågor tillkommit i syfte att få intervjuerna att flyta på 

naturligt för att sedan styras tillbaka till de frågeställningar som studien avser söka svar på. 

Tilläggsfrågorna har dock inte tagits med i analysen, dels på grund av tidsbrist men främst för 

att de inte tillfört relevant fakta till studien.

Teori

- Sociala medier och kognitiva processer

”Image is reality…. It is the result of our actions. If the image is false and our performance is good, it is our fault 

for being bad communicators. If the image is true and reflects our bad performace, it´s our fault for being bad 

managers. Unless we know our image we can neither communicate nor manage. (L’Etang & Pieczka 2006; cit. 

efter Bernstein 1984: Preface). 
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Personlig image

Människor genom tiderna har alltid velat göra någon form av avtryck via självdokumentation. 

Exempelvis lät det förmögna folket skickliga konstnärer måla självporträtt av dem för att 

markera sin sociala status. Idag har vi själva möjlighet att redigera och retuschera vår 

självdokumentation med hjälp av de tekniska funktioner som de sociala medierna 

tillhandahåller sina användare. Självdokumentationen eller mer bekant uttryckt; våra 

”profiler” skapas för att söka samt upprätthålla kärlek och vänskap från människor i vår 

omgivning genom att presentera oss själva med hjälp av välutvalda bilder, personlig 

information i text etc. Den synliga interaktionen med familj, vänner och bekanta och 

möjligheten att på de virtuella plattformarna uttrycka våra samhällspolitiska ståndpunkter, 

stärker vår identitet och image. På Facebook interagerar användarna främst med människor 

som också är delaktiga i deras sociala offline-tillvaro. (Bauerlein 2012:172-173, 178) 

  Trots att online-tillvaron på sociala medier till en början kan upplevas som heterogen är den 

självaste verket snarare en homogen miljö för användaren. De flesta som är deltagande på de 

sociala medierna är främst engagerade i att exponera sig själva och att dela relativt intima 

detaljer om sig själva med andra. Litet utrymme lämnas till förtegenhet – fokus riktas mot att 

presentera sig själv på ett så förmånligt sätt som möjligt. I många fall kan man bara genom att 

kika på någons profil snabbare än via ett möte, öga mot öga med personen i fråga, skapa sig 

en bättre uppfattning om vem denne person är. Anonymiteten som förr var central för 

internetanvändare är numera sekundär och många av de unga användarna är ofta naiva eller 

dåligt informerade vad det gäller hur mycket att den information som de publicerar om sig 

själva som exponeras i offentligheten på nätet. (Bauerlein 2012:185).

En individs självmedvetenhet är ett tillstånd i vilket denne är medveten om sig själv som ett 

objekt, på samma sätt som denne är medveten om materiella ting som ett träd eller en annan 

person i sin omgivning. När en individ är objektivt självmedveten gör denne jämförelser 

mellan vem den egentligen är och vilken typ av person denne önskar att den vore. I och med 

detta konstruerar individen ett ideal-jag och ett mål att skapa en viss image. Resultatet av 

denna jämförelse är ofta en känsla av brist eller misslyckande. Människor försöker sedan 

komma över detta missnöje genom att försöka förena det egentliga jaget med ideal-jaget. 

Detta kan i sin tur leda till att människor ställer för höga krav på sig själva som i slutändan 
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leder till att de känner sig mindre motiverade till att ta för sig saker eller i allra värst fall - 

känslan av misslyckande. (Hogg & Vaughan 2011:117)

Identitet och självbild

Ur ett psykologiskt perspektiv är människors tolkningsförmåga och mentala scheman för 

stereotypa representationer inte alltid överensstämmande med den verkliga bilden av en 

enskild individ eller en grupp individer. De inre representationerna människor har är så 

kallade rationaliseringsprocesser. Dessa hjälper oss att söka förståelse för det observerade 

genom att lägga ihop nya intryck med tidigare erfarenheter för att på ett så energisnålt sätt 

som möjligt begripa det vi ser, hör eller känner. (L’Etang & Pieczka 2006:49-51, 54, 56-57) 

Hjärnan står för cirka 20 % av kroppens energikonsumtion. För att hushålla med kroppens 

energi och överleva socialt har människan hittat rationaliseringsprocesserna eller som det 

också kallas; ”psykologiska genvägar” för att mäkta med komplexa tankar. En komplex 

tankeverksamhet med motstridande tankebanor, kallas kognitiv dissonans. När detta tillstånd 

infinner sig är energiåtgången stor och för att minska denna söker hjärnan efter 

genvägar/rationaliseringar som bekräftar våra grundantaganden och på så sätt skapar ett 

sinnestillstånd i vilket vi upplever kognitiv consistency. (Hogg & Vaughan 2011:43,150-151) 

Detta kan i sin tur leda till konfirmeringsbias - en psykologisk process där hjärnan per 

automatik, ofta vid avsaknad av fakta, söker efter information som bekräftar tidigare 

övertygelser. De psykologiska genvägarna leder till homogena tankemönster och att vi söker 

oss till sådan information som överensstämmer med och bekräftar vår subjektiva 

verklighetsuppfattning. (Johnson 2012:79)

Jämfört med tidigare har människor idag en relativt hög acceptansnivå när det kommer till att 

utveckla och experimentera med sin identitets multiplicitet. Detta mycket tack vare dagens 

teknik som skapat möjlighet till just detta och manifestationen av virtuella identiteter kan ses 

ha bidragit till en förändring av den traditionella synen på identiteten. Den virtuella identiteten 

fungerar som ett sorts objekt som hjälper individen att tänka i dessa banor. Vissa känner sig 

fragmenterade i sin online-identitet. Tidigare var identiteten starkt censurerad och de icke-

legitima känslorna skulle allra helst undantryckas och var därför också svårare att komma åt. 

Idag ses identiteten snarare som något flytande, icke-enhetligt, det vill säga mer flexibel. 

Denna syn ökar toleransnivån vad det gäller sättet att se på andra människor. Vi har idag 
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lättare att acceptera att människor har olika drag/läggningar som alla samsas inom en och 

samma identitet. Detta har bidragit till att många upplever att de är friare i att utforska jaget, 

eller transformera det, varpå den virtuella miljön är ett gott verktyg för detta. (Bauerlein 

2011:106-109) 

Verklighetsdysmorfobi är ett fenomen som bli allt vanligare i dagens samhälle till följd av 

ökad konsumtion av sociala medier. Begreppet dysmorfobi kommer ursprungligen från den 

psykiska sjukdomen BDD, Body Dysmorfic Disorder. Den som diagnostiseras med BDD 

lider av en sjuklig fixering vid sitt yttre. Den drabbade har alltså en förvrängd självbild som 

inte överensstämmer med verkligheten. Faktum är att denne ser något helt annat när den ser 

sig i spegeln än vad en person som ser denna utifrån gör. (Johnson 2009:78)

Gruppidentitet

Forskare inom socialpsykologin menar att en individs identitet kan ses som en produkt skapad 

av det mänskliga samhället, det vill säga att den formeras utifrån ett grupptänk. Symbolisk 

interaktionism är en teori vars innebörd är att en individs identitet utvecklas ur 

mellanmänsklig interaktion, vilket innefattar människors utbyte av symboler – genom språket 

och gestikulerande – som vanligtvis är samtyckande och representerar abstrakta ting snarare 

än konkreta objekt. Genom symbolisk interaktionism speglar vi oss själva i andra och vise 

versa. Eftersom vår självuppfattning främst framväxer ur att vi ser oss själva som andra ser 

oss (idén om looking-glas-self) bör det finnas en stark korrelation mellan hur vi värderar oss 

själva och hur andra gör det. Senare studier på området har dock visat att människor inte ser 

sig själva som andra ser på dem utan snarare på sig själva på det vis som de tror att andra ser 

dem. (Hogg & Vaughan 2011:114-116)

Konformitet är ett begrepp vars innebörd är att människor i eftersträvan att känna 

grupptillhörighet anpassar sig till inomgruppsliga normer och internaliserar de attityder och 

beteenden som de övriga gruppmedlemmarna anammat. Inom den socialpsykologiska 

forskningen kan identiteten indelas i två delar. Till den första räknas den sociala identiteten 

vilken definierar jaget i termer av medlemskap i en grupp. Den andra delen av en individs 

identitet utgörs av den personliga identiteten, det vill säga personliga egenskaper. Den sociala 

identiteten hänger samman med inomgruppsliga beteenden som etnocentrism, solidaritet, 

diskriminering av utomstående grupper, konformitet, fördomar etc. Den personliga identiteten 
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utgörs av nära relationer samt individens personliga egenskaper och beteenden. Människan 

räknas ha lika många olika sociala identiteter som de antal grupper den anser sig tillhöra, och 

lika många personliga identiteter som det antal relationer den har till andra människor. (Hogg 

& Vaughan 2011:7, 114, 125)

Enligt flertalet forskare inom socialantropologi samt neurokognition är människan begränsad 

till att kunna hantera 100-250 relationer. Forskarna har tillsammans dragit slutsatsen att detta 

även är applicerbart på de sociala medierna trots att många har långt över 250 

vänner/kontakter på de digitala plattformarna. Om denna teori stämmer är vår förmåga att 

hantera nyheter från vänner och upprätthålla relationer till dem begränsad. Genom att anpassa 

oss till våra förutfattade meningar och hålla oss till likasinnade på de sociala medierna skapar 

vi oss digitalt sett en homogen tillvaro. I denna utestänger vi information som upplevs som 

främmande samt isolerar oss från människor vi inte delar samma värderingar med. 

Medeltalet för antalet sociala relationer som en person kan upprätthålla på en och samma 

gång uppskattas till 150. Dessa relationer räknas vara är stabila så till vida att individen har 

koll på vilka samtliga inom gruppen är samt hur varje individ i sin tur är relaterad till 

människor dennes omgivning. Våra sociala liv påstås vara kognitivt begränsade av storleken 

på neocortex. I neocortex sitter människan kognitiva förmågor. Kognitionspsykologi är studiet 

av mentala processer som inlärningsförmåga, beslutsfattande, perceptionsförmåga och minne. 

(Hogg & Vaughan 2011 och Passer & Smith 2009)

Det virtuella nätverkandet utökar möjligheten att möta andra människor men det kan också 

leda till att vi nedvärderar värdet av den genuina kontakten med andra. Många menar att de 

allt oftare byter ut den mänskliga kontakten mot den virtuella på grund av att denna upplevs 

vara mer tillförlitlig. Den mellanmänskliga intimiteten medför risker som att få sitt hjärta 

krossat, anses vara löjlig eller utsättas för personlig kritik. Relationerna på sociala medier kan 

ses som mer lätthanterliga men om de kan ersätta den fysiskt mellanmänskliga kontakten 

återstår att se. (Bauerlein 2012:187-188)

Koncentrationssvårigheter och stress

Idag talar man om problematiken kring dagens avbrottsteknologi. Vi avbryts ständigt av 

pushnotiser från sociala medier, e-post, sms och telefonsamtal. En god koncentrationsförmåga 

kräver mycket kognitiv energi. Avbrottsteknologin rubbar utvecklingen av 
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koncentrationsförmågan vilket har negativa effekter på minne och inlärningsförmåga. En 

studie gjord på 200 personer visade att 80 % av deltagarna höll andan när de läste sina sms, e-

postmeddelanden etcetera vilket medför negativa effekter på hälsan och kan leda till 

sjukdomar som diabetes och fetma. (Johnson 2012:108,110)

Stress utlöses när det uppstår obalans mellan situationsbetingade krav och en individs resurser 

att hantera situationen som uppstått. En stressreaktion kännetecknas av kognitiva mönster och 

värderingar, fysiologiska gensvar på dessa och yttranden av beteenden som en reaktion på de 

psykologiska såväl de fysiologiska utslagen i kroppen. Socialt stöd kan hjälpa en individ att 

omvärdera en stressig situation. Forskarna på området är dock oeniga i frågan om nätverkande 

på sociala medier ger en positiv, neutral eller minskad effekt på upplevt socialt stöd och stress. 

En studie visar emellertid ett signifikant men svagt positivt samband mellan användarfrekvens 

på Facebook och upplevd stress. (Chakradhar et al., 2009; Lynch, 2012 och Passer et al., 

2009)

Dopamin är en biomekanisk signalsubstans/ett hormon som har lyckoförhöjande och 

excentriska effekter på kroppen. Signalsubstansen utsöndras i kroppen i samband med 

emotionell upphetsning, när vi lär oss nya saker och är dessutom viktig för minnet och 

upplevelsen av fysisk njutning och smärta. Dopaminet driver oss till att söka ny information, 

även om denna som nämnts ovan är relativt begränsad till sådant vi delvis redan känner till. 

När telefonen ringer, plingar till vid mottagandet av ett sms eller när en pushnotis från sociala 

medier dyker upp på displayen upplever många att de får en kick. Denna kick beror på 

utsöndringen av dopamin i kroppen. Dopaminet får oss att vilja fylla på kroppen med 

ytterligare doser av signalsubstansen och driver oss framåt i vårt sökfrosseri. Ur ett 

evolutionsteoretiskt perspektiv var detta en gång i tiden livsnödvändigt för människan som 

art. Dopaminsystemet var katalysatorn i inhämtandet av ny kunskap om var vi kunde hitta mat 

och vatten, kunskapen om hur man skapade jaktverktyg samt information om den plats vi 

befann oss på. Idag är dopaminreceptorerna under loop på grund av den omättade mängd 

information som vi omges av. En konsekvens av detta är att hjärnan till slut blir överarbetad 

vilket leder till störd koncentrationsförmåga. Dessutom rubbar dopaminet vår tidsuppfattning. 

För att undvika detta måste människan lära sig att konsumera information på ett ansvarsfullt 

sätt, det vill säga lära sig att prioritera saklig och gynnsam information. (Johnson 2012 och 

Passer & Smith 2009)
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Metod

Syftet med studien är att undersöka den ökade pressen på den personliga imagen på sociala 

medier och studera hur stockholmare i åldrarna 20-30 uppfattar eventuella effekter av detta.  

Denna studie avser inte att blanda in genusfrågan, utan samtliga informanter tituleras hen.

Baserat på studiens karaktär och frågeställning är val av metod för datainsamling 

semistrukturerade intervjuer med två fokusgrupper om fyra till sex personer i åldrarna 20-30 

samt fyra stycken individuella informantintervjuer. Intervjuerna har spelats in på två iphones 

– dels min privata samt en tillhörande en av informanterna som back-up vid dålig 

ljudupptagning på den första. Samtliga intervjuer har därefter transkriberats.

Inom den kvalitativa ansatsen talar man om tre olika transkriptionsnivåer som bestäms utifrån 

forskningsfrågan. Transkriptionsnivå 1 är den mest noggranna som innebär att man skriver 

ner detaljerad information som talstyrka, talspråksformer, överlappande tal, betonade ord, 

tvekljud, talhastighet, pauser, skratt etc. Nivå 2 är också ordagrann i vilken samtliga 

identifierbara ord återges. Även felstarter och omtagningar transkriberas. Längre pauser 

markeras med sekunder, ex: (1 s) och kortare pauser med symbolen (.). Nivå 3 är 

skriftspråksnormerande. Där plockas omtagningar, tvekljud, uppbackningar och oavslutade 

meningar bort. Transkriberingsnivå 3 består i huvudsak av fullständiga meningar som börjar 

med stor bokstav och avslutas med punkt. Syftet med denna transkriptionstyp/nivå är att lyfta 

fram det huvudsakliga innehållet. (Wibeck 2007:93-95)

I transkriptionen av intervjuerna till denna studie har jag lagt mig på en nivå som motsvarar 

ett mellanläge på nivå 2 och 3. En del av texterna har omskrivits enligt skriftspråksnormer i 

syfte att göra innehållet mer lättbegripligt. Inslag av skratt, långa pauser samt avbrott i en 

mening har också noterats, motsvarande transkriptionsnivå 2. 
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I transkriptionen av de individuella respektive fokusgruppsintervjuerna har jag använt mig av 

följande förtydliganden: 

I – Informant

M – Moderator

SM – Sociala medier

(.) – Detta tecken står för en kort paus.

Text – Understrykning av ett ord eller flera i följd betecknar betoning på ord eller sats. 

TEXT – Ett eller flera ord i följd skrivna i versaler står för starkare ljudförhållande i relation 

till normal samtalsnivå.

Metoden för analys av insamlad data från gruppintervjuer respektive informantintervju går ut 

på att koda materialet, dela upp det i enheter och söka efter trender och mönster. Analysen 

kräver stor disciplin och förutsätter systematiska steg, ett definierat protokoll där de olika 

stegen specificeras samt verifierbara resultat. Det verifierbara resultatet måste någon annan 

än forskaren själv kunna komma fram till. De får heller inte vara snedvridna till följd av att 

forskaren varit selektiv i sitt tillvägagångssätt för att få sina subjektiva uppfattningar 

bekräftade utan ska avtäcka och lyfta fram ny kunskap på området. (Wibeck 2007:99-100) 

Den kvalitativa ansatsen ställer krav på forskaren att vara uppmärksam på sin egen 

perceptionsförmåga. Tendentiös subjektivitet innebär att forskaren enbart lägger märke till 

sådant som intresserar hen själv och bekräftar dennes uppfattning om fenomenet viket 

resulterar i att hen tolkar materialet selektivt och redovisar sådant som stöder hens egna 

slutsatser. Belägg som pekar åt motsatt håll undanskuffas och når därmed aldrig upp till ytan. 

Om forskaren i motsats till detta intar olika perspektiv samt varierar frågorna, kan olika 

tolkningar av meningen framkomma. Detta kallas för perspektivistisk subjektivitet. (Kvale 

2009:228-229)

Det är viktigt att utföra analysen så systematiskt som möjligt med strukturen av en föreskriven 

sekventiell process. Det sammansatta protokollet för analysen bör dock inte vara styrande i 

den meningen att analytikern går igenom materialet selektivt. Om forskaren är alltför selektiv 

i materialgenomgången riskerar denna att generera en snäv bild av materialet. Varje grupp bör 
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analyseras med hänsyn till kontexten och som analytiker bör man ställa sig frågan om 

samtliga deltagare talar om samma sak eller om olika exempel används för att beskriva 

samma sak? Intensitet och graden av emfas i ett uttalande bör också tas i beaktning. Yttranden 

som är specifika och baserade på intervjupersonens subjektiva erfarenheter ska vägas tyngre 

än vaga och opersonliga uttalanden. Således bör den som talar i jag-form tillmätas större 

betydelse än den som talar om tredje person. (Wibeck 2007:106)

Betydelsen av begreppet ”analysera” är att separera något i mindre delar eller element. 

Vid analys av det transkriberade materialet bör man vara försiktig med att betrakta det som 

enbart text på ett vitt papper. Den transkriberade texten ska snarare ses som en social 

konstruktion som skapats i samspelet mellan fokusgruppens medlemmar/informanterna och 

intervjuaren. Analysen av den transkriberade texten bör ses och hanteras som en fortsättning 

på hela intervjusituationen med möjlighet att generera ny kunskap om ämnet. Vid inledandet 

av analysen bör man som forskare ställa sig frågan: Hur fortsätter jag dialogen med den text  

som jag har skapat tillsammans med intervjupersonerna? (Kvale 2009:209-210)

Den hermeneutiska ansatsen

Tillämpad analysmetod för genomförda intervjuer är hermeneutisk meningstolkning. Den 

hermeneutiska tolkningen av meningen i intervjutexter sträcker sig bortom det manifesta. 

Istället analyseras det som uttalats på ett djupare plan med ett kritiskt förhållningssätt. Enligt 

den hermeneutiska ansatsen betonas texttolkarens roll, som till följd av sina subjektiva 

antaganden och frågor till texten, blir medskapare av de tolkade meningarna. Texttolkarens 

uppgift är att avtäcka underliggande strukturer och relationer. Jag anser att denna analysmetod 

lämpar sig bäst att applicera på studien med anledning av dess tvärvetenskapliga karaktär. 

Inom hermeneutiken talar man om den hermeneutiska cirkeln som sedan övergår i en 

hermeneutisk spiral. Texttolkningen sker i en pendling mellan del och helhet som möjliggör 

successiv fördjupad förståelse för forskningsfenomenet. Distinktionen mellan en del 

respektive helhet har genom tiderna varit omdiskuterad och innefattar idag utöver det 

textuella även det talade ordet samt handlingar. Därmed har exempelvis författaren till en text 

inkluderats i tolkningsutrymmet för cirkeln eftersom förståelse för helheten kräver en viss 

kunskap om författaren bakom verket. Vidare kan hen oundvikligen förstås isolerat från den 

samhälleliga kontexten och den hermeneutiska analysen vidgas därmed till dennes historiska 

bakgrund. (Alvesson & Sköldberg 1994:117)
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Sanningskriteriet för hermeneutisk forskning är något friare i jämförelse med andra 

vetenskapsteoretiska metoder. Det tolkande subjektet kan aldrig helt och hållet frikopplas från 

sin sociala, kulturella och historiska kontext och därför aldrig uppnå en absolut objektiv 

förståelse. Verifiering av ett fenomen förutsätter moralisk och värdemässig förståelse, samt 

kontinuerlig dialog kring fenomenet. (Gripsrud 2006:189) Den hermeneutiska ansatsen går 

snarare ut på att avslöja det fördolda än att finna korrespondens mellan det subjektiva 

tänkandet och den objektiva verkligheten. (Alvesson & Sköldberg 1994: 131)

De som är kritiskt inställda till den psykoanalytiska djuphermeneutiken hävdar att alltför stor 

vikt läggs vid det individualistiska och idealistiska i individens upplevelser och intentioner 

och att den sociala och materiella kontexten försummas. (Kvale 2009:229) Ytterligare kritik 

har riktats mot vem som äger meningen eller sanningen - informanterna eller tolkaren? Här 

kommer frågan om makt in. Vem besitter makten att bestämma den egentliga 

sanningsinnebörden i yttrandet/texten? Till följd av denna fråga kan intervjun ses som en 

maktkamp om vem som har rätten att tillskriva ett yttrande en definitiv mening. Enligt ett 

relationellt perspektiv anses meningen i intervjusamtalet varken tillhöra någon av parterna 

utan existera i interaktionen mellan respektive part. (Kvale 2009:233-234) Kritik har även 

riktats mot metodens subjektivitet samt att den istället för att vara explorativ i huvudsak är 

hypotesprövande. (Kvale & Brinkmann 2009: 184)

Urval av informanter

Fokus har i huvudsak riktats mot informanter som är förhållandevis extroverta på de sociala 

medierna. Ålderspannet för deltagarna är 20-30 år och som tidigare nämnts avser studien inte 

att undersöka genusskillnader, varför samtliga informanter tituleras hen. Informanterna till de 

individuella intervjuerna har rekryterats genom ett bekvämlighetsurval, det vill säga att de 

tillfrågade är gamla kurskamrater och bekanta till bekanta. Fokusgrupperna utgörs av 

homogena individer med snarlik socioekonomisk bakgrund och nuvarande livssituation. Inget 

stimulusmaterial har använts och fokusgruppmedlemmarna har - precis som i de individuella 

intervjuerna - rekryterats utifrån ett bekvämlighetsurval, det vill säga att de är bekanta till 

bekanta. Tillsammans utgör individerna en redan existerande grupp (vänskapskrets) med 

balanserad gruppdynamik. 
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Datainsamling

Datainsamlingen har skett via kvalitativa semistrukturerade informantintervjuer varav fyra 

varit individuella intervjuer medan två av dem varit fokusgruppintervjuer om fem respektive 

fyra deltagare. Samtliga informanter till studien befinner sig i åldrarna 20-30. Intervjuerna har 

dokumenterats med hjälp av inspelningsfunktionen på min iPhone. Vid varje intervjutillfälle 

har dessutom en iPhone tillhörande en av informanterna använts som back-up. Intervjuerna 

har därefter transkriberats på en nivå som motsvarar ett läge mellan nivå två och tre. 

Intervjuns målsättning är att fördjupa kunskapen för ett visst fenomen via intervjupersonernas 

berättelser om deras upplevelser av det.

För insamling av relevant data i linje med uppsatsens frågeställning sammanställdes en 

semistrukturerad intervjuguide som innehåller totalt 30 frågor uppdelade på fyra huvudteman. 

Denna uppdelning utarbetades i syfte att underlätta databearbetningen i samklang med den 

hermeneutiska ansatsen. Genom att analysera del för del kan fördjupad kunskap för helheten 

tillgodogöras. Beroende på informantens riktning på svar, kunde frågor från andra teman i 

intervjuguiden plockas in under ett annat för att skapa en god rytm i intervjun. Det vill säga, 

informanten fick möjlighet att till viss del styra över ordningsföljden på frågorna själv. 

Informanten gavs denna möjlighet i syfte att få fram de aspekter som denne lade lite mer 

tyngd på jämfört med andra och se om vissa av frågorna besvarades på naturlig väg, det vill 

säga utan att jag ställt informanten frågan. Intervjuerna blev på detta sätt öppna, flexibla och 

skapade förutsättningar för spontanitet, reflektion samt fördjupning för såväl informanten som 

mig själv som moderator. Detta går i linje med vad Kvale och Brinkmann skriver om 

kvalitativa forskningsintervjuer. I kvalitativa intervjuer tillåts nämligen reglerna att frångås i 

viss mån förutsatt att moderatorn är väl insatt i ämnet så att denne kan formulera relevanta 

följdfrågor. Modertorn bör prioritera öppenhet och förståelse för informanternas svar men 

fortfarande se till att hålla datainsamlingen inom ramen för en strukturerad intervju. Dessutom 

bör moderatorn ha i åtanke att informanterna kan besitta en del förkunskaper i ämnet. I 

analysen kommer framför allt tendenser att kunna påvisas, dock inte någon generaliserbarhet 

eller kvantitativ representativitet. (Kvale & Brinkmann 2009: 48-49) 

Följande är intervjuguidens huvudteman:

- Användarfrekvens
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- User gratifications

- Den personliga imagen på sociala medier

- Psykologiska effekter av brukandet av (/deltagandet på) sociala medier

Frågorna inom respektive tema har formulerats utifrån min kunskap inom medie- och 

kommunikationsvetenskap samt socialpsykologi. Uppsatsens tvärvetenskapliga karaktär beror 

på att jag kommer skriva en kandidatuppsats i psykologi den nästkommande terminen. Utöver 

det anser jag att kombinationen av dessa områden är av högsta relevans för valet av studie – 

stress och sociala medier. Som aktiv på de sociala medierna samt förkunskap på respektive 

vetenskapligt område har jag i möjligaste mån försökt hålla distans till min subjektiva 

tolkningsförmåga och förhålla mig så objektiv som möjligt till den insamlade datan samt det 

analyserade materialet. 

Informanterna bjöds på fika hemma hos mig vid intervjutillfället. Dock ägde 

fokusgruppintervju nummer två i ordningen rum på ett café på Hawaii. De individuella 

intervjuerna varade runt 30 minuter medan gruppintervjuerna fortlöpte i cirka 45 minuter. 

Efter det första intervjutillfället (som också var den första fokusgruppintervjun) gjordes ett 

tillägg av temat User Gratifications. Till följd av att jag befunnit mig utomlands under hela 

december månad, har jag dessvärre inte haft möjlighet att lägga in ytterligare ett 

intervjutillfälle med denna grupp för komplement av dessa frågor. Istället använde jag mig av 

Facebook-funktionen Messenger för utskick av frågorna under temat User Gratifications. 

Samtliga informanter ur denna grupp skickade sitt svar på respektive fråga inom ett dygn. 

Reliabiliteten för sammanställning och analys av detta tema kan således ifrågasättas men har 

ändock valts att tas med i den slutgiltiga analysen på grund av informanternas uttömmande 

svar i textform, som trots annorlunda insamlingsmetod, liknar de övriga informanternas svar. 

Intervjuerna syftas nämligen inte till att vara identiska utan att genera jämförbar data som 

påvisar tendenser för upplevelsen av personlig image och stress på sociala medier.

Databearbetning

Datamaterialet har bearbetats systematiskt genom att jag gått in i varje tema som finns i 

intervjuguiden (användarfrekvens, user gratifications, personlig image, psykologiska effekter 

av deltagandet på SM) och gjort en sammanfattning av svaren från varje informant respektive 

fokusgrupp. Svaren har sedan jämförts med varandra i syfte att koda materialet, söka trender 

och mönster för att slutligen analyseras med stöd av teorin. Som tidigare nämnts avser inte 
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denna studie analyser genusfrågan. Med anledning av detta tituleras samtliga informanter hen. 

Transkriptionen har lagts på ett läge mellan transkriptionsnivå två och tre, vilket innebär att 

samtliga av intervjupersonernas identifierbara ord återgivits, att felstarter transkriberats och 

att längre pauser markerats men att vissa meningar, i enlighet med nivå tre, omformulerats 

enligt skriftspråksnormer för att göra innehållet mer lättbegripligt. I fokusgruppintervjuerna 

har dessutom inslag av skratt, suckar och instämmanden från övriga informanter 

transkriberats, vilket motsvarar transkriptionsnivå två och förser materialet med ytterligare en 

dimension som är intressant för analysen. Redigeringen har gjorts för att få fram kärnan i 

informantens svar samt ge denne rättvisa genom att formulera svaret på ett sätt som 

överensstämmer med deras generella uttrycksnivå. Med hjälp av detta blev informationen från 

informanterna mer överskådlig som vid första genomläsningen var svår att få ett grepp om. 

Efter transkriptionen fördes (i enlighet med Kvales teori om databearbetning) en dialog med 

texten där återkommande faktorer i respektive intervju liksom utstickande information 

sammanfattades under respektive huvudtema. Informationen fördes sedan in i ett 

analysprotokoll (se efterföljande stycke) i syfte att söka teman, uttolka mönster samt koda 

materialet. Vid sammanfattningen av respektive del har varje fråga ur intervjuguiden ställts till 

texten inom varje tema och svaren för respektive informant och gruppintervju sammanfattats. 

Sammanfattningarna har därefter analyserats med stöd av teorin. Strukturen på analysen följer 

den struktur som finns i teoridelen. Det vill säga med underrubriker som följer 

ordningsföljden: personlig image, identitet och självbild, gruppidentitet, koncentrations-

svårigheter och stress. Om majoriteten av informanterna från de individuella intervjuerna och 

gruppintervjuerna delade samma uppfattning i en specifik fråga presenteras detta i analysen 

utifrån de teman som analysen delats upp i. Nyanserande data från en enskild individ har 

tagits med som ett komplement för att påvisa relevanta skillnader i uppfattningen av personlig 

image och stress på sociala medier. Data som värderats som icke-relevant för att svara på 

frågeställnigarna, har tagits bort för att inte störa urskiljningen av den huvudsakliga 

meningsinnebörden i varje informants berättelse. Vissa ämnen som diskuteras återkommer i 

flera teman och har därför i ett fåtal fall också tagits upp på mer än ett ställe i analysen 

förutsatt att det finns stöd i teorin. Av etiska skäl, för att skydda informanternas identitet 

tituleras samtliga informanter ”hen” alternativt ”informant” eller som i gruppintervjuerna; 

informant 1, 2, 3 osv.  

Det finns ingen korrekt valid utskriftsform för transkriptionen och jag som forskare måste 

vara vaksam på att mina utskrifter är en konstruktion av den subjektiva värld jag lever i - 
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ofrånkomligen präglas tolkningen av intervjuerna starkt av mina teoretiska antaganden. Om 

transkriptionerna skulle skrivas ut av en annan forskare skulle denne person troligtvis skriva 

ut intervjuerna på ett annorlunda sätt varför reliabiliteten i en transkription är lätt att 

ifrågasätta. För att eliminera mina subjektiva biases har jag skrivit ut intervjuerna på ett så 

ordagrant sätt som möjligt med inkludering av pauser, upprepningar, betoningar på ord, skratt 

etc. Detta för att underlätta den psykologiska tolkningen av texten. (Kvale 2009:200-202)

Analysprotokoll

Användarfrekvens

Informant 1: Informanten är aktiv på de sociala medierna Facebook och Instagram via sin 

dator och Smartphone. På Facebook delar och kommenterar hen främst sådant som har att 

göra med hens jobb. På Instagram delar hen främst bilder från sitt privatliv. Hen kan inte 

uppskatta någon totaltid för sin aktivitet på respektive socialt medium utan går mest in och 

”snabbcheckar”. 

Informant 2: Informanten är i huvudsak aktiv på de sociala medierna via sin Smartphone. På 

Facebook är hen aktiv för att hänga med i flödet. Hen varken publicerar, delar, likear eller 

kommenterar särskilt ofta. På Instagram är hen mest mer aktiv på så vis att hen delar bilder ur 

sitt privatliv med sina följare. Informanten spenderar uppskattningsvis upp till 3 timmar om 

dagen på de sociala medierna. 

Informant 3: Lurkar och likear via smartphonen ca 1 timma om dagen. Publicerar sällan eget 

material på varken Facebook eller Instagram. Är främst aktiv på Facebook.

Informant 4: Är i huvudsak uppkopplad via telefonen och är då mest inne och lurkar men 

beskriver dessutom sig själv som generös med likes och kommentarer. Är aktiv på Facebook 

och Instagram totalt ca 2 timmar/dag.

Grupp 1: Samtliga deltagare är inne ett 10-tal gånger om dagen. Om de jobbar passar de på att 

främst lurka på raster och luncher. När de är lediga är de inne ungefär var tionde minut för en 

snabbkoll. En av deltagarna brukar fastna när hen är ledig, sitta och stirra på telefonen och av 

ren rutin uppdatera feeden gång på gång. När det kommer till att publicera eget material är de 
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är som mest aktiva på Instagram. Fyra av fem använder fortfarande datorn för att delta på de 

sociala medierna. Samtliga deltagare är dock rörande överens om att det främsta mediet är 

Smartphonen.

Grupp 2: Samtliga deltagare är aktiva flera gånger om dagen på både Facebook och 

Instagram, dock främst Instagram. De uppskattar tiden till ca 1,5 timma/dag. Deltagarna är i 

huvudsak uppkopplade och aktiva via telefonen.

User gratification

Informant 1: Anser att de sociala medierna berikat hen på så vis att de vänner som bor 

utomlands kan följa/följas och därför lättare hålla kontakten, trots geografiskt avstånd. De 

vänner som bor inom Sverige menar informanten att hen skulle haft kontakt med ändå. Att 

lägga ut bilder på Instagram bekräftar informantens livsupplevelser och med stolthet visar hen 

upp de vackra platser hen befinner sig på. 

Informant 2: Informanten anser inte sig ha blivit socialt rikare och menar att användandet av 

sociala medier enbart förbättrat kontakt med någon enstaka person. Däremot ser hen vinsten 

med att ha breddat sina inspirationskällor. De personer informanten följer på Facebook och 

Instagram är utvalda för att de har intressanta liv. Informanten menar att anledningen till att 

hen publicerar eget material enbart är för att bekräfta sina egna livsupplevelser. 

Informant 3: Använder de sociala medierna för att planera evenemang/event och hålla 

kontakten med vänner via trådar. Dessutom ser informanten fördelen med att hålla koll på 

människor vars liv hen annars inte skulle ha inblick i. Nyfikenhet är därmed en stor drivkraft i 

deltagandet. Hen ser sig själv som socialt rikare men anser inte att egenpublicerat material 

bekräftar hens livsupplevelser utan njuter av att göra saker utan att exponera det på Facebook 

och stänger därför gärna av telefonen på resor.

Informant 4: Informanten ser vinster i deltagandet på grund av att det dels är viktigt i hens 

yrkesroll som kommunikatör att hålla sig uppdaterad samt att det förenklar kontakten med 

vänner. Informanten anser sig därmed vara socialt rikare tack vare sociala medier.

Grupp 1: 
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Samtliga informanter anser att deltagandet på Facebook medför vinster i form av vidgat 

kontakt med vänner och bekanta vars liv de annars inte skulle veta något om, samt underlättar 

i administrering av studie och/eller jobbrelaterade händelser. En av informanterna talar om 

Facebook som viktigt informations- och påtryckningsmedel. Tack vare organisationers 

publikationer får användarna på Facebook större insikt i de oegentligheter som pågår i 

världen. Genom att enkelt klicka på en länk kan man gå med i en förening, stödja dem 

ekonomiskt och sprida deras budskap. Informanterna har skilda åsikter i frågan om 

publicering av eget material på Facebook och Instagram bekräftar deras livsupplevelser. 

Några av informanterna menar att deltalagandet på sociala medier handlar om att uppfylla ett 

bekräftelsebehov och upplevelsen av gemenskap medan andra anser att en retuscherad och 

redigerad publikation på sociala medier uppvisar en välpolerad och förskönad bild av 

verkligheten och att värdet av en upplevelse minskar när man delar den med andra via de 

sociala medier, det vill säga att upplevelsen känns mer personlig och värdefull i minnet än om 

den exponeras digitalt.

Grupp 2: Samtliga deltagare ser vinsten i att lättare hålla kontakt med vänner, ta emot 

inbjudningar till event och skapa event. En av informanterna ser i huvudsak deltagandet som 

tidsfördriv men kan ändå se vinning i nätverkandet. Informanterna ser också värdet av att det 

är en bra kanal att få information om större nyhetshändelser från. Samtliga är dock eniga om 

att de INTE blivit socialt rikare av Instagram och Facebook - snarare tvärtom. Informanterna 

menar att man via de sociala medierna har så pass stor koll på vad ens vänner gör, att man 

glömmer att ringa och fråga hur de mår och att sociala medier enbart får en att tro att man har 

bättre kontakt med människorna i ens omgivning. Samtliga anser att sociala medierna 

bekräftar deras livsupplevelser och säger att de blir glada om de får många likes och är därför 

noga i valet av bilder/filter/text. 

Den personliga imagen på sociala medier

Informant 1: Informanten vill att de som är intresserade av att följa hen i hens liv via sociala 

medier ska få en äkta bild av vem hen är. Hen anser att hens privatliv och yrkesliv ligger nära 

varandra, att hen inte har något att dölja och att det mesta är accepterat på de sociala 

medierna. Informanten påtalar dock att hen värnar mer om sitt privatliv på Instagram än 

Facebook. Hen tror sig använda de sociala medierna för att stärka sin personliga image men 

menar att det många gånger sker undermedvetet. 
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Informant 2: Informanten använder sociala medierna för att ironisera med sig själv och sina 

vänner och vill framstå som rolig och bitter. Hen menar att hen sällan publicerar något av 

värde och ser Facebook och Instagram som samma forum för samma typ av uttryck. Hen ser 

dock en skillnad på typer av vänner inom respektive plattform. På Facebook känner hen alla 

sina vänner, det gör hen däremot inte på Instagram. Där följer hen offentliga människor med 

intressanta liv. Informanten medger att hen använder sociala medier för att stärka imagen av 

sig själv som rolig och underhållande. 

Informant 3: Hen vill gärna att det som publiceras uppfattas som roligt, intressant och 

speciellt. Informanten tycker att allt man publicerar i längden blir en del av ens image men 

anser sig inte ha något speciellt tänk annat än att hen helst vill lägga upp sådant som tyder på 

att saker och ting går bra i hens liv.

Informant 4: Anser att Facebook blivit integrerat mellan vänner, familj och kollegor och har 

därför valt att ta ett kliv tillbaka på Facebook. Informanten känner sig däremot friare att 

uttrycka sig på Instagram. Hen ser det som direkt oförskämt att inte svara ja på 

vänförfrågningar från folk i sin omgivning vilket gör att hen tackar ja till många hen 

egentligen inte vill ska ha en inblick i hens liv. Detta upplever hen skapar social ångest. 

Informanten vill gärna att andra ska få en så neutral bild som möjligt av hen på sociala medier 

men är medveten om att hen per automatik som långtidsanvändare av sociala medier på ett 

eller annat sätt profilerat sig. Informanten anser inte att hen förmedlar en autentisk bild av sig 

själv eftersom hen är ytterst selektiv när det kommer till vad hen publicerar. Hen känner 

ibland ett behov av att bara lägga upp något för att visa ”hej, jag finns”.

Grupp 1: Informanterna pratar bland annat om att de gärna lägger ut sådant med 

igenkänningsfaktor. De vill gärna ha medhåll från sina vänner/följare. På Facebook delar de 

samhällskritiska artiklar för att visa på ett politiskt engagemang men många gånger även 

sådant som är lättsamt, exempelvis roliga Youtube-klipp. En av informanterna säger sig ha 

tagit ett kliv tillbaka och lägger sällan ut bilder på sin privata hemmamiljö. De är oeniga i 

frågan om vad som är för privat för att lägga ut på respektive medium. Vissa känner sig friare 

på Instagram och menar att bilderna som läggs upp på flödet snabbt skrollas förbi och glöms 

medan andra är väldigt noga med vad de låter hamna där. Vissa av informanterna känner sig 

friare på Facebook med anledning av att inte lika många är kvar där längre men de är eniga 

gällande att publiken är smalare på Instagram och bredare på Facebook. Samtliga är eniga om 

att det ibland är viktigt att lägga upp bilder och skriva statusuppdateringar där man delar med 
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sig av något mindre bra ur vardagen. ”Det handlar om självdistans”, säger en och de övriga 

informanterna instämmer. Vissa av informanterna ser vikten av att stärka sitt personliga 

varumärke av karriärmässiga skäl medan andra anser sig mer känslostyrda; de har ingen 

speciell tanke på vad de lägger ut annat än att de känner för det för stunden. Samtliga vill 

dock vara noga med att helhetsbilden blir bra. Att man är en person med ett socialt och 

händelserikt liv, att man har öga för det estetiskt vackra och tar fina bilder med ett ”statement” 

etc. De vill att folk som kikar på deras profiler ska få en nyanserad och bra bild av dem. 

Grupp 2: Informanterna vill gärna lägga ut sådant som uppfattas som roligt - bilder från när de 

umgås med vänner och miljöbilder från de platser de besökt. De är eniga i frågan om att det 

man publicerar oftast är redigerat och retuscherat och därför är det sällan en äkta bild man ger 

av sig själv, utan man exponerar bara en del av sig själv/sitt liv och därför kan man säga att 

man försöker kontrollera sin image. Känner sig friare att uttrycka sig på Instagram, där 

publiken är smalare medan Facebook inte längre känns kontrollerbar eftersom människor från 

samtliga sociala sfärer slagits samman på plattformen.

Psykologiska effekter av brukandet (/deltagandet på) av sociala 

medier

Informant 1: Informanten ser sig illa tvungen att hänga med på de sociala medierna på grund 

av sitt jobb men privat sett känner hen inget krav. Hen medger att det hänt att hen upplevt 

prestationsångest i samband med att hen publicerat något. Hen säger att hen inte störs av 

social jämförelse på sociala medier men att hen tycker att skryt är fult och det kan få hen att 

fundera över att ta bort den skrytande användaren. Informanten har aldrig känt stress, 

koncentrationssvårigheter eller ångest till följd av sociala medier. Att få gensvar på något hen 

publicerar värdesätter hen i de fall hen förväntar sig en reaktion. Annars menar hen att hen 

inte blir stärkt av bekräftelsen/uppmärksamheten av andra på de sociala medierna. 

Informanten har inte skapat några speciella rutiner för användandet av sociala medier och 

aldrig vänt på dygnet på grund av sociala medier.

Informant 2: Informanten upplever sig som stressad när hen inte fått kolla de sociala medierna 

på relativt kort tid. Hen jämför behovet av att hänga med i vad som händer på plattformarna 

med kravet att hänga med i vad som händer i nyhetsväg. Informanten känner sig dock inte 

pressad när det kommer till att själv vara aktiv utåt sett. Hen ser sociala medier främst som 
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underhållningsplattformar och känner inte igen sig i frågan om hen någon gång upplevt 

prestationsångest inför publicerande av eget material. Hen lider av komparativ stress till följd 

av de sociala medierna. Däremot anser inte informanten att hens användande tar tid från 

viktigare saker i livet men medger att hen i vissa fall kan ha svårt att koncentrera sig på nuet 

när de sociala medierna pockar på hens uppmärksamhet. Hen anser att hen konsumerar 

mycket skräpinformation, exempelvis vad en modell från USA äter till lunch. Hen ser sig 

själv som beroende av de sociala medierna. Det har hänt att hen publicerat någonting ”på 

fyllan” som missuppfattats och därefter plockats bort. Hen anser inte att de sociala medierna 

utökat hens kontaktnät.

Informant 3: Informanten känner både ett krav på sig själv och ett krav på andra att svara när 

hen skrivit till dem. Hen använder de sociala medierna som tidsfördriv men framför allt som 

ångestdämpande medel - speciellt när det kommer till ångesten över studierna. De sociala 

medierna bidrar till att hen upplever sig ha koncentrationssvårigheter. Hen har flertalet gånger 

vänt på dygnet på grund av att hen fastnar och sitter uppe sent om kvällarna inne på de sociala 

medierna och har dessutom gjort det till en morgon- och kvällsritual och känner sig lättad när 

hen betat av flödena. Informanten vill hellre kalla användandet för ”en vana” än ”ett 

beroende”. Hen publicerar sällan något material själv och kan därför inte minnas att hen 

publicerat något som misstolkats eller plockats bort på grund av brist på gensvar. 

Informant 4: Informanten känner inte ett krav på att synas på sociala medier utan ser det mer 

som att ångesten ligger i det man matas med från andra människor, det vill säga av andra 

människors image och hur hen upplever dem. Hen känner inte prestationskrav i samband med 

att hen publicerar eget material men kan lätt känna den krypa sig på vid tillfällen som dagen 

efter hen har varit ute och varit aktiv på de sociala medierna i berusat tillstånd. Hen har tagit 

bort flertalet publiceringar som inte fått tillräckligt gensvar i form av likes och påtalar vad det 

säger om hens bekräftelsebehov på sociala medier. Informanten kan många gånger uppleva 

ångest på grund av den tid konsumerandet av sociala medier tar. Hen uttrycker det som att 

kvällarna bara går ibland och tas ifrån att ringa vänner eller gå ut och träna. Bilden av att 

andra på sociala medier verka leva perfekta liv anser hen vara ångestframkallande och får hen 

att känna ett behov att svara upp emot det. Hen pratar om outtalade kommunikationstrender 

för olika generationerna. Informanten har under hösten haft en månad av avhållsamhet från 

sociala medier. Hen upplevde ingen abstinens vid tillfället för uppehållet och kände inte att 

hen missat någonting när hen väl ”började” igen. Hen tror dock att det är skillnad när man inte 
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har kunnat gå in på en dag på grund av bristande uppkoppling eller dylikt men när man själv 

gjort ett aktivt val är det annorlunda och att hen lyckades avvänja sig själv under uppehållet. 

Hen ser det som en stor skillnad att vara aktiv på Facebook och Instagram. Hen menare att det 

näst intill kan kännas som man gjort sina vänner en tjänst när man gått in och gillat deras 

bilder på Instagram. På Facebook känner hen sig mindre social. Hen har upplevt 

koncentrationssvårigheter på grund av sociala medier. Det har hänt att hen har vänt på dygnet 

och vaknat om natten och sträckt sig efter telefonen för att kolla flöden och notiser. Hen ser 

sig själv som beroende på grund av att hen känner abstinens om hen inte varit inne på de 

sociala medierna på en dag och på grund av att hen mådde väldigt mycket bättre under hens 

månad av avhållsamhet. Ju fler likes desto starkare självförtroende får hen och hen gillar den 

känslan av samhörighet som likes ger. Hen upplever sig mindre fri i den virtuella världen än i 

den materiella och anser att färgstarka människor inte är så särskilt aktiva på SM medan 

mindre färgstarka har ett behov av att visa sig där.

Grupp 1: Samtliga informanter känner prestationsångest i samband med att de publicerar 

något på de sociala medierna. Om det publicerade materialet inte får tillräcklig respons har 

det hänt att de plockat bort bilden/texten. De menar att det är hela grejen med att lägga upp 

någonting och att göra det så bra som möjligt med bästa filtret etc ”det handlar liksom om att 

prestera” säger informant 2 och de övriga informanterna instämmer. Vissa känner ett krav på 

att vara aktiva på SM men menar att det framför allt handlar om ett bekräftelsebehov. En av 

informanterna känner en befrielse när hen inte lagt upp något på länge och ser det som ett 

kvitto på att hen har haft viktigare saker för sig, medan en annan nämner sin gamla farfar som 

känner sig stressad på grund av att hen känner krav på att hänga med i allt som händer på de 

sociala medierna. Samtidigt som de pratar om krav på olika sätt sammankopplat med de 

sociala medierna känner de även att de använder de sociala medierna för avkoppling och ser 

inte användandet som överflödigt tidskonsumerande. Samtliga upplever de stress om de inte 

tar med sig telefonen in på toaletten. De pratar om att dessa stunder är heliga och drar lätt 

över på tiden. En del av dem har vänt på dygnet och dragit tag i telefonen om de vaknat om 

nätterna. Samtliga informanter har också gjort konsumerande av sociala medier till en 

morgon- och kvällsrutin och ser sig som beroende på ett eller annat sätt.

Grupp 2: Informanterna har upplevt prestationsångest när de publicerat bilder/text på de 

sociala medierna. Enligt dem kan det ta en hel del tid att välja ut rätt bild med rätt filter och 

tillhörande text. En av informanterna skickar bild/text till sina vänner innan hen lägger ut 
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någonting för att få klartecken på att det är något som är värt att publicera (Informant 2). 

Informanterna tror att den sociala jämförelsen som redan existerar i verkliga livet förstärks 

genom social medier men inte att den ger upphov till ny komparativ stress. Däremot anser det 

att sociala medier blivit en plattform för skryt. Fyra av fem informanter tycker att 

konsumerandet tar tid från viktigare saker i livet som exempelvis studier och ser det som ett 

störningsmoment som ger dem koncentrationssvårigheter i vardagen. När en pushnotis dyker 

upp är man snabbt inne på de sociala medierna och rycks bort från det samtal eller den 

situation man befinner sig i. Den femte personen tycker inte att det stör och har begränsat 

användandet av sociala medier till de gånger hen transporterar sig någonstans eller väntar på 

någon/någonting. Samtliga informanter har någon gång lagt upp sådant som de sedan plockat 

bort för att de inte fått önskad respons eller gått in och redigerat text/bild för att bättra på 

chanserna till större respons. Alla är eniga gällande att de successivt lämnat Facebook för 

större aktivitet på Instagram och att de på ett eller annat sätt ser sig som beroende. Två av fem 

deltagare har gjort det till en kvälls- och morgonrutin att kolla de sociala medierna, de övriga 

kollar varje kväll och samtliga har någon gång suttit uppe för sent en kväll på grund av att de 

fastnat.
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Analys

Personlig image

Just som förr i tiden när människor lät konstnärer måla självporträtt av dem har människan 

idag ett behov av att göra avtryck i sin samtid. (Bauerlein 2012:172-173, 178) Detta kan vi 

enkelt göra via ett aktivt deltagande på sociala medier där vi lägger upp bilder, bildtexter, 

statusuppdaterar etc. samt interagerar med andra användare privat liksom officiellt. Här har vi 

också möjlighet att visa vår politiska riktning genom att dela samhällskritiska artiklar eller 

själva skapa ett event eller publicera eget material som kan väcka stor uppmärksamhet. I den 

virtuella miljön möter intimsfären det offentliga rummet och kan - beroende på användaren - 

integreras i olika utsträckning. Facebook är dagens största sociala medieplattformen. I 

intervjuerna till denna uppsats har det framkommit att mediet främst används för att visa sina 

politiska ståndpunkter och att användarna dragit sig undan gällande att exponera sitt privatliv. 

Plattformen upplevs nämligen ha blivit allt för integrerad mellan familjeliv, vänner, bekanta, 

kollegor, överordnade etc. Informanterna särskiljer således sin aktivitet på Facebook från 

deltagandet på Instagram. På Facebook är de mer aktiva genom att dela arbetsrelaterade 

artiklar, samhällskritisk information etc. De är också aktiva i messenger-funktionen via vilken 

de håller kontakten med sina vänner. Skiftet från publicering av privat material till offentligt 

beror på att publiken anses vara för bred. Det är numera svårt att kontrollera sin image då 

tolkarna härstammar från flertalet sociala sfärer. De olika roller en individ axlar beroende på 

social kontext, är svårförenliga på en och samma arena. När människan ändock tvingas göra 

detta är risken stor att den upplever kognitiv dissonans. Detta tycks ha resulterat i ett 

kommunikationsskifte från Facebook till Instagram. Informanterna talar unisont om att den 

stora arenan på Facebook framkallar stress när det kommer till egenproducerat material. 

Däremot vill de gärna hålla sig aktiva på plattformen genom att hålla sig uppdaterade om vad 

som läggs upp på flödet och se vilka artiklar som delats och är värda att dela vidare. Detta 

forum används alltså enligt informanterna främst för förmedling av samhällskritiska 

publikationer som artiklar och Youtube-klipp samt i jobbrelaterade sammanhang. Instagram är 

den plattform som ersatt Facebook som tidigare främst var ett forum för publiceringen av 
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privat material. På Instagram exponerar användarna sina liv genom att lägga upp bilder, 

bildtext och 15-sekunders videoklipp. Där anser de sig ha kontroll över sin publik. Dessutom 

är distributionen och kommunikationen både enklare och snabbare jämfört med Facebooks 

tekniska lösningar. En av informanterna menar att Instagram till störts del är en källa till 

inspiration från människor från olika sociala kontexter samt olika delar av världen. Där följer 

hen modeller, journalister och andra offentliga personer som inspirerar hen i vardagen. På 

Facebook upplever samtliga informanter att de tappat kontrollen över vilka som följer dem. 

Vännerna på Facebook tenderar dock främst vara de som också är delaktiga i ens sociala 

offline-tillvaro. Oftast räcker det med att kika på någons profil för att få fram mer information 

om personen i fråga än om man står öga mot öga och samtalar med denne. Tidigare var det 

just anonymiteten som var central för internetanvändare. Numera anses den av många vara 

sekundär. Det har tidigare påståtts att människor är dåligt informerade gällande hur mycket av 

den information de publicerar som blottas i offentligheten på nätet. (Bauerlein 2012:185). 

Informanterna i studien tycks dock vara medvetna om att en stor del av deras publikationer 

exponeras för en större massa då de uttrycker sig mer och mer om sig kring sig med det 

material de publicerar. 

Trots att online-tillvaron på sociala medier till en början kan upplevas som heterogen är den i 

självaste verket homogen. De flesta som är deltagande på de sociala medierna är främst 

engagerade i att exponera sig själva och att dela relativt intima detaljer om sig själva med 

andra. Litet utrymme lämnas till förtegenhet - fokus riktas mot att presentera sig själv på ett så 

förmånligt sätt som möjligt. (Bauerlein 2012:185) Samtliga informanter är eniga om att de 

eftersträvar att förmedla en autentisk bild av sig själva men är medvetna om att den bild de 

skapat av sig själva inte överensstämmer med verkligheten. En anledning till detta är 

möjligheten att vara selektiv i valet av bild de lägger upp, retuscheringsfunktionerna och 

redigering av texten de publicerar. En av informanterna skickar i regel först bild/text till sina 

vänner för godkännande innan hon lägger ut någonting på grund av rädslan att publicera 

sådant som kan missuppfattas. Merparten av informanterna talar om kategorier av bilder och 

texter som lämpar sig för den ena eller den andra plattformen. På Facebook är de medveta om 

att människor från deras yrkesverksamma liv kan få insyn i deras privatsfär. Av denna 

anledning lägger man gärna varken upp bilder där man är lättklädd eller festbilder. På 

Instagram försvinner bilderna ur feeden i kronologisk ordning, i motsats till på Facebook där 

en gammal bild kan exponeras på feeden långt efter den tidpunkt då den först publicerades. 

Därför upplever informanterna att de kan vara friare i sitt uttryck på Instagram. 
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Instagramkontot är dessutom mer lätthanterligt och det är enkelt att plocka bort en bild eller 

ett klipp man inte är nöjd med. På Instagram vill de flesta framför allt lägga ut bilder som 

tyder på ett välmående, socialt och händelserikt liv. Därför lägger många av informanterna 

upp bilder från resor eller umgänge med familj och vänner. Många prioriterar att även lägga 

upp sådant som understödjer deras yrkesliv eller val av studier. Informanterna påtalar dock 

vikten av att exponera material med substans i, exempelvis bilder från en vanlig dag på jobbet 

eller när man klantat sig på ett eller annat sätt. Detta menar informanterna att de dels gör för 

att uppvisa en nyanserad och djupare bild av sig själva men också för att få stöd och 

igenkänning från andra användare. ”Många gånger vill man komma åt igenkänningsfaktorn”, 

säger en informant i en av gruppintervjuerna och de övriga deltagarna nickar instämmande. 

Majoriteten av informanterna har någon gång gått in och antingen redigerat sitt publicerade 

material eller tagit bort det när det inte mottagits som förväntat. 

    

Identitet och självbild

Människohjärnan tenderar att per automatik hamna i homogena tankemönster som bekräftar 

tidigare erfarenheter av ett visst fenomen. Denna kognitiva process är en form av 

rationaliseringsprocess som kallas konfirmeringsbias. Det innebär att hjärnan drar slutsatser 

som konfirmerar den subjektiva kunskap som redan finns inom ett visst område för att 

undvika kognitiv dissonans - ambivalenta tankebanor. (Johnson 2012:79) Kanske är det just 

av denna anledning vi människor lägger stor vikt i att kontrollera och skapa en bra image som 

vi anser gör oss själva rättvisa. På sociala medier har användaren blickarna på sig från flertalet 

sociala kontexter på en och samma gång, vilket påminner denne om subjektiviteten kontra 

objektiviteten. Detta kan tänkas stressa användaren och skapa kognitiv dissonans då det kan 

upplevas som svårt att förena de olika identiteter man har beroende på social 

kontext/umgänge. Informanterna i studien visar tendenser på att lida av kognitiv dissonans 

som kan ses som en effekt av rädslan för att människor ska döma en på grund av 

konfirmeringsbias. Som nämnts ovan är konfirmeringsbias en autonom kognitiv process där 

hjärnan i brist på kunskap tar genvägar för att bekräfta den subjektiva verklighets-

uppfattningen. Denna kan alltså ligga långt ifrån den objektiva verkligheten. 

Konfirmeringsbiases kan förklaras av det faktum att hjärnan står för ca 20% av kroppens 

energikonsumtion och att den därför söker sig till rationaliseringsprocesser för att hushålla 

med kroppens energiresurser. (Johnson 2012:79) Dock talar informanterna om att 

handlingsutrymmet för vad som är socialt accepterat att publicera på nätet ständigt vidgas och 
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därmed har acceptansnivån för att utveckla och experimentera med sin identitets multiplicitet 

utökats. Dagens teknik anses vara källan till ovanstående som lett till en förändring av den 

traditionella synen på identiteten som tidigare ansågs vara mer statisk. Online-identiteten 

figurerar som ett sorts objekt eller verktyg som möjliggör utforskande och experimenterande 

av identiteten. Förr betraktade man identiteten som icke-föränderlig och emotioner eller 

läggningar som stred mot de rådande normerna förtrycktes och censurerades. Idag ges 

identitetens nyanser större utrymme och kan snarare premieras då en utforskande och 

mångsidig identitet upplevs spännande i dagens samhälle där hetsen kring självförverkligande 

blivit stor. Därför tenderar vi att ha en mer öppen inställning till människors multipla 

personlighet och behov av att utforska jaget. (Bauerlein 2011:106-109)

Vissa av informanterna känner sig fragmenterade i sin online-identitet medan andra känner en 

lättnad och en spänning inför det självutforskande och den transformation av identiteten som 

sociala medier möjliggör. Informanterna delar relativt intima detaljer ur sitt liv på sociala 

medier och en av dem talar just om lättnaden kring detta. Hen menar att hens yrkesliv och 

privatliv är så pass integrerat och att det mesta är accepterat att ge uttryck för på de sociala 

medierna att hen inte upplever någon ångest kring det material hen har publicerat sen början 

av sitt deltagande. Däremot är hen, just som de övriga informanterna, noga med att separera 

sin identitet på Facebook från identiteten på Instagram. På Facebook publicerar hen sådant 

som hänger samman med hens yrkesliv och politiska ställningstagande medan på Instagram 

delar hen med sig av bilder, videoklipp och text från sitt privatliv. En annan av informanterna 

skickar den tilltänkta publikationen till sina vänner för godkännande och inväntar klartecken 

innan hen publicerar bild och text. Detta gör hen för att få bekräftelse på att hen lägger upp en 

bild där hen ser bra ut eller motivet är passande och texten lika så. 

Verklighetsdysmorfobi eller BDD som det också kallas (Body dysmorfic disorder) är ett allt 

vanligare psykologiskt tillstånd i dagens samhälle. Detta kan delvis kopplas till den utbredda 

konsumtionen av sociala medier. BDD innebär att den diagnostiserade har en sjuklig fixering 

vid sitt utseende och en självbild som sällan överensstämmer med den verkliga. I spegeln kan 

den drabbade tycka sig se en massa defekter som denne har komplex för men som människor 

i hens omgivning absolut inte kan se. (Johnson 2012:78) Informanterna i studien talar om hur 

tidskrävande de anser att publiceringen av material är. Detta kan återigen kopplas till det 

faktum att användarna på sociala medier ständigt speglar sig i andras ögon vilket lett till ökad 

självmedvetenheten. I regel retuscherar och redigerar informanterna bild och text innan de 
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publicerar materialet, vilket också ökar avståendet från den verkliga bilden användaren har av 

sig själv. Urvalsprocessen för bilder är oftast lång liksom val av filter och textskapandet. 

Många beskriver att de suddar ut och skriver nytt flertalet gånger innan de är nöjda. 

Informanterna kan tolkas gömma sig bakom teknikens retusch- och redigeringsfunktioner. 

Baserat på informanternas berättelser tycks detta tendera att ha en negativ effekt på det 

verkliga livet och påverka den mellanmänskliga, fysiska kontakten eftersom det skapar en 

sorts verklighetsdysmorfobi – en verklighetsfrånvänd självbild som gör användaren skygg 

inför att exponera sitt verkliga jag i den fysiska världen. 

Gruppidentitet

Vissa av informanterna talar om att de anser sig vara relativt impulsstyrda i vad de publicerar 

och många gånger söker bekräftelse i form av igenkänning från de andra användarna på 

sociala medier. Merparten av informanterna menar dock att de anpassar sitt uttryck i bild och 

text efter sitt umgänge och den generation de tillhör. Detta kan härledas till en 

konformitetsprocess som hänger samman med önskan om att passa in och därför anpassa sitt 

uttryck till det som man subjektivt sett anser vara socialt önskvärt. Detta styrker teorin om att 

identiteten är en produkt som skapas utifrån den rådande samhälls- och kulturkontexten. 

Identiteten formas således av de grupper och sociala kontexter som en individ tillhör. Detta 

kallas symbolisk interaktionism som är idén om att identiteten utvecklas i samband med 

mellanmänsklig interaktion; språket vi talar, sättet vi formulerar oss på, tonläge, 

gestikulerande, handlingar etc. (Hogg & Vaughan 2011:114-116) En av informanterna talar 

om kommunikationstrender för respektive generation. Det noga valet och den tidsåtgång som 

informanterna anser att det tar att välja ut rätt typ av material för publicering stöds av teorin 

om symbolisk interaktionism eftersom det främst handlar om att uttrycka sig på rätt sätt för 

sin ”rätta” publik eller grupp - på de sociala medierna. Detta är essentiellt för den sociala 

identiteten. Inom socialpsykologin dras en skiljelinje mellan den sociala identitet och den 

personliga identitet. (Hogg & Vaughan 2011:7, 114) Baserat information från de kvalitativa 

intervjuerna i studien tenderar respektive identitet att tas i uttryck på Facebook och Instagram. 

Majoriteten av informanterna tycks nämligen uttrycka sådant som tillhör den sociala 

identiteten på Facebook medan Instagram är rummet för den personliga identiteten. Till den 

sociala identiteten räknas inomgruppsliga beteenden som etnocentrism, solidaritet, 

konformitet, diskriminering, fördomar av utomstående grupper, etc. Till den personliga 

identiteten hör de nära relationerna och individens personliga egenskaper och beteenden. En 
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individ räknas ha lika stort antal sociala identiteter som det antal grupper den anser sig 

tillhöra. Antalet personliga identiteter hos en individ uppmäts av antalet relationer denne har 

till människor i sin omgivning. (Hogg & Vaughan 2011:125) Just denna uppdelning av uttryck 

för respektive socialt medium kan tolkas som ett sätt att undvika kognitiv dissonans. Att 

förena den sociala identiteten med den personliga identiteten kan upplevas som svårt att 

uppnå inom en och samma plattform. Istället har de flesta ett behov av att värna om 

respektive identitet för att bespara kroppen på den energi som kognitiv dissonans upptar. 

Uppdelningen kan ses som en kognitiv genväg där individen försöker uppnå ett tillstånd av 

kognitiv consistency för att på bästa möjliga sätt hantera och kontrollera imagen. (Hogg & 

Vaughan 2011:43,150-151)

Koncentrationssvårigheter och stress

Återkommande i samtliga intervjuer är diskussionen kring hur merparten av informanterna 

har för vana att gå in på de sociala medierna morgon och kväll. Detta har kommit att bli en del 

av vardagsrutinen. Många av informanterna berättar också att de haft sömnsvårigheter och 

lidit av sömnbrist efter att ha spenderat tid på de sociala medierna långt in på kvällarna. Detta 

kan förklaras av teorin om människan som ur ett evolutionsteoretiskt perspektiv är 

informationstörstande och rent biologiskt har sociala medier en effekt på dopaminhalterna i 

kroppen. Dopamin är en signalsubstans som är ett lyckoförhöjande hormon och utsöndras i 

kroppen när vi upplever emotionell upphetsning, fysisk njutning och smärta samt när vi 

tillgodogör oss ny användbar kunskap. Hormonet är dessutom viktigt för minnet. (Passer & 

Smith 2009:132-133) När vi matas med information via de sociala medierna eller blir 

kontaktade/taggade, likeade eller inkluderade i en konversation på de sociala medierna skjuts 

dopaminet ut i kroppen och ger en uppiggande effekt. Detta är en av anledningarna till att 

informanterna med hög användarfrekvens få svårt att sova om kvällarna. Dessutom påverkar 

signalsubstansen vår tidsuppfattning. (Johnson 2012:87-88) Dopaminet har en katalysatorisk 

effekt när det gäller behovet att söka ny information vilket stimulerar oss i interaktionen med 

andra människor på sociala medier. Detta resulterar i ett beroende av dopaminet som går på 

loop hos den högfrekventa användaren av sociala medier vilket slutligen också gör oss 

beroende av sociala medier. Informanterna anser sig även bristande i att närvara i nuet vilket 

kan kopplas till dagens avbrottsteknologi. Gång på gång avbryts vi av inkommande sms, 

pushnotiser från de sociala medierna, inkommande mail etc. På grund av detta störs vår 

koncentrationsförmåga. iPhonen, datorn och pushnotiserna från de sociala medierna rubbar 
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därmed utvecklingen av vår koncentrationsförmåga vilket i sin tur har negativa effekter på 

inlärningsförmågan och minnets kapacitet. Detta har alltså en kontraproduktiv effekt mot 

dopaminutsöndringen i kroppen vilket gör att många idag talar om att de fått sämre 

korttidsminne. En av informanterna är särskilt påverkad av detta. Hen använder de sociala 

medierna som tidsfördriv men framför allt som ångestdämpande medel, speciellt när det 

kommer till ångesten över sina studier. De sociala medierna bidrar till att hen upplever sig ha 

koncentrationssvårigheter. Informanten har flertalet gånger vänt på dygnet på grund av att hen 

”fastnar” om kvällarna. Dessutom har hen skapat en morgon- och kvällsrutin kring att gå in på 

de sociala medierna och beskriver att känsla av lättnad infinner sig när hen betat av flödena.

Slutdiskussion

Eftersom analysmetoden är av hermeneutisk karaktär är det svårt att få fram data som kan 

bedömas som generaliserbar. Resultat och analys påvisar snarare tendenser och mönster för 

användandet av social medier. I och med att en av gruppintervjuerna delats upp på två skilda 

insamlingsmetoder kan reliabiliteten givetvis ifrågasättas. Detta missöde skedde på grund av 

att frågor om användarfrekvens tillkommit efter det första intervjutillfället och att jag befann 

mig utomlands vid tidpunkten för insamlandet av dessa. Därför var jag tvungen att ta dagens 

teknik till hjälp och skicka ut frågorna digitalt. Dock sammanställdes de i en tråd där samtliga 

gruppdeltagare var delaktiga och kunde se varandras svar. Olyckligtvis gick den psykologiska 

datan förlorad som skratt, tvekljud, pauser etc. Vid jämförelsen med de andra informanternas 

svar på dessa frågor finns det dock ingen anmärkningsvärd skillnad. Av denna anledning 

tolkar jag det som att metoden för digital insamling inte påverkat resultatet i annan riktning än 

om frågorna hade ställts vid intervjutillfället. Vidare går att diskutera vilka biases som 

medförs av moderatorns fysiska närvaro då denne omöjligen kan frånkomma sin subjektivitet. 

Det vill säga forskarens grundantaganden färgar dennes perceptionsförmåga och i 

interaktionen med informanterna finns det risk för att frågorna formuleras på ett visst sätt som 

gynnar denne socialt men förtar fokus från frågans kärna. 

 

Studien är av komparativ karaktär i och med jämförelsen mellan Facebook användande och 

deltagandet på Instagram. Informanterna nyttjar plattformarna för att stärka sin personliga 

image och för att inte uppleva det utanförskap som avhållsamhet från sociala medier kan 

medföra. För att komma runt upplevd stress kring hanterandet av imagen har användarna 

rationaliserat sin konsumtion genom att fördela uppbyggandet av den på de två separata 
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plattformarna. Den sociala identiteten administrerar dem på Facebook medan de ger uttryck 

för den personliga identiteten på Instagram. Detta är ett sätt att undvika kognitiv dissonans 

och istället uppnå det önskvärda tillståndet av kognitiv consistency. Uttrycket på respektive 

plattform formeras främst av umgänge och generation. Detta kan tolkas som en effekt av en 

latent rädsla för andra människors konfirmeringsbias, det vill säga skräcken för att människor 

i ens omgivning ska dra felaktiga slutsatser om en som individ. Därför är informanterna 

angelägna om att skapa en så rättvis och positiv bild av sig själva genom att redigera och 

retuschera bild och text i eftersträvan att uppfattas på det sätt som överensstämmer med ideal-

jaget. Samtliga informanter är därmed medvetna om att de framställer en förskönad bild av 

verkligheten i jakten på social acceptans, bekräftelse och tillhörighet. Vid de tillfällen de inte 

fått rätt respons på sina publikationer går de in och raderar materialet alternativt redigerar det. 

Att jämför sig med andra användares image tenderar att skapa stress hos informanterna och 

vissa beskriver sig som att de kan känna sig mindre värda på grund av konkurrensen om att 

avbilda en välpolerad image. Dessutom stressas majoriteten av informanterna av att de sociala 

medierna tar tid från viktiga saker i livet som att umgås med vänner, familj och träna men har 

samtidigt ett stort behov av att visa upp ett aktivt och framgångsrikt liv fyllt av vänner, 

karriärutveckling, resor och nöjen. Deltagandet på sociala medier kan således genera stress, 

sömnbrist och social jämförelse men också vara en källa till glädje. De sociala medierna 

möjliggör snabb och enkel kommunikation med vänner, familj, kollegor etc. på geografiskt 

avstånd. Ytterligare positiva effekter är känslan av gemenskap och bekräftelse i form av likes 

och stöttande kommentarer. Informanterna anser sig vara socialt rikare i och med ovanstående 

men menar att de upplever att de utsätter sig själva för ett visst själbedrägeri eftersom 

interaktionen på de sociala medierna till viss del ersatt den fysiska, mellanmänskliga 

kontakten. Det är en viss spridning på informantrenas användarfrekvens. En av informanterna 

uppskattar sitt deltagande på sociala medier upp till tre timmar per dag medan en annan 

periodvis lider av sömnbrist på grund av hög användarfrekvens kvälls- och nattetid. En tredje 

uttrycker att den försummar sin träning samt umgänge med vänner och familj på grund av hen 

har svårt att slita sig från sociala medier. Bortsett från en av informanterna anser sig de övriga 

vara beroende och känna skuld över att de har svårigheter att vara närvarande i nuet när 

händelser på de sociala medierna ständigt pockar på deras uppmärk-samhet. Dopaminet som 

utsöndras i kroppen i samband med interaktion med andra människor försämrar vår 

tidsuppfattning vilket i sin tur generar stress när användaren inser att denne helt plötsligt har 

tidsbrist. För vidare studier på området vore det därför intressant att undersöka de biologiska 
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effekterna av användandet av social medier genom att exempelvis uppmäta stresshalter i 

kroppen i samband med - alternativt strax efter - användandet.
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Intervjuguide

Användarfrekvens

Hur aktiv är du/ni är på SM? (kollar vad vänner gör, statusuppdaterar, ”likear”, kommenterar 

inlägg, skickar meddelanden)

I vilken utsträckning är du/ni uppkopplade på SM? (Antal timmar om dagen)

På vilket/vilka sätt är du/ni uppkopplade till SM? (Via mobil, dator, surfplatta)

User gratifications

Vilka vinster ser du/ni med att vara uppkopplad på SM?

Anser du/ni dig/er vara socialt rikare sen du/ni gick med i SM? På vilket sätt i så fall?

Hur skulle du/ni beskriva att det material som du/ni publicerar på SM bekräftar dina/era 

livsupplevelser?

Den personliga imagen på sociala medier

Hur vill du/ni helst bli uppfattad på SM? 

På vilket sätt finns det en skillnad i hur du/ni vill bli uppfattade på de olika sociala 

medieplattformarna?

Är du/ni är selektiv när du/ni publicerar material SM? På vilket sätt?

Upplever du/ni det som viktigt att skapa en så autentisk och transparent bild av dig/er själva 

som möjligt? Berätta på vilket sätt du värdesätter ovanstående eller ej. 
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Använder du/ni SM för att stärka er personliga image? Berätta hur du/ni tänker kring detta?

På vilket sätt är SM viktig för dig/er image?

(Klargör skillnaderna mellan image och identitet)

Psykologiska effekter av brukandet (/deltagandet på) av sociala medier

På vilket sätt skulle du beskriva att du/ni upplever det som ett krav att vara uppkopplad på SM 

för att inte missa viktig information? 

- värdesätter du ett aktivt deltagande med hänsyn till dina vänner, dvs för att inte 

upplevas som exempelvis nonchalant? 

På vilket sätt upplever du/ni någon sorts stress när du/ni varit frånvarande och inte utfört 

någon synlig aktivitet på SM under en viss tid? 

Känner du prestationsångest när du statusuppdaterar, gillar eller utför någon annan aktivitet? 

Berätta på vilket sätt om du håller med om ovanstående.

Känner du en stress över att jämföra dig med andra och att andra eventuellt jämför sig med 

dig?

        - På vilket sätt yttrar sig ovanstående. 

Hur upplever du/ni att SM användande tar tid från andra saker i livet som att umgås med 

familj/vänner, träna eller arbeta? 

Hur yttrar sig detta i ditt liv? (Ev. vidareutvecklig av frågan: Upplever du stress över det? 

koncentrationssvårigheter, oro, ångest etc?)

Känner du dig stärkt av att vara aktiv på SM. På vilket sätt i så fall?

Ökat kontaktnät?

Är det några speciella tider som du brukar kolla SM. Morgon, kväll? 
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Brukar du/ni sitta uppe om kvällarna på SM? 

Hur länge har du/ni varit uppe som längst då?

Upplever du det som att det blivit en kvälls- och morgonritual? 

Berätta om du/ni någon gång vänt på dygnet på grund av att du/ni varit uppkopplade på SM 

långt in på natten och dagen efter lidit av sömnbrist?

Har du/ni varit med om att du/ni vaknar om nätterna och det första du/ni tänker på är att gå in 

på de sociala medierna. Berätta om tillfället/tillfällena. 

Skulle du/ni beskriva dig/er som beroende av SM? Utveckla. 

Har du någonsin publicerats ngt som missuppfattats eller inte mottagits som förväntat? 

- Skickat något till fel person? 

- Något som är pinsamt?

- Hur hanterar du/ni detta?
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TRANSKRIPTION

Gruppintervju 1

M: Hur aktiva är ni på de sociala medierna?

I 2: Vad betyder aktiv?

M: Alltså hur många gånger om dagen, hur frekvent? Det kan vara att ni är lurkers, alltså att ni bara är 

inne och kikar utan att statusuppdatera, like:a, kommentera och så… 

I 1: Jag är inne absolut flera gånger om dagen. Men jag är mest en lurkare. Det händer ganska sällan 

att jag är inne och kommenterar, jag är ganska inaktiv. Det händer väl att jag lägger upp bilder och 

sådär med det är snarare för ett självbekräftelsebehov än vad det har att göra med att jag är intresserad 

av vad andra människor gör. Eller det är klart att jag är intresserad av det, jag är ju intresserad av vad 

min närmsta gör men jag lurkar nog mest för att jag följer väldigt många totalt ointressanta människor 

framför allt på Instagram och Facebook. 

M: Men hur frekvent skulle du säga, skulle det här vara en gång i timman ungefär eller? 

I 1: Nej nej nej, det beror ju också på om jag är ledig eller om jag arbetar. Om jag arbetar händer det 

väl ett par tre gånger om dagen medan om jag är ledig kanske det händer en sex-sju gånger om dan om 

jag inte har så mycket annats som ockuperar min tid. 

I 2: Om jag är HELT ledig då är det kanske sex-sju gånger i timman skulle jag säga. Kanske var tionde 

minut om jag inte har något annat för mig. Jobbar jag så är det ju inte en enda gång på åtta timmar, 

eller ja, på lunchen. Men om jag har en ledig stund och exempelvis sitter på tunnelbanan så kollar jag. 

Men annars så är det i snitt 5-10 gånger om dan när jag jobbar. 

I 1: Direkt när man har slutat så kollar man ju så fort man sätter sig på tunnelbanan och inte 

socialiserar med nån. 

2.48

M: Upplever ni nästan som abstinens när ni inte fått titta på telefonen på dem timmarna från det ni 

börjar fram till lunch exempelvis? Börjar det rycka i er när det börjar närma sig lunchtid?

Samtliga deltagare: Naaej…

I 1: Däremot så känner man att man vill kolla vad som hänt men om man inte har tillgång till telefonen 

så klarar man sig ju ett par timmar till känner jag. Men däremot om det har gått några dagar, som när 

man är utomlands och inte har tillgång till wifi hela tiden då kan jag känna att jag nästan får lite 

abstinens.

I 2: Om ens vänner är utomlands så kan man ju bli såhär aaah, va kul när man får se lite va de lägger 

upp.
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I 1: Jaa och sen om de inte har lagt upp nåt på ett par tre dagar så bara hallå, vad gör dom?

I 3: Jag är inne jättemycket. Om jag är ledig så kan jag sitta såhär (tar upp telefonen och stirrar på den 

på nära håll). Och så uppdaterar jag, och så uppdaterar jag (feeden) och så skrollar jag ner fast jag gör 

det liksom inte för att jag bryr mig utan bara för rutin men jag är verkligen en lurker. 

I 4: För mig har det liksom varit såhär mycket mer periodmässigt. Nu kan jag säga såhär sen jag 

började skolan.. Jag var inne på sociala medierna typ en gång om dan.. Ääh. Om jag går in så är det nu 

verkligen bara för att kolla var säger folk att dom ska mötas. Typ så. Då har det ett direkt syfte. Jag har 

lagt ut typ tre bilder på Instagram de senaste tre månaderna varav de senaste har varit under en två 

veckors period här nu och det e helt enkel, asså visst jag kanske kollar varannan var tredje dag som jag 

skrollar igenom men det har verkligen varit så att jag haft så mycket att göra och tänka på att det finns 

så mycket annat att kolla upp. Som exempelvis som jag sagt bara för att hänga med i olika 

fotorepotage, olika statistiker så sociala medier för mig har verkligen på det senaste haft låg, låg 

prioritet. 

I 2: Jag måste tillägga att även om jag väldigt mycket slentriankollar så har jag - åsidosatt från sociala 

medier - tio nyhetssajter som jag också uppdaterar tio gånger i timman för att jag är ”nyhetsjunkie”, 

alltså jag ÄLSKAR nyheter. Så det kan vara kopplat till det för jag följer jättemycket journalister och 

såna människor eller liksom bara allmänt valiga kända människor, alltså inte popstjärnor. 

6.40

PASSAR IN I TEMAT FÖR UPPSATSEN MEN INTRESSANT DISKUSSION ATT TA DEL AV M: 

Har ni varit med om att ni väljer bort att ta en Metro eller köpa Aftonbladet för att det känns jobbigt att 

bläddra?

I 1: Jaaa guud jag tar aldrig Metro längre (Samtliga i gruppen instämmer). Eller jo jag tar en Metro om 

jag känner att jag har en långlunch och att det vore najs att läsa lite korsord och aktivera hjärnan.  

I 5: Alla gånger väljer jag bort.

I 1: Jag kan säga att jag tog Metro för ett par månader sen två dagar på raken på säkert ett par år sen 

jag skaffade en Smartphone och det var när mina hörlurar hade försvunnit. 

I 2: Jag har faktiskt tänkt på det varje gång jag går förbi ett Metroställ: ”jag tar aldrig Metro längre”. 

I4: Jag brukar tänka ”ska jag eller ska jag inte”, och så nä - det blir inte!

I 5: Man får ju bara trycksvärta på fingrarna

7.24

I 5: Enda gången jag tar metro är när jag ska åka från den ort jag växte upp på för det är långt och det 

känns som tradition.

M: På vilket sätt är ni uppkopplade på sociala medierna?

Samtliga informanter: Via telefonen. 

I 2: Fast jag har upptäckt Instagram på datorn och det är så himla skönt att kolla på stor skärm!

I 5: Jag är inne på datorn ibland.
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I 3: Jag kollar på datorn på Instagram. Jag lärde mig det när min mobil pajjade. 

I 1: Jag har bara använt Instagram på datorn när jag har klickat mig vidare från en bild 

som nån typ har lagt upp på twitter.

I 2: Läser du twitter på datorn?

Informant 1: Men jag tror att vi alla kan hålla med om att det är vanligast via telefonen. Det är ju alltid 

den man har närmast till hands. (Samtliga instämmer).

I 4: Jag tror så här att bloggar tillhör datorn medan sociala medier tillhör telefonen. Det är såhär iaktta 

Vs. delta. 

M: Nu byter vi håll så att ni som sitter till vänster på chans att svara. (De råkar vara lite mer tystlåtna 

än de till höger) Hur vill ni helst bli uppfattade på sociala medier? 

I 5: Ähhh. (.) (skratt).

M: Vill du att det ska vara transparent, alltså en äkta bild av dig själv?

I 5: Jaaa fast jag är lite mer anonym idag jämfört med tidigare. Jag lägger inte upp så mycket bilder 

längre. Men ja. 

M: Men om du lägger upp den bild då?

I5: Ja men då försöker jag välja lite mer miljöbilder. Exemeplvis ”nu är jag ute och gör det här”. Som 

när jag är ute och paddlar kajak.  Alltså jag vill inte lägga upp en bild när jag är på jobbet eller hemma. 

Det tycker jag är ointressant. Jag vill inte bli uppfattad så ute utan då ska jag snarare vara ute på en 

resa. Jag vet inte hur man ska tolka det men uppfattad äääh, inte som anonym men jag vill inte att folk 

ska få en inblick i mitt liv hemma utan mer om jag är ute och gör något som är lite mer ytligt kanske. 

(.) Det är vad jag känner idag i alla fall sen kanske det var annorlunda för två år sedan. 

I 1: Ja men det är så jag uppfattar dig på sociala medier.

I 3: Nej alltså det beror ju på, Om jag skriver nåt på Facebook så är det nånting jag vill dela med 

andra. Kanske om det är en länk som jag tycker andra ska kolla på eller nånting som engagerar mig 

eller ett klipp som jag tycker är kul och skrattar åt så vill jag dela det och liksom att andra ska se det 

och tycka fan va kul. Eller så är det nånting jag bara kommenterar kanske bara i vardagen som jag vill 

ha de här igenkänningsgrejerna. Typ att nu har jag gjort det här – klantarsel. Så är det någon som säger 

att den gjort likadant. Så det är den här igenkänningen man vill ha från nån annan. När det kommer till 

bilder som man delar på Instagram så är det antingen att jag vill dela nånting som jag tycker är väldigt 

fint eller så är det nånting som betyder mycket eller så är det nåt som jag bara tycker är kul liksom. 

Alltså man vill bara skratta liksom.

M: Så ni är alltså ganska selektiva när ni publicerar ert material beroende på vilken plattform ni är 

inne på?

I 2: Jag hade en väldigt tydlig grej från min resa. Min kompis la upp en bild från när jag låg i bikini. 

Det är en väldigt naken bild. Jag hade absolut inga problem med att hon la upp den på Instagram. Folk 

kommer bara skrolla förbi den och tänka haha. Men när hon ville lägga upp den i ett album från resan 
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på Facebook då ville jag absolut inte att den bilden skulle vara med. Den var alldeles för naken för 

Facebook kände jag. Helt fel. Skulle aldrig vilja ha den på Facebook!

I 5: Jag känner tvärtom. Jag känner att det är mer ok med Facebook för att det känns som att färre är 

inne där. Tänker att det är lite ute på nåt sätt medan Instagram då är jag mer noga med att det inte ska 

vara fel bilder som hamnar i flödet.

I 1: Jag är mer privat på Instagram för på Facebook som jag skaffade för flera år sedan har jag bekanta 

och vänner som jag inte orkat solla bort, jag har blivit vän där med massa ”randoms”. På Instagram är 

jag mer privat. Visst, jag har många som följer mig där som jag inte känner så himla bra men där kan 

jag i alla fall välja, jag rensar den listan ganska ofta. På Facebook har jag släktingar, min faster, farfar 

osv. Jag vill inte att de ska se vad som helst. Men jag tycker att Facebook har blivit ganska tråkigt. Jag 

går in, skrollar igenom feeden, går in för att kolla de olika trådar jag har med mina vänner för att se 

vad de skrivit. Ibland blir man kanske inbjuden till något event och den kan vara en bra 

koordinationsgrej alltså liksom för att samla ihop alla. Men ibland är jag precis som informant 3, att 

jag delar något klipp, delar någon låt som jag tycker är bra, jag delar någon artikel som jag tycker är 

intressant. Men jag skriver väldigt sällan någon statusuppdatering. Jag kanske gör det en gång i 

halvåret. 

18,53

I 2: Jag har en kompis från Göteborg som berättar att alla där är kvar i Facebook-beteendet. Alltså alla 

statusuppdaterar, alla checkar in. Checkar in! Man kan säga att Göteborg ligger ett år efter. Så att 

Facebook kan kännas ute kanske är ett Stockholmfenomen. Det behöver inte vara så i hela Sverige. 

20.17.

I 1: Ja men sen kan jag känna så att om jag byter profilbild på Facebook så kanske man får några likes. 

Men om jag lägger upp dom på Instagram så kan jag stå för att jag lägger upp dom för att få 

bekräftelse. Jag lägger upp ”selfies” på mig själv för att jag vill ha bekräftelse från människor i min 

omgivning. Jag blir glad om människor som jag kanske inte känner så bra men tycker är väldigt 

intressanta like:ar mina bilder. Medan på Facebook, om jag byter profilbild så tänker jag liksom inte 

riktigt på samma sätt. Eller om någon taggar mig i en bild så är det inte så här – åh hoppas den här får 

många likes. Medan på Instagram kan jag absolut känna så.  

22.54 

M: Känns det viktigt att ibland lägga upp en bild när man ser mindre bra ut, en grå dag. Känns det 

viktigt att ge en bild av en mänsklig eller mer nyanserad sida av sig själv?

I 2: Jag gillar ju att det på min Facebook finns en del fula bilder på mig själv. Men om någon annan 

lägger upp en ful bild på mig själv då tycker jag om det för jag gillar grejen att se ful ut. Jag tycker att 

det gör att. (.) Eller hur ska jag säga, det kanske har och göra med typ välgörenhet. Exempelvis att 

man gillar ge pengar till välgörenhet för då känner man sig som en bra person. (Analogi) På samma 

sätt kan jag känna mig som en bra person om jag lägger ut fula bilder på mig själv. (Notering: 
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Samtliga informanter instämmer och säger att de förstår precis vad informanten menar.) Det har och 

göra med att man vill uppfattas som äkta men om jag ska vara cynisk så kan det ha att göra med att 

man känner sig som en skönare person. 

(Informant 3 inflikar att det är självdistans det handlar om.)

24.22

M: Känner ni att publiken är bred, det vill säga att era chefer, kollegor osv. människor som man känner 

att man måste visa sig lite städad inför? 

I 1: Nej, inte på Instagram. (Övriga informanter instämmer)

M: Kan ni konkretisera hur ni tänker kring hur ni ska stärka ert personliga varumärke om man tänker 

riktat mot människorna som finns på Facebook. (chefer, kollegor osv)

I 2: Jag skulle vilja visa (nu gör jag inte så) att jag är en träningsmänniska för det tycker jag är en bra 

varumärkesgrej för mig. 

I 1: Jag känner inte att jag tänker på mitt varumärke. Jag är väldigt känslostyrd. Jag lägger ut det jag 

känner för stunden. Jag tänker inte så himla mycket när jag lägger ut bilder, kommentarer 

statusuppdaterar eller delar något.  Jag bryr mig samtidigt inte mig om om nån ser att jag gör nån 

aktivitet för det är alltid något jag kan stå för. Och på Facebook är jag ganska inaktiv och har de 

människorna (kollegor, chefer) och där delar jag mest musik och totalt ointresserad av dem tycker om 

min musiksmak.  Bilder har jag ju men det är mest mina föräldrar och mina syskon som följer mig och 

jag känner inte att jag behöver upprätthålla någon sorts bild inför dem. Min mamma ser att jag är ute 

och festar en kväll, det bryr sig inte hon om. Jag får göra vad jag vill. 

25.59

I 4: Jag tänker definitivt på mitt personliga varumärke. Men jag är ju inte aktiv på Facebook mer än i 

interna grupper, trådar för att hålla reda på vad som sägs där. Det är väldigt sällan som jag delar ut ngt 

på min vägg.  Men definitivt på Instagram och Twitter där är jag absolut väldigt medveten om att de 

som följer mig som är i min bransch är väldigt high på att hålla kontakter och kollen på vem som gör 

vad, ex vad håller den på med för projekt just nu osv osv. Så jag är definitivt medveten om hur jag 

uppfattas. Jag skulle absolut inte lägga upp vad som helst. Jag lägger exempelvis inte upp festbilder 

där jag bara vill visa hur kul jag har utan jag väljer snarare bilder med tanke på vilka det är som följer 

mig. 

I 3: Jag tänker inget på det där, inte alls på ngt varumärke eller att jag ska presentera mig på ett visst 

sätt. Inte ett dugg.  Utan jag lägger mer bara ut det jag känner för. Lite som informant 1. Jag lägger ut 

det här för att jag tycker det är intressant eller känner för det för stunden.

I 4: När jag sökte till min utbildning så forskade jag på de sociala medierna. Jag kollade på de som 

hade blivit antagna och de som var de dåvarande studenterna, de som hade gått ut.  Jag vet också att 

andra som sökte den utbildningen gjorde detsamma. Och det var så vi som skulle börja i samma klass 

fick kontakt redan innan skolan började. Därför att vi höll koll och tog kontakt via de sociala 
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medierna. Jag tror att det är den insikten som fått mig att förstå hur det fungerar eftersom jag själv har 

letat och kollat upp osv osv. Så jag tror det har med saken att göra. 

I 5: Jag känner att jag också tänker så lite.  Alltså på mitt personliga varumärke. Jag jobbar inom 

löparbranschen och känner att jag gärna lägger ut sportiga bilder på mig själv. Det blir ju väldigt ytligt. 

Jag lägger aldrig ut någonting från när jag är hemma eller på min sambo eller övriga 

familjemedlemmar utan snarare när jag är ute och aktiverar mig. 

29.40

I 2: Men jag tror att det har väldigt mycket att göra med vilken. Alltså om det har personligt 

varumärke för just jobb att göra så är det ju Felicia på första plats där sociala medier är viktigt och sen 

Jag Amanda och Moa kanske sist. Där är ju ingen som bryr sig om vilka bilder du lägger upp på dina 

sociala medier.

I 1: Men sen så smutskastar man ju aldrig sitt arbete för att man vet att det är otroligt puckat. Även om 

man kanske inte främjar det heller så gör man ju ingenting för att smutskasta det. 

30.22

I 3: En grej som jag har använt Facebook mycket till är 24 000 kronor gruppen (Minimikrav på 

ingångslön för sjuksköterskor) och den är jag ju väldigt aktiv i och skriver hela tiden och där håller jag 

mig uppdaterad på alla kollegor som jobbar runt och löneläget och vad cheferna säger och vi liksom 

stöttar varann och i den gruppen så är jag liksom väldigt aktiv och med och så och liksom kollar upp 

okej nu har dem sökt jobb där och försöker liksom motiverar varann till vad man ska säga på 

anställningsintervjun och vad man ska argumentera för att få högre lön och vi ska mötas här för den 

här manifestationen. Ja ni vet såna där grejer, då är jag med. Så det är i förhållande till mitt yrke.

 31.43

M: Skillnaden mellan image och identitet är att image står utom din kontroll. Din image handlar om 

hur andra uppfattar dig. Har ni känsla av att ni ändå uppfattas på det sättet som ni vill? 

I 5: Jag kan ärligt talat säga att ibland kollar jag bara direkt på Instagram på mitt flöde och börjar tänka 

såhär att ofta efter jag inte har lagt upp nånting på ett ganska bra tag eller om det är som för nån 

månad sen på Instagram så frågade min gamla chef - som är väldigt framstående inom branschen – om 

han kunde följa mig och då kollade jag igenom mitt flöde för att se hur jag tror att jag framstår själv. 

Om det är nån sådär riktigt viktig som exempelvis han så kan jag absolut känna att oj den där bilden 

var dum att lägga upp och så tar jag bort den. När det gått en tid efter man lagt upp saker så kan man 

vara lite mer objektiv så kan man såhär läsa texten, tillsammans med bilden med andra ögon för man 

kommer liksom inte ihåg så okej det här tänkte eller kände jag när jag skrev den här texten utan man 

ser det er objektivt och man kan mer tänka hur det kan uppfattas.

I 2: Jo men så har jag också gjort, jag har tagit bort flera bilder. Oftast tar jag bort bilder som jag 

liksom tycker är skitdåliga som jag tagit när jag vari ute och är jättesuddig – klart ointressant bild, så 
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då kan jag ta bort. Sen så har jag tagit bort bilder som jag bara känner va konstigt, varför la jag upp 

den här? Typ såhär vad tänkte jag när jag la upp den här? 

I 4: Ja, jag kan också titta på helheten ibland. Som just nu, om jag kollar på min instagram profil som 

det bara är en massa småbilder på så får man direkt nåt sorts helhetsperspektiv och om det då ligger 

bara (.) Om man bara ser sju bilder mig och min hund och fyra på mig när jag posar då blir det såhär 

okej det här var oskönt och så börjar man rensa för att helhetsintrycket blir fel. Så, så kan jag också 

kolla.

I 1: Om man kollar på mina som jag har just nu så har jag bara en massa bilder på när jag tar bilder på 

folk när jag är ute.

I 2: Men jaa, typ jag tänkte när jag kolla igenom här nu så såg jag bilder från pride-paraden och det är 

typiska bilder för när man vill ”stagea” att jag var och såg pride-paraden. Jag stöttar det här! Det har ju 

på nåt sätta att göra med att jag tycker att det är viktigt att folk ska uppfatta mig som en sån människa 

så det har ju med min image att göra. Den måste finnas i min feed för att annars tror jag inte att folk 

upp uppfattar mig rätt typ. Men samtidigt så (.) Ja på nåt sätt så måste man ju väga av det där. Jag vill 

också att det ska finnas några roliga bilder, till att lägga in konstiga slothering bilder.. Äääh men också 

så här smarta bilder, ååh jag är så himla smart och även vackra och konstnärliga så ja, det har ju med 

image att göra. Det känns jätteviktigt att andra ska uppfatta mig som en bra människa. 

Informant 3: Man vill liksom ”make a statement”.

I 5: Jag kollar också igenom min profil då och då. 

I 1: Jo men alltså vissa bilder vill jag absolut känna så med men annars så tänker jag alvarligt talat inte 

så himla mycket på vad jag lägger ut. Om man går in och kollar på min feed på översikten så är 

varannan bild ungefär när jag är ute, så då tar jag bild på dem som jag är ute med. Typ här sitter dem 

och dricker en öl och det är ju dels för att jag tycker om de människorna som jag är ute med och dels 

för att visa hur mysigt jag har det med mina fina vänner och jag vet inte, det är också då jag kommer 

på att ta bilder. Det är som sagt så att jag inte tänker på det som nånting så (.) Asså jag vet vad jag 

tänker om hur folk ska uppfatta mig när jag lägger upp det. Jag tänker nog inte såhär att åh, nu ska folk 

uppfatta mig på ett visst sätt för att jag lägger ut den här bilden. 

I 2: Men det beror väl på vilken bild man lägger ut (informant 5 instämmer: ”Jag håller med”)

I 1: Jaa men om vi är ute på landet en massa tjejer och vi tar en landet helg och plockar svamp och 

myser då blir det en annan grej än om jag tar en gruppbild på ett gäng människor som sitter och 

dricker vin. För då kanske jag skriver en bildtext som passar till att vi är riktiga friluftsmänniskor, vi är 

ett tight gäng som gör roliga grejer ihop men om jag lägger upp en bild på som en som jag la upp förra 

helgen på ett par vänner så tänker inte jag att oj oj oj, nu ska folk tycka att jag är riktigt skön för att jag 

lägger upp den här bilden. Det tänker ju inte jag men jag vet inte varför jag lägger upp den. 

M: Men skulle ni bli stressade om Facebook och Instagram och alla andra sociala medier som 

inrymmer den här bildbanken på nätet? Det här arkiverandet av upplevelser och allting som finns på 
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sociala medierna på ens profil eller vägg på Facebook. Skulle ni bli stressade om det försvann just för 

att det är en del av ens identitet och för att det liksom ändå är som ett sorts arkiv idag? Det är ju inte så 

många som skriver dagbok idag.. 

37.45

I 4: Jag skulle definitivt bli det för jag har en massa album från saker som jag, vänner och familj har 

gjort som jag inte har sparat på min dator längre, så definitivt!

I 2: Ja men det är av samma anledning som jag skulle bli om ett riktigt fotoalbum eller brann upp men 

inte på grund av min image. Men bara på grund av att det på samma sätt som ett fotoalbum har ett 

affektionsvärde. Jag har nämligen Inte heller dem bilderna sparade på datorn. Jag förlitar mig heelt på 

att de finns där. 

M: Men tycker ni att de ä en sorts del av ens identitet?

I 1: Man skulle ju kanske aldrig kunna uppleva samma saker igen men jag tycker ändå inte riktigt att 

det har någonting med identitet att göra.

I 3: Det är minnen men att det är en del av ens identitet skulle jag inte säga.

M: så ni upplever det inte som en del av ert identitetsskapande att liksom underhålla era profil på de 

sociala medierna? 

I 2: Naej för mig är det mer att jag skulle bli ledsen för att jag inte kan se bilderna.

I 3: Jaa när man bläddrar igenom kan man ju komma på att juste det, det här gjorde jag ju. Och är ju 

det. Eller kanske när man kollar på andras och så ser man nån bild som man är med på så tänker man 

ah just det, vi gjorde det här.

I 2: En av mina vänner gjorde en film där hon laddat ner all våra instagram-bilder som vi hade tagit på 

varandra och så la hon upp dem med nån sekunds mellanrum så att de var i takt med nån emotionell 

och bra låt och då när man fick se det, det var ju som att titta i ett fotoalbum med musik och man 

började ju nästan gråta för att det blev så uppenbart hur länge vi hade umgåtts och det blev ett sånt 

affektionsvärde i bilderna när de presenteras på just det sättet. 

I 4: Eller när man bara går tillbaka, som här om dagen när någon hade kommenterat en bild från en av 

mina resor, då blir det verkligen ett affektionsvärde. Och när man läser den gamla bildtexten och blir 

påmind om att man har det, Då blir man så himla glad. 

I 1: Jaa om nån like:ar eller kommenterar någon av ens bilder så blir det ju automatiskt så att man 

kollar genom några till (Samtliga instämmer).  Och då påminns man om fantastiska tider men alltså 

identitet?... Nääe, jag skulle inte bli ledsen för att nån identitet går förlorad men jag skulle känna mig 

ledsen för att så mycket minnen skulle försvinna. Men sen så har ju i och för sig minnen skapat en del 

av min identitet för att jag upplevt vissa grejer så man kan ju gå in på det så på ett djupare plan men 

inte liksom i stora drag.

I 4: Min Gmail blev hackad för någon månad sen som per automatik gjorde att ett mail skickades ut 

till varenda person som jag någonsin har skickat mail till genom just den mailen och då var det ju så 

att då raderades alla mina mail, hela min inkorg, hela min utkorg – allting. Och det var ju mer så att 
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jag inte var ledsen för att det hade hänt så utan det var snarare så att jag tyckte det var obehagligt att 

nån hade kunnat styra min digitala identitet på det sättet, så det tyckte jag var väldigt påtagligt hur jag 

kopplade (.) Alltså man har ju ingen aning om (.) Det är ju många som inte vet att det här inte är jag 

och den biten. 

I 1: Ja och sen skulle man ju känna sig lite handikappad om allt raderades som om ens Facebook konto 

skulle raderas, för att man skulle känna att ens digitala ”print” skulle försvinna. Det skulle ju inte vara 

svårt att skapa ett nytt men lite på det sättet, att bygga upp på nytt, den här sidan som jag i mitt fall 

haft i sex år, skulle återskapas (.) Det skulle ju också ara lite skönt på ett sätt att börja om på ny kula. 

För som sagt, det är ju många man har som vänner som man inte bryr sig om, och många bilder som 

man inte skulle vilja låg där.

I 5: Fast samtidigt, alla de här personerna som exempelvis träffat på resor för en massa år sedan, som 

man har som vän och sen så är man på en annan resa och träffar en ny person och upptäcker att man 

har en gemensam vän i den första. Det är ju såå sjukt, det är så otroligt häftigt och inget man skulle 

vilja missa så om ens profil skulle försvinna på de sociala medierna så skulle jag tycka att det var 

jättetråkigt. 

N: Vilka vinster ser ni med att vara med på de sociala medierna? Har livet på något sätt berikats sedan 

ni gick med? 

I 2: Jag tycker att det har berikats för att utan sociala medier är det väldigt många personer som jag 

inte hade haft kontakt med överhuvudtaget (Informant 1 instämmer). Sen har det inte berikat mig med 

dem personer som jag kanske ändå skulle ha träffat, förutom typ att det är enkelt att dela bilder och 

bestämma möten. Jag har en vän som pluggar i Kina som jag håller kontalt med via facebook. Vi har 

inte tid att skypea så särskilt ofta plus att det är många här hemma som jag inte har tid att ringa så ofta 

så då liksom har jag alla samlade på Facebook och håller kontakten därigenom. Eller det här när man 

får reda på att någon har flyttat.. Äähm så, så är det ju jättebra. Förutom att det matar ”nyhetsjunkien” 

i mig och älskar att klicka in på nyhetsgrejer som folk delar men inte så socialt egentligen, nej.

I 3: Ja men det är kul det här med gamla personer. Exempelvis gamla klasskompisar. Jag tycker att det 

är kul att kolla gamla personer från lågstadiet. (Samtliga instämmer).

M: Men känner prestationsångest över att vara fyndiga eller underhållande?

I 3: Joo, om man nu ska ta och skriva nånting på Facebook eller göra en statusuppdatering, asså om 

man ska lägga manken till att skriva så ska det va fyndigt, nånting smart eller nåt som engagerar 

andra. Inte det här att idag var jag ute på en promenad och såg en liten fågel. Nämen asså det ska vara 

nånting. 

I 2: Ah, ja men asså det blir ju så himla tråkigt när man lägger ut nånting och inte får nån respons på 

det. 

I 1: Men då tar man ju bara bort det, hehe.
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I 3: Jo men det är ju ett bekräftelsebehov i det. Man vill ha nån annans respons. Jag tycker att det låter 

så negativt att säga bekräftelsebehov. Det är så tråkigt. Men man vill liksom ha debatt, man vill ha en 

reaktion och bilder är samma sak. Det här med likes – det är därför man lägger upp. 

I 1: Ja men nu var jag lite skön, eller nu såg jag lite extra bra ut idag typ så. Eller kolla vad fint jag bor.

I 2: Det är ju därför man byter filter för att få sina bilder att se så bra ut det bara går. Det handlar 

liksom om att prestera. Men det finns ju ett prestationsbord som jag känner i skolan som ger mig 

mycket ångest men det på sociala mederna bryr jag mig ju egentligen inte så jättemycket om. Det enda 

som händer när jag inte riktigt är nöjd med uppmärksamheten är ju att jag tar bort den och sen 

glömmer jag det.  Men i sekunden som jag lägger upp den tänker jag att det här ska bli så bra som 

möjligt. 

I 5: När jag skulle lägga upp ett album från min USA-resa så kom det med fem bilder som jag tyckte 

var så töntiga. Och så kom det med en bild när jag stod i bikini och den råkade jag ladda upp och så 

fick jag fullständig panik där och skulle försöka radera. Men sen har jag haft prestationsångest när jag 

ska statusuppdatera.  Det var för typ ett år sen. Jag hade en sån himla ångest för vad jag skulle skriva 

så jag slutade att skriva uppdateringar för att jag tyckte att det var så himla jobbigt. 

I 1: Jag tyckte också att det var jobbigt i början.

M: Har ni någonsin känt känslan av att ni inte visat nåt livstecken på ett tag på de sociala medierna på 

två veckor, och att ni har ett behov av att lägga upp nånting? Känslan av att folk inte tror att man haft 

ett liv på två veckor. 

I 5: När jag var singel var jag så aktiv som jag aldrig varit tidigare. Det var ett fönster på en ganska 

kort period men jag har aaaldrig publicerat så mycket på Facebook. Det var innan Instagram. 

I 1: Jag kan också känna det men det handlar snarare för mig om tidsramen för hur ofta eller hur sällan 

jag lägger upp olika bilder utan snarare för (.) Asså anledningen till att jag lägger upp så mycket 

”selfies”, bilder på mig själv, är för att jag är singel. Men det handlar mer om ett bekräftelsebehov än 

en stress över att jag inte varit aktiv på ett tag. 

I 2: Jag känner snarare en befrielse när jag inte lagt upp nånting på länge. Jag känner bara att gud vad 

bra jag har varit. Jag blir jätte, jätteglad för det betyder på nåt sätt att jag inte har haft tid och gjort nåt 

viktigare i livet. 

I 4: jag vet att min farfar har Facebook och han blir så himla stressad av all feed. Han känner att han 

blir så sjukt stressad av all information att han inte orkar läsa igenom allt för han känner typ ett krav 

att han måste läsa igenom allt. 

M: Känner ni någon ångest av det tar väldigt mycket tid att vara inne på de sociala medierna, alltså att 

det är tidskonsumerande? Fastnar ni på de sociala medierna och känner att ni egentligen skulle ha 

börjat plugga för en timma sen? 

I 1: Jag som jobbbar hela dagarna i en butik känner att det är så otroligt skönt att gå in på de sociala 

medierna och koppla av. 
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I 2: Precis! Man måste lägga in den faktorn också. Att jag inte gör nånting produktivt men jag klara 

inte av att vara en good girl hela tiden. Jag tycker det är så otroligt skönt att göra nånting som inte 

”ger” mig nånting.

I 1: Ja dt är så himla skönt att göra nåt som man inte behöver anstränga sig för. Utan att man tar in 

information men det är inte så att man måste vara aktivt koncentrerad på det man gör. 

I 2: Så kan ju jag känna litegrann med att borsta tänderna ibland. Jag ska Inte borsta tänderna ikväll! 

Jag blir så trött på att jag har bortstat tänderna morgon och kväll i hela mitt liv. Vad är det för good girl 

egentligen?? (Skratt) På samma sätt som när jag hoppar det en kväll känner jag med sociala medier. 

Gud så skönt att kolla de sociala medierna. Jag kanske inte köper min kurslitteratur i tid, jag kanske 

struntar i att plugga en timma – det är jätteskönt! Jag skulle aldrig klara av att göra produktiva saker 

hela tiden.

I 1: Men om sociala medier inte hade funnits – om vi säger så, då hade man ju hittat andra sätt att fly 

undan verkligheten en liten stund. Man hade tagit mer tid på sig att läsa tidningar och böcker, vi hade 

säkert konsumerat magasin och tidsskrifter på ett annat sätt, det kommer ju alltid att finnas sätt att 

undanfly verkligheten och vara lite hjärndöd. 

Samtliga informanter börjar prata i mun på varandra om att de har heliga stunder med sina 

mobiltelefoner när det går på toa. Då passar de på att kolla igenom alla sociala medier och blir lätt 

sittande längre än vad de annars skulle.

I 5: Jaa, jag tycker att man får ångest när man sitter och inte gör nånting. Om jag inte har den med mig 

in på toan kan jag känna mig stressad över att bli klar fort så att jag kan gå och kolla telefonen. 

M: Har ni nån gång legat uppe om natten för att ni tittat på ett socialt mediums flöde?

I 5: Aldrig hänt!

Informant 1: Det har hänt mig men absolut inte regelbundet men jag är ganska ofta pigg, jag är en 

riktig nattuggla och då kan jag helt plötsligt få för mig att kolla på en massa Vine-videos och det är 

ganska hetsigt och då kan jag bli ganska uppe i varv ähh, jag sover inte dåligt ”perse” utan det är 

snarare så att jag har svårare att somna för att jag blir upp i varv.

I 2: Aldrig på grund av sociala medier men serier och sånt. Men sociala medierna blir jag bara trött av. 

M: Om ni vaknar upp på natten då, drar ni tag i telefonen? 

I 1: Nej, nej nej, 

I 5: Ja jag gör det!

I 3: Nä då kollar jag bara att jag ställt alarm.

I 4: Ja det har absolut hänt att jag gör det.

I 2: Om man vaknar mitt i natten så är det oftast för att man mår ganska dåligt, äähm då kan det vara 

bra med sociala medier för att man känner sig mindre ensam eller om man vill få bort tankarna. Fast 

jag vill mycket hellre sätta på en serie, för sociala medier ger mig kanske lite mer ångest då. 

I 1: Ja men så känner jag också! Om jag är sjuk eller på nåt sätt mår väldigt dåligt då intresserar 

sociala medier mig inte lika mycket för då är jag mer intresserad av att sätta på en film eller serie. Men 
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det är väldigt sällan jag vaknar mitt i natten. Jag är annars en heavy sleeper och somnar oftast om 

väldigt snabbt men om jag skulle dra tag i telefonen då skulle jag ha svårare att somna så därför väljer 

jag aktivt att inte dra tag i telefonen för då skulle andra saker ockupera sinnet/sömnen.

M: Skulle ni kunna beskriva er själv som beroende på ett eller annat sätt? 

(Samtliga instämmer)

I 2: Jaa, beroende men jag är ganska säker på att jag skulle kunna sluta ändå. 

I 5: Jag med!

I 2: Men jag måste bara hitta ett incitament att sluta men just nu har jag inte tillräckligt strakt 

incitament att. Jag tycker inte att det påverkar någon annan negativt så därför har jag ingen anledning 

att sluta men om det skulle bli så att det blev destruktivt då skulle jag ju ha en anledning att sluta men 

det känner jag inte riktigt utav.

I 5: Men Jag älskar ju när jag stänger av min telefon och jag skulle nog kunna göra så i flera veckor. 

I 1: Ja som när man går på bio och får en anledning till att stänga av telefonen så är det så himla skönt. 

Det är ganska vanligt att man annars bara sätter på ljudlös idag för de nya telefonerna stör ju inte 

täckningen. 

I 5: Jag vet inte riktigt om jag har något beroende men jag skulle nog kunna sluta precis när som helst. 

I 1: Förra sommaren när jag var på landet s hade vi ingen Wifi där och det var verkligen jätteskönt att 

vara ett par dar utan. Men sen är det också kul att gå in och kolla när man varit borta ett par dagar men 

man klarar sig ju verkligen utan. Men då är det också för att man får en annan frid.

I 5: Men när man väl har tillgång d är man ju faktiskt beroende.

I 1: Ja fast inte på ett negativt sätt, det finns ju folk som är knappast kan ha dag-jobb. De lägger ju upp 

avancerade saker som det ser ut som att de jobbat timmar på och så lägger de upp kanske fem såna om 

dan. Jag fattar inte vad de jobbar med. Det är liksom vuxna människor som träffar lite kändisar, bor i 

schyssta hus (.) Vad gör dem egentligen? De kanske har assistenter..

Tack allesammans för ert deltagande!

Komplement av frågor för temat User gratification

Informant 1:

Vilka vinster ser du/ni med att vara uppkopplad och aktiv på sociala medier?

Att man håller kontakt med vänner man inte träffar ofta, eller åtminstone att man får en inblick i hur 

deras liv ser ut nu för tiden. Lätt att nå ut till en större grupp människor med information man vill dela. 

Ex: Facebook - events vid fester, galz-tråden, om man har läst en viktig artikel och vill engagera fler. 

Instagram - om man är utomlands och vill dela bilder m.m. 
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Anser du/ni dig/er vara socialt rikare sen du/ni gick med i SM? På vilket sätt i så fall?

Ja, på så sätt att man får större inblick i folks liv, men det är ju på både gott och ont. Det är ett väldigt 

smidigt redskap att ta till när man snabbt vill nå ut till fler personer samtidigt. Även som alternativt 

kommunikationsmedel till telefon, sms m.m.  Däremot så blir ju face-to-face interaktionen med 

människor fattigare pga man plockar upp telefonen vid middagar, möten etc. Övrigt: lättare att 

kommunicera med en större grupp människor samtidigt.

Hur skulle du beskriva att det material som du publicerar på SM bekräftar dina 

livsupplevelser?

Tolkar det som att du menar hur det avspeglar verkligheten(???)

Om: i viss mån ja, i annan nej. En bild på Instagram kan ju försköna verkligheten eller tvärtom få den 

att se mer alldaglig ut än vad den faktiskt är.

Informant 2:

Vilka vinster ser du/ni med att vara uppkopplad och aktiv på Sociala medier?

Facebook möjliggör kontakter som fulltidsarbetande eller kanske småbarnsföräldrar aldrig skulle 

hinna via telefon eller reella möten och man ska inte underskatta ett grattis, ett like eller en cyberkram 

som tröst. Dessutom är Facebook ett utmärkt informations- och påtryckningsmedel. Tack vare många 

organisationers inlägg får jag större insikt i de många oegentligheter som pågår i världen. Jag kan gå 

med i föreningar, stödja dem ekonomiskt, sprida deras budskap, göra andra uppmärksamma på deras 

arbete. FB är enligt mig inte bara ett bra instrument på flera plan, utan också ett viktigt.

Anser du/ni dig/er vara socialt rikare sen du/ni gick med i SM? På vilket sätt i så fall?

Ja. Mitt kontaktnät är större, och om jag tycker att det blir lite för mycket struntar jag bara i att gå in 

på sajten tills jag känner mig manad igen. Det fria valet är faktiskt hundraprocentigt när det gäller FB. 

Hur skulle du beskriva att det material som du publicerar på SM bekräftar dina 

livsupplevelser?

Inte alls. Jag behöver verkligen ingen bekräftelse av andra för att känna att jag upplevt något. Jag är 

inte psykotisk. Jag har full koll på vad jag erfarit.

Informant 3:

Vilka vinster ser du/ni med att vara uppkopplad och aktiv på Sociala medier?

Kontakt med omvärlden. Se roliga statusuppdateringar. Se bilder på gamla klasskamrater etc. Lättare 

att ha kontakt med flera vänner.

Anser du/ni dig/er vara socialt rikare sen du/ni gick med i SM? På vilket sätt i så fall?
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Ja. SM underlättar kommunikationen med sociala kontakter på ett lättare sätt. Instagram, roligt att se 

bilder på andra, och lägga upp bilder på saker som man gärna skulle vilja visa för vänner och familj på 

ett enkelt sätt. Hur många gånger har man inte tidigare tänkt tanken "det här skulle man fota eller 

filma", så kan man göra det på ett enkelt sätt och visa andra.

 

Hur skulle du/ni beskriva att det material som du/ni publicerar på SM bekräftar dina/era 

livsupplevelser?

Hmm. Genom att man får bekräftelsen ifrån omvärlden. Det sätter ramen för

det som har hänt. Sedan är det väl alltid lite härligt att skryta lite om "häftiga" eller roliga saker som 

man har varit med om. Detta gäller även då man har varit med om något tråkigt. Allt handlar om 

bekräftelse och gemenskap ifrån andra människor.

Informant 4:

Vilka vinster ser du/ni med att vara uppkopplad och aktiv på Sociala medier?

Närmare kontakt med nära och kära. Med Instagram ex får jag se vad mina syskonbarn gör, eller hur 

en vän har det på en resa. På Facebook är det enkelt att administrera grupper i skolan med chatt, sidor 

osv där man kan lägga upp filer och skriva till varandra.

Anser du/ni dig/er vara socialt rikare sen du/ni gick med i SM? På vilket sätt i så fall?

Ja absolut, utan sociala medier hade jag inte haft lika bra kontakt med så många. men det underlättar 

däremot inte att ha en djup kontakt anser jag, utan den tror jag det krävs mer "fysisk närvaro" för att 

få.

Hur skulle du/ni beskriva att det material som du/ni publicerar på SM bekräftar dina/era 

livsupplevelser?

Det är kul att informera vänner och familj om saker som händer i livet, Instagram kan fungera lite som 

vykort, men jag känner däremot att jag mer och mer har börjat dra mig mot att inte lägga upp material 

på SM för att det då känns mer "äkta". Det blir ju mycket av en förskönad bild på SM och om man då 

undviker att lägga upp något så kan jag känna en väldigt bra känsla över att jag håller det privat. Då 

vet jag att det inte är polerat, utan det är mitt egna minne och det är äkta. Men om man lägger upp 

material som har en form av djupare mening, som en livsåskådning eller åsikt eller så, då kan jag 

känna att det är skönt att få bekräftelse i det, genom ex likes. eftersom man lägger upp väldigt "rätta" 

åsikter, typ rädda miljön/var vegetarian/skänk pengar/stoppa rasismen/osv osv osv.. så känns det bra 

att man blir sedd som en bra människa med bra åsikter när man blir bekräftad. men även här dras jag 

mkt mot att istället inte lägga upp det materialet av samma anledning som ovan - det blir mer äkta om 

jag skänker pengar utan att meddela det, eller att jag är vegetarian utan att lägga upp den 

informationen.
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Informant 5:

Vilka vinster ser du/ni med att vara uppkopplad och aktiv på Sociala medier?

•      Vinster med att vara uppkopplad på SM är väl att jag har bättre kontakt med mina vänner, framför 

allt dem vänner som jag inte träffar varje vecka. Man håller bättre koll på födelsedagar, på till exempel 

Facebook. Man får snabbare nyheter, som kan vara viktigt att ha koll på i tid från till exempel SL, som 

jag följer på Twtter. Det är billigare och underlättar när jag ska skicka ut information om tider och 

annat till mina kollegor, då använder jag mig av Facebook. Det är många som oftare går in på 

Facebook i jämförelse med mejlen.

�

•

•

• Anser du/ni dig/er vara socialt rikare sen du/ni gick med i SM? På vilket sätt i så fall?

•              Ja, jag känner mig nog socialt rikare sen jag gick med i SM. Har mer kontakt med folk jag inte 

träffar så ofta. Fler grattar mig på Facebook än på sms eller via telefon, det gör väl att jag känner mig 

socialt rikare.

s

Hur skulle du/ni beskriva att det material som du/ni publicerar på SM bekräftar dina/era 

livsupplevelser?

Lägger man upp en bild från någon resa eller flera resor, så kanske man uppfattas som berest och att 

man har det bra. Man tar ju oftast bilder från när man reser, är ute och äter eller gör något annat 

utanför jobbet/skolan och man vill därför visa att man är en rolig och intressant person som till 

exempel hittar den bästa och mest udda restaurangen eller krog.
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Gruppintervju 2

M: Hur aktiva är ni på de sociala medierna?

I 4: Jag är väldigt aktiv, jag kollar instagram i alla fall flera gånger om dagen och kanske facebook nån 

enstaka gång om dagen. Jag statusuppdaterar, likear, läger upp bilder och så vidare.

I 3: Just likea och kommentera är jag inte jätteaktiv med om man jämför med många andra men jag är 

inne på Facebook och Instagram väldigt många gånger om dagen. Sen läser jag mest och kollar på 

bilder mer än kommenterar och likear men det är klart att det händer om det är nåt som är bra.

I 2: Jag är väldigt aktiv på främst Instagram och det är där jag både likear och kommenterar. Det är jag 

ganska så aktiv på faktiskt. Men aa, jag är inte så mycket för att dela saker på Facebook och grejer 

utan jag hänger mest på Instagram. 

I 1: Det är samma för mig, jag är inne på Instagram flera gånger om dagen även Facebook, gillar, 

kommenterar, lägger upp mycket bilder själv och så, så jag är också väldigt aktiv.

M: Hur många timmar om dagen skulle du säga att du lägger på det?

I 1: Gud, timmar vet jag inte. Jag skrollar snabbt igenom för det mesta liksom med Instagram det gå ju 

ganska snabbt att kolla igenom nyhetsflödet där om man är inne några gånger om dagen. Så timmar 

vet jag inte

M: Vet du, informant 2. Kan du uppskatta på ett ungefär hur många minuter eller timmar det handlar 

om? 

I 2: Ääh, Nja det är jättesvår att säga hur många timmar men det är ju Verkligen flera gånger i timmen 

om man säger så. Det blir ju ofta att man sitter i skolan när man har tråkigt. Äh det är jättesvårt att 

säga, men alldeles för mycket är det i alla fall.

I 3: Det är så svårt per dag. Alltså det är egentligen när som helst när man har dötid men det är ju 

väldigt olika hur mycket dötid man har från dag till dag men det är nog inte mer en timme om dagen 

om man ska slå ut det på hela veckan. 

I 4: Jag tror nog att det är 1 till 1,5 timmar, när man kollar flera gånger om dagen. På morgonen, när 

man åker till jobbet, när man är på jobbet, hela lunchen. Så säkert 1,5 timme eller mer säkert. På 

kvällarna kan jag ligga hur länge som helst. 

I 2: När det kommer till Facebook och man är inne på datorn och så trycker man på nyhetsflödet hela 

tiden – alltså det händer ju ingenting man är bara där liksom. 

I 3: Man kanske är inne mer än vad man tror. Jag tänker på det också nu, när man ligger i sängen och 

kollar igenom det.

I 2: varje morgon och kväll gör man ju det. Det liksom det sista jag gör innan jag somnar.
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I 4: Jo men ibland när jag vaknar på nätterna, då kan jag kolla på Instagram.

I 1: Ja sen så kan man ju verkligen sväva iväg också. Alltså om man kollar runt och så hittar man en 

kändis och så hittar man en kändis, kändis och så snurrar det runt sådär. Man går tillbaka i folks arkiv 

sen 2011 liksom.

06.06

M: Är det mest via telefonen eller datorn, eller både och?

I 2: Mest telefonen från min sida.

I 3: Bara telefonen

I 4: Mest telefonen men ibland datorn också då.

I 2. Man är alltid inloggad på telefonen. Och datorn när jag väl sitter vi den när jag pluggar så har jag 

alltid Facebook där liksom. Sen så drar man ju iväg lite ibland.

M: Ser ni några vinster med att vara inne på Facebook? Vad ger det er tycker ni?

I 1: Mer har det gett väldigt i och med att jag under det senaste året inte har varit i närheten av mina 

vänner alls. Jag har varit ute och rest och bott i ett annat land i ett helt år så det har faktiskt varit 

väldigt bra för mig att ha Facebook och kunnat hålla mig uppdaterad om vad folk gör hemma och 

kunnat prata med folk framför allt på Facebook.

I 2: Jag har väl verkligen inte riktigt så stor nytta eftersom jag är hemma hela tiden och har alla mina 

vänner 5 minuter ifrån mig men i såna fall är väl det att ta upp gamla kontakter och hålla lite koll 

liksom.

I 1: Sen är det ju så att om det händer en stor händelse så står det på Facebook efter 30 sekunder om 

nån kändis gör nånting eller om nån dör alltså det är mycket som händer på Facebook. Mycket nyheter 

som kommer upp på startsidan.

I 3: Det ger nog mig inte så mycket vettigt alls det är mer nåt jag fördriver tiden med sen är det ju 

självklart väldigt praktiskt speciellt via Facebook om det händer nåt evenemang eller nån större grej 

om man inte har nummer och saker till alla och det är bjudningar och sånt på gång. Såna saker det 

händer ju absolut men till 90 % är det bara att fördriva dötid, se vad andra har för tråkiga saker för sig, 

eller roliga för den delen. Fördriva dötid.

8.29

I 4: Jag håller med också, bra för den sakens skull att man får inbjudningar och ser vad folk gör. Jag är 

aldrig sån som kollar min mail till exempel så all information kommer på telefonen. Kommer det inte 

på sms så kommer det ju på Facebook eller Instgram. Annars så är det nog mest tidsfördriv.

M: Tycker du att du är socialt rikare sen du gick med i de sociala medierna?

I 4: Nej, jag tycker nog snarare motsatsen tror jag. Asså jag tror man vänjer sig vid (.) Eller det är ju 

annorlunda för dig som har bott utomlands (informant 1) men jag som träffar mina kompisar, jag kan 

ju se på Instagram att dem sitter och fikar, då struntar jag i att höra av mig till dem, kan ju det bli en 

sån grej att man håller så mycket koll på alla ändå genom Instagram, tycker att alla verkar upptagna 
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eller att man bara glömmer bort att höra av sig för man vet ändå vad som händer i sina vänners liv. 

Man har hjärnkoll på vad alla gör liksom. Jag vet exakt exempelvis vad ni gör utan att jag har träffat er 

på ett tag (Informanten pekar på de andra intervjudeltagarna).

I 3: Ja men exakt, då behöver man inte ringa och fråga för det finns redan på Instagram eller 

Facebook.

I 4: Precis, så det blir ju en lathetsgrej att man bara går in och glor på vad alla gör. 

I 1: Man tror att man har kontakt med flera än vad man egentligen har.

I 2: Ja precis.

M: Känner ni att det ni lägger ut på Facebook och Instagram, att det på nåt sätt bekräftar era 

livsupplevelser? 

I 4: Jo men det handlar väl alltid om att man vill ha bekräftelse när man delar med sig av nåt så, tänker 

jag.

I 2: Man blir glad om man får många likes (Alla skrattar och instämmer)

I 3: Ja det gäller och vara noga när det kommer till att välja bilder och filter.

M: Så ni är selektiva med vad ni lägger upp? Ni lägger inte upp vad som helst?

10.44

Samtliga informanter: Nä, nä, nä – inte vad som helst inte.

M: Hur vill ni helst bli uppfattade med det ni lägger ut?

I 1: Vad jag lägger ut för nånting?

M: Vad är det för typ av bilder eller statusuppdateringar du lägger ut för att uppfattas på ett visst sätt?

I 1: Jag lägger upp saker jag gör, roliga saker. På det senaste året har det mest blivit från fina resor och 

sånt där. Som idag åkte jag runt ön Oahu (Hawaii) och då tycker jag att det är kul att lägga ut bilder 

från en fin strand så folk får ta del av vad jag gör för äventyr. Jag lägger knappt upp några bilder på 

mig själv utan det är mest fina platser, lite kompisar och så där.

I 2: Jag har inte levt ett lika intressant liv som informant 1 det senaste året så jag vet egentligen inte 

vad det är jag vill lägga upp så jag (.) Jag försöker typ få det att se ut som att jag har ett ganska roligt 

liv men det blir väl lite påklistrat ibland kanske, men vad jag gör, det jag gör. De är inte överdrivet 

mycket bilder på mig själv heller utan allmänna och kompisar och sådär.

I 3: Jag lägger inte ut alls mycket överhuvudtaget men om jag väl gör det så är det mest (.) Alltså det 

skulle aldrig falla mig in att ta ett kort i spegeln och skriva nu är jag på väg till jobbet. Det är inte min 

grej riktigt. Det är så ointressant. På nåt sätt så är väl allt jag lägger upp inte jätteintressant för alla 

men nånting försöker man väl lägga upp som man tror att andra människor tycker är intressant att se, 

såklart. Till exempel jag tror att mina vänner är lite nyfikna på att veta vad jag gör på min semester 

just nu. Det kommer säkert upp en bild eller två härifrån och visst ibland har man trött humor och 

hittar nån rolig bild eller text och då gör man det bara sådär men oftast är det väl det man tror folk är 

mest intresserade av sen hur intressant det egentligen är märks väl på likesen. (skratt)

I 4: Jag håller med det som tidigare sagts. Man lägger upp det man gör, det som man tycker är kul.
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M: Är det främst bilder eller statusuppdaterar ni också?

13.35

Samtliga informanter: Bilder, på både Facebok och Instagram

I 3: Jag vet inte senast jag la upp en statusuppdatering.

M: Tycker ni att det är viktigt att skapa en så viktig bild som möjligt av er själva?

I 4: Ja det är det väl, eller alltså det måste man väl göra. De enda bilderna som inte alltid blir mest äkta 

de är dem man tar på sig själv. Man tänker att de är väldigt uppstyrda oftast. Men sen dem andra kan 

man ju nästan höra en annan person säga texter till och se en bild och man känner igen det från 

personen, med det kan ju vara de där ”selfie” bilderna som kan vara lite överdrivna för vissa eller 

kanske för sig själv också.

I 3 Ja det beror på, det är klart jag vill lägga upp saker och ting som ska vara äkta såklart men jag 

lägger liksom inte upp saker om mitt vardagliga liv utan jag lägger ju upp det som är det roligaste i 

mitt liv. Om man går igenom nåns Instagram så ser man ju på det stora hela att dens liv är perfekt. Jag 

lägger inte upp en bild på mig själv när jag har feber eller när det är tungt på jobbet så på det sättet så 

blir väl inte själva livsbilden så äkta på det stora hela liksom. Samtidigt det är inga fake-bilder eller nåt 

sånt där, men det blir ju inte att man speglar hela livet. Det ju mest glada och roliga stunder som man 

lägger ut, inte när det är piss och skit. 

I 2: Jag håller med där. 

I 1: Jag tänker också precis samma sak, att det är mycket som man lägger upp som är äkta men det är 

en stor del som man missar också.

I 2: Ja det är ju inte så många delar som man inte lägger upp å andra sidan.

M: Så ni ser inget värde i att lägga upp en bild som visar på lite djup som när man är hemma och är 

sjuk exempelvis?

I 3: Nämen det tror jag inte är så många som är intresserade av att se. Som jag sagt tidigare säger jag 

inte alla är intresserade av att bara se det här roliga och glada som jag vill se, men jag tycker att det är 

roligare att se nån som är på Kanarieöarna och dricker en bira i solen än att se nån som ligger hemma 

med en förkylning liksom. Sen händer det ju (.) Alltså jag har säkert lagt upp nån bild nån gång när jag 

har tråkigt, så här kul har jag det la la la, men 9 av 10 bilder är ju nånting som är bra liksom.

M: Tycker ni att det är viktigt för er image då? Som du informant 1 som varit ute och rest en massa, du 

är ju inne i en sån fas i ditt liv, känner du att de sociala medierna kompletterar den bild som andra 

människor har av dig?

I 1: Ja absolut, det är kul att folk får den bilden för det är vad mitt liv handlar om just nu och det är väl 

så jag vill bli uppfattad lite liksom.

I 2: Jag vet faktiskt inte, jag har inte nån speciell tanke sådär.

I 3: Jag har aldrig tänkt på det så, att jag måste skapa eller skydda min image. Nä, inget sånt som jag 

tänker på när jag lägger upp nånting eller vad jag nu gör.
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I 4: Nämen jag säger samma, sen kanske man vet vad man inte skulle lägga upp. Det är väl vad som är 

nej, nej, nej. Men annars upplever jag det inte så. 

M: Känner nåt krav på att vara med på Facebook och Instagram?

I 3: Nä, absolut inte – det är för min egen skull men inte för nån annan. Faceboook är bra att ha ibland, 

Instagram är kul att kolla på, det är det enda.

I 4: Man kommer klara sig utan det om det skulle vara så liksom.

(Informant 1 och 2 instämmer.)

M: Så ingen av er upplever att den måste vara med av hänsyn till sina vänner eller så?

Samtliga informanter svarar nej.

M: Hur tycker ni att det känns när ni inte varit aktiva på ett tag? Exempelvis varit bortresta och inte 

haft ett Wifi. Hur känns det då?

I 1: Så stor del är det liksom inte så att man känner att man håller på att gå under utan men det är 

väldigt skönt att ha det till hands. Alltså det är väldigt kul (.) så fort man ser att man är på ett kafé med 

Wifi så tar man ju chansen att gå in och kolla. Men det är ju ingenting man egentligen behöver.

I 2: Se bara efter den här flygresan vi alla här har gjort, när vi fick reda på att det fanns wifi på hotellet 

så satt ju alla till slut. Det blir ju så.

I 3: Ja men finns det möjlighet så går man väl in, finns det inte så kan jag inte bry mig mindre, 

egentligen. Ja, har du möjligheten att gå in, du vet att det finns nånstans i närheten ja då kan du lika 

gärna gå dit istället för att sitta här där det inte finns. Men finns det inte så fine – jag har andra saker 

för mig.

I 2: Som här vi har ju en massa andra kul saker att göra.

I 4: Ja, jag håller med.

M: Känner ni ibland prestationsångest när ni ska lägga ut nånting?

I 2: Inför att jag ska lägga ut en bild eller en bildtext så kan jag hålla på och vela om jag ska lägga ut 

det eller inte. Jag mms:ar mina kompisar varje gång och frågar om de tycker att jag ska lägga ut den 

eller inte. Jag vet inte varför egentligen. Jag måste typ bara veta om nån tycker att det är nödvändigt.

I 1: Jag känner ingen prestationsångest däremot så vill man att det ska bli så bra som möjligt när man 

väl lägger upp nånting. Alltså att man gör det bästa av situationen men man kan lätt sitta en kvart 

innan man lägger upp en bild och pröva lite texter, hashtags, lite filter. Men man har ingen 

prestationsångest, nä. 

22.17

I 4: Ja men det har man gjort, ångrat sig och suddat ut och skrivit nytt men jag känner mig inte nervös 

innan eller så, nä.

I 3: Jo men det är klart man känner det. Det är som jag sagt tidigare, jag lägger liksom inte upp de här 

”selfie” bilderna eller dem här ”nu är jag på väg till jobbet”, då är det väldigt enkelt att lägga upp såna 

bilder (.) Asså lägger jag upp en bild så vill jag ju att det ska va nåt som nån tycker är intressant, då 
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vill man ju lägga ner lite tid på det och tänka efter. Sen att det ibland blir som det blir, då är det inte 

mer än skitsamma, ingen big deal sådär men det är klart det kan ta tid att välja ut en bild och lägga upp 

och komma fram till vad som ska skrivas. Så är det.

M: Så det finns lite prestation kopplat till det här?

I 3: Men asså prestationen – ja så är det väl, det är att man försöker få det så intressant som möjligt, så 

nån form av prestation. 

M: Hur känner ni när det kommer till jämförelsen med andra. Om ni exempelvis ser era vänner få sitt 

drömjobb, bilda familj – hur känns jämförelsen?

I 4: Nä, asså jag vet inte det beror väl på vad det är för person. Ibland så kan det ju sticka i ögonen, 

ibland så är det bara kul liksom. Så det är ju mer beroende på vad som åker upp liksom, skulle jag 

säga.

I 3: Absolut, eller inte med det som händer med Facebook och Instagram. Om jag vet att någon har 

bildat familj och jag jämför mig med det - strunt samma vad det handlar om - så påverkar väl inte det 

mig så mycket om det hamnar på Instagram eller Facebook. Det tror jag inte. Sen att man kan jämföra 

det med det verkliga livet, det är en annan sak. Men att jag har inte börjat jämföra mig mer på 

Facebook eller Instagram om det dyker bilder och texter från deras liv, nä det tror jag inte. Nä. Kanske 

men det är ingenting jag tänker på.

I 1: Kanske att det kan sticka i ögonen om det är en människa som sticker en i ögonen i verkligheten 

också. Så att det blir liksom förstärkt på Instagram eller Facebook men inte nödvändigtvis när nån 

lägger upp en bild liksom på nånting man är lite avundsjuk på.

25.00

M: Vad tycker ni om det här skrytet som det blivit på Facebook och Instagram? Man pratar ju om att 

jantelagen har tryckts undan litegrann på grund av de sociala medierna, att vi är mer benägna att skryta 

helt enkelt.

I 1: Jag tycker att alla skryter med mer eller mindre alla bilder de lägger upp. 

I 3: Det känns som att det liksom har passerat - det är skit samma, alla gör det.

I 4: Ja man gottar väl sig i det litegranna också. Det är det man vill se innerst inne tror jag.

I 1: Ja man skryter ju inte om att man är här på Hawaii, man vill bara visa vad man upplever. Så det 

blir lite undermedvetet skryt. 

M: Tycker ni att Facebook och Instagram tar tid från viktigare saker i livet som att umgås med vänner, 

gå och träna eller jobba, ni kanske blir störda i jobbet eller i studierna?

I 2: Jaa blir ju väldigt störd i skolan och i allting. Så fort jag ska plugga så är Instagram viktigare och å 

blir det att jag bara trycker längre och längre bort så kommer man aldrig igång. Det är samma sak med 

Facebook, man sitter och trycker på det där flödet hela tiden för att man inte orkar plugga, och i skolan 

också när det är nån tråkig föreläsning så jag påverkas väldigt mycket av det.

I 1: Jag kan känna att det är mer ett störningsmoment när man pluggar, jobbar eller sitter och fikar med 

en kompis. Jag skulle exempelvis inte hoppa över gymmet för att sitta hemma vid Instagram så det tar 
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inte nån tid på det sättet utan det är mer ett störningsmoment. Instagram åker upp väldigt ofta när det 

kanske inte borde.

I 3: Så är det ju, men det är som Amanda sa (informant 1), jag skulle inte strunta i gymmet för att jag 

känner att jag vill stanna hemma och kolla in Instagram eller nåt sånt där, för det är ju när det är dötid. 

Men grejen är ju den att om Facebook och Instagram inte hade funnits hade jag troligtvis inte gjort så 

jättemycket på den tiden ändå. Det finns ju jättemycket saker som man borde göra under den dötiden 

men jag tror inte att jag hade fått mer saker gjort om det inte fanns. Då hade jag ändå tagit den dötiden 

och sappat på TV:n eller vad som helst.

I 4: Jag störs inte av att det tar upp min tid. Jag kollar när jag är på väg nånstans. Men jag kan ju inte 

kolla de sociala medierna när jag står på mitt jobb med mina kunder så nä, jag blir inte störd.

M: Har ni nån gång upplevt koncentrationssvårigheter, som du i dina studier, informant 2?

I 2: Ja exakt, jag vet helt enkelt att det är roligare att kolla Instagram, det har bara blivit så dumt. 

I 1: Jo men det kan ju vara att man inte är riktigt närvarande i ett samtal. Att exempelvis telefonen 

plingar till och så kollar man, så ja absolut ibland.

I 3: Jaa, det är klart om man har ett samtal eller nånting. Men om jag skulle sitta kolla på Instagram då 

så är det där samtalet totalt ointressant för mig ändå. Om jag har en konversation och jag tycker att det 

är intressant och värt och lyssna så skulle jag aldrig ta upp min telefon för att kolla vad mina polare 

gör just nu eller vad som helst. 

I 4: Jag håller med, det stör inte min koncentration så. Inte alls. 

M: Tycker ni att det är nån skillnad i hur ni vill uttrycka er på Facebook och Instagram?

Idag är det ju lätt hänt att man tappar kontrollen över vilka som är ens vänner där; den kan vara chefer, 

kollegor, ens föräldrars vänner medan man på Instagram kanske har en annan umgängeskrets. 

Upplever ni att ni anpassar vad ni lägger ut på grund av det?

I 4: Jo men det gör jag och det är väl därför man använder Instagram mer antagligen. För på Facebook 

är det gamla gymnasielirare och föräldrars kompisar, jätteavlägsna så då blir inte det lika roligt så då 

är det roligare att gå in på Instagram och se vad de som står en närmast och rör sig omkring en, vad de 

gör.

I 3: Jo men så är det, Nu vet inte jag när jag senast lade ut nån status på Facebook men det är klart, det 

är väl kul om grannen vill vara kompis med mig på Facebook men det innebär inte att den ska veta 

vad mitt liv handlar om så det är klart att man inte lägger upp vad som helst för vem som helst. Asså 

man håller sig väl tillbaka i vissa saker för att det som sagt inte bara är de närmaste som ser det.

I 2: Det är som Informant 4 säger, det är ju olika människor på nå vis som man har på Facebook och 

Instagram. Jag vet inte… Men visst är det skillnad. Men jag uppdaterar inte så ofta på Facebook heller 

liksom.

I 1: Nämen precis jag uppdaterar inte heller nånting på Facebook så jag vet inte om det är det som gör 

det till en stor skillnad för att det känns liksom som en större sak att posta en sak på Facebook än vad 

det gör på Instagram och jag vet inte om det beror på människorna eller för att man inte är lika aktiv 
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där (.) Jag vet inte. Men absolut - jag postar inte vad som helst på Facebook, det är om det är nånting 

viktigt om ens mobil är borta eller så, på det sättet använder jag på Facebook och på Instagram är det 

mer roligt liksom, mer fritid liksom. 

M: Men börjar vännerna på Facebook komma över till Instagram och släpper ni in dem i så fall?

I 3: Min sida på Instagram är inte låst så den kan ju vem som helst gå in och kolla på. Så det är bara 

tuta och köra om det är så.

I 2: Min lärare började följa mig härom veckan.

I 4: Min är låst.

I 1: Min är öppen.

M: Känner ni er stärkta av att vara med på Facebook och Instagram, alltså att det boostar er när ni får 

många likes, när nån kommenterar eller lägger upp bilder på er?

I 1: Inte så att det gör nån stor förändring i mitt liv men det är klart kul att få likes men inte så att man 

går runt och tänker på det eller känner att ”nu ska jag lägga upp en bild så att självförtroendet kan 

höjas lite, inte så men det är alltid kul att få likes.

34.20

I 3: Får man många likes så är det ju en bekräftelse på att man lagt upp en bild som folk tycker är 

intressant och jag känner väl att det är det det handlar om. Så desto fler likes desto bättre jobb har du 

gjort på nåt sätt. Så är det ju. Det är belöningen på nåt sätt. Då vet man att det var en hyfsat bra bild 

man lagt upp liksom, folk gillar den. För det är klart att det är kul att få många likes helt enkelt.

I 4: Jo men det är det väl, såklart.

M: Har ni gjort det till en kvälls- eller morgonritual eller både och? Exempelvis att ni på morgonen 

innan ni lämnat sängen kollar igenom Facebook eller Instagram?

35.01

I 1: Inte på morgonen, det har jag inte tid med men alltid på kvällen. Jag ställer klockan och kollar en 

sista vända

I 2: Jag kollar morgon och kväll.

I 3: Det blir ju kvällen för där har man dötid innan man somnar så det är väl det sista man gör. Har jag 

tid på morgonen så blir det när jag käkar frukost eller när jag åker till jobbet till exempel men det är 

när det hinns med liksom.

I 4: Jag kollar både morgon och kväll.

M: Har ni nån gång suttit uppe på tok för länge för att ni fastnat?

I 4: Ja absolut, det blir lätt att man svävar iväg - allstå att man börjar skrolla igenom nån annans profil 

och sen kan man ju kolla hur länge som helst. (Informant 3 instämmer) Jag har nog aldrig legat en hel 

natt men säg att man har lite svårt att sova då går man in och glor och så fastnar man på nånting. 

Samtliga deltagare instämmer.

M: Har ni vaknat om nätter och gått in och kollat?
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I 4: Ja, som nu när jag är jetlaggad och vaknar och är ganska pigg. Men det kan hända andra nätter 

hemma också faktiskt. Inte jätteofta – men då och då.

I 3: Nä, det ska gå väldigt långt. Då ska jag ligga vaken länge och inte somna om för att jag ska gå in 

på min telefon och kolla Facebook och Instagram. Det kan jag säga, det har säkert hänt men, nä. 

Vaknar jag så försöker jag somna om, that´s it!

M: Har ni nån gång lagt ut nånting som ni känt har missuppfattats och inte fått tillräckligt många 

likes?

I 3: Jag vet ju inte om det blivit missuppfattat men jag har väl bara tänkt att det inte är tillräckligt 

intressant för folk. Jag har väl aldrig tänkt att ”oj, det här var inte så bra att ingen förstod det här. Där 

gick det åt h-vete med likesen”. Tror jag inte att jag tänkt i alla fall. Det har nog mer bara varit ”ha va 

tråkigt att det bara är jag som tycker att det här är intressant”. Jag har aldrig plockat bort nånting 

däremot har jag ändrat, lagt upp och sen kommit på att nån annan text kanske skulle passa bättre så då 

har jag tagit bort den och lagt upp den på nytt men jag har nog inte tagit bort en för att jag får för några 

likes. 

I 4: Jaa, det tror jag nog att jag nog har gjort. Jag vet att jag gjort det nån gång när jag varit ute. Sen 

några kommentarer också där jag känt ”aah vad skrev jag där”. Så det vet jag att jag har tagit bort 

-kommentarer, flera gånger för att jag skrivit nåt som jag ångrar sen. Inte så ofta men det sker väl.

I 1: Jag har plockat bort en del bilder från när jag varit ute, och när man varit ute kan det ofta bli 

många bilder på raken – alldeles för mycket (skratt) Sen så har jag (.) Jag skaffade Instagram ganska 

så tidigt och i början var det bara av redigeringsskäl. Alltså bara för att jag ville redigera bilder på mig 

själv och jag visste inte att man kunde följa varandra. Ääh, så det har jag raderat nu i efterhand för det 

var verkligen för mycket. Det var verkligen töntiga bilder liksom.

I 2: Ja men det är väl samma här. Faktiskt, såna här gamla som man bara, nä.

M: Skulle ni kanske kunna se er som beroende av sociala medier?

I 4: Jo, det e man väl mer eller mindre såklart eftersom man är väldigt beroende av att alltid ha med 

sig sin telefon och som informant 2 sa, asså att man bara sitter och trycker utan att egentligen kolla 

och man har det liksom bara vid sig. Så det e jag absolut (.) Garanterat så är man det!

I 3: Jaa, men det tror jag nog att man är (.) Det är väl lätt att säga att det bara är ett tidsfördriv men 

man kan väl fördriva sin dötid på jäkligt många andra sätt än att gå in på Facebook och Instagram men 

det är ju det man väljer så, ja jag är nog lite beroende av det. Absolut. 

I 2: Ja men jag skulle nog också säga att jag är beroende av det. Man märker ju det många gånger att 

det går före mycket annat.

I 1: Ja, absolut! Just att jag är inne flera gånger om dagen och att jag har mycket kontaktnät där, att jag 

håller kontakten med många på sociala medier. Just för att jag inte bor hemma och jag har många 

kompisar som bor utomlands, är ute reser och så. Så det är väldigt bra sätt för mig att hålla kontakt 

med folk och så. Absolut.
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M: Men om saker och ting försvann då – bilder, uppdateringar och så - skulle ni känna nån stress? 

Eftersom det inte är så vanligt att man skriver dagbok idag blir ju Facebook och instagram ens 

dokumentation av ens liv. Hur skulle det kännas om allt bara la ner?

I 4: Tråkigt såklart. Det är ju ett arkiv men samtidigt så tror jag att idag så körs allt bara på så man 

skulle nog glömma bort det ganska fort. Det är som när man gör sig av med gamla datorer och 

mobiler, jag hivar bara skiten - bryr mig inte om att spara bilder eller så, så har jag alltid varit så finns 

det där så finns det men gör det inte det så bryr jag mig inte så mycket. Jag har haft tre mobiler i år och 

har förlorat jättemycket bilder och material i min telefon men det är ingenting som jag sitter och sörjer 

idag.

I 3: Nä, ja tror att det är en vanesak. Försvinner allting pang liksom, det är klart att det plötsligt att 

man måste hitta på massa andra saker att göra än att gå in men jag tror inte att det tar så himla lång tid 

innan man har glömt det där, att gå in där och kolla så då gäller det bara att vänja sig vid det istället för 

att gå in på det. Så för mig hade det inte vara världsstort om det försvann.

I 2: Om det kommer plötsligt hade det såklart varit så här ”oj” men jag tror också att man vänjer sig 

fort.

I 1: Ja men jag tror att det är som informant 4 säger också. Det är klart att det är jättetråkigt men jag 

har också tappat bort telefoner, man kommer över det att det försvinner men det är själklart att det är 

tråkigt om alla ens bilder försvann. Ääh, för det är ju som sagt som en lite dagbok man driver liksom 

så absolut skulle det vara jättetråkigt men jag skulle nog komma över det ganska fort. 

Tackar så mycket för ert deltagande!
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Informantintervju 1

M Hur pass aktiv skulle du säga att du är på de sociala medierna?

I : Just aktiv är en svår fråga eftersom man kan vara passivt aktiv genom att logga in och kolla läget 

men det betyder ju inte att man själv är aktiv i att framställa sig själv. Så jag skulle nog säga att jag är 

aktiv vad det gäller att logga in och liksom så (.) På fler olika sociala medier. Men det är väl framför 

allt Facebook och Instagram däremot är jag inte så aktiv i att profilera mig

M: Men när det kommer till att likea eller kommentera?

I: Jo men jag är nog ganska generös när det kommer till gilla och ändå ganska flitig när det kommer 

till att kommentera

M: I vilken utsträckning är du uppkopplad när det kommer till hur många timmar per dag?

I: Vilken svår fråga eftersom oftast är man ju inte online mer än någon minut åt gången men om man 

lägger ihop det där så är det nog ganska mycket. Jag skulle nog säga att det i alla fall är en och en halv 

timme, kanske två timmar.

M: På vilket sätt är du uppkopplad då, via telefonen eller datorn?

I: Äh, ja de är nog mest via telefonen det har liksom blivit en trendändring där tror jag från datorn till 

telefonen.

M: Vilka vinster ser du med att vara uppkopplad på de sociala medierna?

I: Ja äh, alltså jag ser vinster ähm dels för att det är viktigt i min yrkesroll att hålla sig uppdaterad, att 

man liksom är insatt i det nya så det är väl en vinst tycker jag. Sen så ser jag också en vinst med att jag 

kommunicerar med mina vänner, håller kontakten så det är socialt liksom. 

M: Hur vill du helst bli uppfattad på SM? Finns det någon skillnad i hur du vill bli uppfattade på de 

olika sociala medieplattformarna?

I: Facebook idag är så integrerat mellan arbete, privat, och liksom familj, och vänner. Så där känner 

jag att jag kanske snarare tar ett steg tillbaka medan Instagram mer har börjat fylla funktionen att där 

kanske man bara har sina kompisar. Man kanske inte är vän med chefen på Instagram utan där kanske 

man är lite friare jämfört med på Facebook. Där får man mer tänka efter då för att det är så blandat 

liksom med vilka som kan se vad man gör. 

M: Så det var ett aktivt val att vara mer selektiv på Instagram vad det gäller vilka man blir vän med?

I: Instagram har nog inte blivit så vanligt ännu. Men det är ju bara en tidsfråga, det börjar ju komma 

mer och mer förfrågningar från gamla grannar och så.

M: Kommer du släppa in dem då?

I: Det där är jättesvårt för jag kan ju liksom undra varför ska typ min gamla granne som jag inte har 

någon kontakt med – som inte ens har kontakt med mina föräldrar – se vad jag och mina kompisar gör 

på Instagram? Alltså, vad är syftet med det? Men samtidigt så är det ju direkt oförskämt att inte svara 

på en förfrågan så det är ju jättesvårt. Det skapar lite social ångest. 
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M: Så kan man säga att du än så länge är lite mer mån om hur du uppfattas på Facebook för att det är 

en arena för betydligt mycket fler människor i din omgivning?

I: Jo där får man verkligen tänka sig för.

M: Hur vill du gärna profilera dig då?

I: Asså jag vill nog inte gärna profilera mig alls egentligen på Facebook utan jag vill nog vara ganska 

så neutral. Ähm sen är det ju svårt att vara helt neutral. Man har ju haft det i ett antal år så man har nog 

profilerat sig på nåt sätt vare sig man vill eller inte. Bara genom vissa grejer liksom. Så jag har nog 

inget uttalat syfte med att finnas där egentligen mer än att jag finns där. 

6.50

M: Är du mån om att skapa en autentisk bild av dig själv? Alltså Instagram nu exempelvis då. Känner 

du att du kan vara lite mer dig själv där eftersom du i huvudsak har dina vänner?

I: Jag skulle ju inte lägga ut fula bilder på mig själv så kan man säga, så nej. Det är det nog inte. 

M: Hur tänker du då? Prioriterar du att lägga upp en viss typ av bilder eller? 

I: Näe, det är nog mest så här att oj det här var ju en lite rolig bild som man vill låta någon annan ta del 

av. Den här var ju lite kul liksom, så det är mer så tänker jag. 

M: Lite mer lättsmält sådär?

I: Jaa, jag har ju mycket bilder på mina djur och alltså mycket den typen av bilder. De är ganska så 

intet sägande egentligen men det är väl för att det är ett sätt (.) För alltså om man inte uppdaterat på ett 

tag kan man nästan känna såhär att oj har det hänt något. Så det är liksom bara ett sätt att visa hallå 

världen jag finns här. Sen om det bara råkar vara en bild på typ min hund så är det ju ändå en liten 

påminnelse om att man finns. Men jag har nog ingen riktig tanke med hur jag framställer mig själv tror 

jag. Varken på Instagram eller Facebook. 

M: Så den personliga imagen är mer sekundär tycker du?

I: Jaa alltså (.) Nej just jag vill nog vara så ganska neutral tror jag. Jag tänker exempelvis på att jag inte 

har skrivit ut på Facebook var jag jobbar och det är också en sån grej jag känner. Jag ser liksom inte 

varför jag skulle göra det. Då finns det linked in som liksom är en mer uttalad karriärsida. Där kan 

man ha sånt liksom men inte på Facebook. 

(Klargör skillnaden mellan image identitet.)

M: Hur tror du att andra uppfattar dig på sociala medier?

I: Jag tror att jag (.) Alltså det är skillnad på Instagram och Facebook. Jag tror påå, gud va svårt.. Ähm, 

näe alltså jag vet inte. Tycker det är så himla svårt. 

M: Men om man tänker på att du ser vissa vinster i att hålla dig uppdaterad och kontakten med vänner 

och så. Upplever du ett krav liksom. Exempelvis det du sa om att du måste lägga upp en bild för att 

visa att du lever?

11.30

I: Jag skulle nog säga att ångesten inte ligger så mycket i att det är ett krav att synas och finnas. 

Ångesten ligger nog mer i det man matas med. Alltså när man går online på sociala medier, där kan 
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man ju få lite komplex eller vad man ska kalla det för på grund av andras image eller hur jag upplever 

dem.

M: känner du ett prestationskrav då? Att du måste vara underhållande i din statusuppdatering eller så? 

I: Nej det gör jag inte. Det kan ju riskera att back-fire:a på en själv liksom. Att det inte blir en like-

raket utan att det liksom bara dippar. Men man är nog ganska känslig för jo men det här är ju lite kul, 

det här är ju positivt och så liksom lägger man upp nånting och så kanske det slutar med att man inte 

får så många likes som man hade tänkt sig och så tar man bort det. Det säger ju ganska mycket om det 

bekräftelsebehov som man ändå har. 

M: Oro, har du nån gång drabbats av en oro över att vara aktiv? Exempelvis som det du nämnde precis 

om att publicera fel material. Oro att det ska börja diskuteras om någonting på sociala medier, att det 

ska finnas en tråd nånstans där det pratas om saker som berör en själv?

I: Alltså det är ju en jätteångest att logga in på Facebook en kväll när man har varit ute kvällen innan 

och varit ganska så berusad och att man dagen efter inte minns vad man har gjort. Det är en jätteångest 

verkligen, om man råkar slinta på gilla-knappen på nån gammal snubbe. Eller om man känner, shit 

hela kvällen har bara gått och jag har bara suttit här framför Instagram eller Facebook. Det är ångest. 

Sen vet jag inte om jag tycker att vara aktiv skapar en oro i sig. Men det är den här ångesten i att man 

lägger ner väldigt mycket av sin tid på det. 

M: Jämförelse, som man kanske vill skydda sig lite mot? 

I: Jaa, den här bilden av att andra lever så perfekta liv, den är nog ganska så ångestframkallande om 

man säger så. Och så försöker man svara upp mot den. Och just det märker jag är lite av en 

generationsfråga. För det märker jag att dem på mitt jobb som är typ 40+ som verkligen lever 

radhusliv, eller med unge villa och Volvo och hur dem hela tiden fläker ut sina totalt ointressanta 

betraktelser men bara för att liksom visa på att ”jag har det så bra i min lilla familjetillvaro”. Och det 

är ju sånt som man själv nästan ser ner på för att man genomskådar det. Men jag tror att där ligger dem 

steget efter den yngre generationen för att de är mindre inkörda liksom.  Det skapas liksom outtalade 

kommunikationstrender.

14.48

M: Kan du känna dig bunden till den kategori eller kommunikationstrend som du tillhör?

I: Jo men jag är nog ganska lik många av mina kompisar.

M: Hur ser det på det här att man är ganska anpassningsbar i det här forumet? Alltså att du publicerar 

sådant som passar in inom din krets?

I: Jo men man har nog i bakhuvudet att den här arbetskollegan ser nog det här så tänker man nog ändå 

på sina närmaste när man gör grejer. För man tänker att det är dem som snappar upp det.

M: På vilket sätt upplever du en stress när du varit frånvarande och inte utfört nån synlig aktivitet på 

de sociala medierna?

I: Jaa, då var det såhär att jag hade min månad av avhållsamhet från sociala medier, ähh och jag tänkte 

såhär att gud vad jag kommer lida av abstinens när den här månaden har gått men jag gjorde faktiskt 
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inte det. Det var verkligen så här gud jag har inte missat nånting så jag upplever nog inte det liksom 

kopplat (.) Det är klart om det är en dag som man inte får logga in då blir man såhär skitstressad för då 

tycker man att då har man liksom missat skitmycket men inte när det liksom är man själv som tar ett 

aktivt beslut att nu ska jag hålla mig borta från det här så i en månad eller nånting så då upplever jag 

ingen stress. Då har jag väl avvänt mig. 

M: Hur upplever du att Facebookande och Instagramande tar tid från andra saker i livet som att umgås 

med vänner, träna och arbeta?

I: Jo men jag tror att det är lätt att tiden går och man tänker inte på det och då blir det att man bara oj 

klockan är för mycket men då hinner man inte träna eller typ att man bara kanske tänker att man ska 

ringa en kompis och så går bara tiden. Det är nog rätt lätt tror jag.

M: Men finns det nånstans att man på nåt sätt rationaliserar det hela genom att tänka att ”jag har ändå 

varit social här och hållit koll på vad som händer runt omkring mig så jag har tagit in en massa social 

information”?

I: Återigen det är skillnad på Instagram och Facebook. På Instagram kan jag nästan känna att jag gör 

mina kompisar en god gärning när jag går in och gillar deras bilder (skratt) men på Facebook så är 

man ju lite mera så här (.) Där är det ju så himla mycket som dyker upp så där kanske man inte är så 

himla social. Eller jag brukar sällan chatta på Facebook.  Men det är ju inte så att jag om jag sagt att 

jag ska ringa en kompis och så går jag in och gillar tio av den personens bilder så är det ju inte så att 

jag makear up för telefonsamtalet (skratt). Det ju inte så att jag betalar i en digital ”gilla-valuta” 

liksom. 

M: Har du nån gång drabbats av koncentrationssvårigheter på grund av att du blir störd av de sociala 

medierna?

I: Oh ja.

M: Kan du ge exempel på nån situation?

I: Jaa det kan ju vara att man träffat en kille eller nånting som man har lite koll på och så kanske man 

går in och stalkar honom istället för att sköta sitt jobb liksom. Jag håller mig inte ens till en timme utan 

jag känner bara att nu är det läge för en lite paus.

M: Vi ju tidigare varit inne på att du kan sitta uppe om sent kvällarna och fastna på de sociala 

medierna. Hur länge har du varit uppe som längt då?

I: Det är ju lätt det här att man tror att man tittar på Tv och så tittar man på mobilen men så står Tv:n 

på och så tänker man att man tittar på Tv fast i själva verket så tittar man på mobilen. Då kan ju 

timmarna gå liksom. Men är jättesvårt att säga antal timmar, alltså det skulle kunna vara allt från att 

jag parkerar mig i soffan vid åtta och sitter där till tolv. Och sen är frågan; tittar jag på tv:n eller tittar 

jag på mobilen? Det är nog lite sådär multitasking liksom men absolut flera timmar.

21.18

M: Men det har inte blivit såhär att du tittar på klockan och inser att den är två och tänker åh gud jag 

ska upp och jobba om några timmar.
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I: Nää inte så sent tror jag, där går nog lite gränsen. 

M: Då har du alltså inte vänt på dygnet genom att vara uppkopplad på de sociala medierna?

I: Nån gång har jag väl kanske gjort det.

M: När du av olycka vaknar en natt, har du då nån gång sträckt dig efter telefonen?

I: Aaa det är lite frestande när man har satt mobilen på alarm och så har man gått och lagt sig och så 

tänker man såhär ”men jag gå upp en sista gång” och så passar man på och kolla om det hänt nåt nytt.

M: Skulle du kunna beskriva dig själv som beroende?

I: Ja! Det skulle jag göra.

M: För att?

I: För att jag känner abstinens om jag inte loggar in och för att jag verkligen mådde bra den månaden 

då jag höll mig borta.

M: Har du någonsin publicerat nånting som har misstolkats? 

I: Det har jag säkert men det är inte så att jag kan komma på det själv. Eller alltså det är inte så att jag 

kan komma på en specifik situation.

M: Men har du nån gång valt att gå in och plocka bort nånting?

I: Jo men det kan jag göra om jag inte har fått tillräckligt många gilla

M: Du känner dig inte missuppfattad i dem lägena?

I: Jo det skulle man kunna säga.

M: Har du skickat nånting till fel person? Råkat skriva nånting till fel, något riktigt pinsamt?

I: Näe, alltså inte vad jag kan komma på.

M: Men om man tänker att man lägger lite fokus på det positiva i det. Har det eventuellt stärkt din 

självkänsla i vissa lägen?

I: Jaa, där är klart, får man 20 gilla på nånting då kanske det boostar en. Och att det kanske kan skapa 

samhörighet. Jag kom att tänka på det att jag kanske för nåt år sen publicerade nån sån här 

statusuppdatering på Facebook om när jag var frustrerad och kollade på lägenheter och alla par köpte 

upp alla lägenheter då publicerade jag nånting om det och då, det slog ju verkligen i taket det var ju 70 

personer som var i samma situation liksom så då skapar man ju samhörighet. Så det blev jag ändå 

stärkt av. Det är ger ju känslan av att VI singlar står upp emot de här paren liksom. 

M: Att stärka ditt personliga varumärke, du har aldrig tänkt i de termerna, att nu går jag ut och 

publicerar det här materialet och det kan ha en positiv effekt på min karriär eller så?

I: Näe asså jaag har liksom inte haft nån sån (.) Eller det är klart det beror ju lite på vad man menar. 

Det är klart om jag träffar en kille så är det klart att jag tänker att det inte behöver vara dåligt att jag 

lägger upp en snygg bild men - och det kanske är nån typ av branding - men jag vet inte om det är så 

på det sättet. Det är ju inte så att jag bygger en blogg med massa bilder på inredning för att profilera 

mig som en inredare utan det är nog väldigt ambivalent så att jag har nog ingen uttalad nisch eller jag 

tänker nog inte på det sättet, tror jag. 
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M: har du nån gång upplevt att du känner dig friare i den virtuella miljön än den fysiska just för att den 

kanske upplevs lite mer förlåtande?

I: Tvärtom skulle jag säga faktiskt. 

M: För att?

I: För att människor som är färgstarka i verkligheten sällan är färgstarka på sociala medier och 

tvärtom. Sen är det ju en sak att man använder sociala medier som en kanal för att förstärka sig själv 

men jag tro att människor som lever lyckliga eller häftiga liv i verkligheten inte har behov av att hävda 

sig på de sociala medierna och vise versa. 

Tackar så mycket för ditt deltagande!

69



Informantintervju 2

M: Hur aktiv är du på sociala medier? (Likear, statusuppdaterar, kommenterar, lägger ut bilder)

I: Inte så aktiv skulle jag säga. Jag likear, läser en del men skriver sällan egna statusuppdateringar och 

lägger väldigt sällan upp egna bilder 

M: Gäller det på alla sociala medier? 

I: Ja, jag är inte så aktiv på alla sociala medier det är väl mest Facebook och så läser jag bloggar

M: Och Instagram?

I: Jag har ett Instagramkonto och har väl använt det (.) Lagt upp bilder där en gång, eller två gånger 

och har några vänner där men följer det inte.

M: Hur många timmar om dagen skulle du säga att du är aktiv?

I: Med aktiv, menar du då att jag bara ”är” på sociala medier.

M: Precis.

I: Vad kan det va, nån timme kanske?..

M: Via smartphonen eller datorn?

I: Framför allt via smartphonen. 

M: När du väl är aktiv och publicerar eller kommenterar nånting, hur vill du helst då bli uppfattad?

 I: Jag vill ju gärna att det ska vara (.) Eller det beror ju lite på om det är att jag kommenterar nånting 

eller om det är att jag själv sätter ut nånting så vill jag gärna att det ska vara något lite roligt, intressant 

eller speciellt. Men om jag kommenterar styrs det ju ganska mycket av vad den andra personen skrivit 

eller vad som är lämpligt.

M: Ger du dig någonsin i en konflikt eller diskussion med någon?

I: Nej, det gör jag inte.

M: Av vilken anledning tror du att du är konflikträdd i de sammanhangen? 

I: Dels känner jag att det är en plats där alla ser en och sen så känner jag inte riktigt det behovet av att 

visa min åsikt. Folk tycker vad de tycker och många publicerar ju alla möjliga saker som man kanske 

inte håller med om. Jag är ganska restriktiv med att säga att jag tycker såhär eller det här är min åsikt. 

Däremot har handelshögskolan en feministisk förening som jag är med i och där brukar jag like:a eller 

kommentera vissa saker. Men då blir det mer på den arenan än att jag skriver själv bara från mig. Och 

det är sällan jag delar saker 

M: Hur tänker du kring användandet av de sociala medierna för att stärka din image? 

I: Alltså jag vet inte (.) I längden blir ju allt du gör en del av din image. Och det är ju inte så att jag 

medvetet går in för att nu ska jag framstå som mer rolig. Eller nu ska jag lägga upp sånt som visar att 

jag tränar, åker på resor. Jag lägger ju i och för sig sällan upp saker när det går dåligt. Det är ju mer att 

man vill visa när det går bra eller när man gör trevliga saker. Som i somras när jag var på Västkusten 

så la jag upp någon bild därifrån och så.

M: Vilka vinster ser du med att vara med på de sociala medierna? 
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I: Jag använder det ganska mycket för att ha kontakt med kompisar och boka in evenemang. Dels att 

göra egna event på det sättet och även att bli inbjuden men sen även att ha trådar med en grupp med 

folk som man kan konversera via. Och sen är det ju givetvis för att hålla koll på folk utan att behöva 

prata med dem. Eller av nyfikenhet hålla koll på såna människor som man annars inte har kontakt med 

som man kanske skulle få höra om via en kompis, kompis, kompis om det inte fanns några sociala 

medier. 

8.06

M: Skulle du klassificera dig själv som lite socialt rikare sen du gick med i de olika sociala medierna?

I: Jo men det tycker jag. Socialt sett blir du ganska utanför om du inte är aktiv (.) Sen vet jag inte om 

det var bättre eller sämre innan ingen hade det. Det är svårt att veta.

M: Känner du igen dig i att det du publicerar kanske bekräftar dina livsupplevelser? Eller att du måste 

lägga ut något för annars tror människor att du knappt finns längre?

I: Jag kan snarare känna att det är åt det andra hållet. Att jag kan tycka att det är skönt att åka iväg över 

en helg och inte berätta om det för någon. Det känns viktigt att inte vara aktiv under den tiden man är 

där. Jag använder de sociala medierna som tidsfördriv. Mycket när jag åker tunnelbana, mycket när jag 

sitter framför datorn och pluggar. Jag tar många mikropauser på de sociala medierna. Men många 

gånger bestämmer jag mig för att ”beta av” Facebook innan jag börjat plugga för att jag inte ska störas 

av tanken på att gå in på Facebook innan. Det är ett enkelt sätt att hitta på anledningar till varför jag 

inte ska börja. Jag drar liksom ut på det.

M: Kan du känna kravet att behöva vara uppkopplad på Facebook för att inte svika dina vänner? 

11.50

I: Folk förväntar ju sig att man ska svara när de skickar något till en. Eftersom det inte är så frekvent 

tycker jag inte att det känns jobbigt. Det är snarare åt andra hållet. Att nu har jag skrivit till nån och 

varför svarar de inte tillbaka? Jag kan se att dem har läst det här. 

M: Har du någon gång känt stress eller oro/krav på att hänga med i konversationer, eller svara på en 

inbjudan som börjar ticka mot slutet?

I: Näe, inte så jättemycket..

M: Du nämnde att du använder exempelvis Facebook som tidsfördriv. På vilket sätt skulle du säga att 

det tar tid från andra kanske viktigare saker i livet?

I: Egentligen skulle man behöva plugga mer, men jag skulle inte säga att det är på grund av de sociala 

medierna som tar tid från att umgås med vänner, och träna och sånt. Det känns inte som det i alla fall. 

Ähm, jag gör det ju mest på tunnelbanan eller om man ska vänta på nånting eller liknande. Men det är 

klart att man skulle kunna spendera den tiden på telefon eller nånting annat mer värdefullt. 

M: Det här som du nämnde om att du låter dig själv gå igenom feeden på de sociala medierna innan du 

sätter igång med pluggandet och så. Skapar det en viss ångest? 
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I: Det är väl snarare ångesten över skolan som gör att jag sätter mig ner och använder Facebook som 

lite ångestdämpande eller en form där jag laddar upp för. Eller en ritual där man kollar igenom några 

sidor på datorn innan jag börjar. Det har mer blivit en vana eller ett uppstartsätt. 

16.17

M: Har du suttit uppe sent nån kväll då timmarna bara går för att du fastnat på Facebook, en blogg 

eller nåt annat?

I: Ja ja, men framför allt bloggarna. Nu har jag börjat läsa bloggarna i telefonen så då kan jag göra det 

lite var som men tidigare så (.) Jag har ju blogglovin så jag började ösa på bloggar där och det trillade 

in inlägg hela tiden.

M: Vilka följer du då som är där?

I: Dels har jag en del skönhetsbloggar och så har jag en del modebloggar och sen så har jag en del 

samhällskritiska feministbloggar och så har jag en del träningsbloggar och sen har jag lite mer 

naturliga eko- och miljövariant bloggar. Så det är dem jag följer. Men innan jag började läsa dem i 

telefonen kunde jag ju sitta uppe riktigt sent. Bara några inlägg till tänkte jag och så bara rullade det 

på.

M: Så du har vaknat upp morgonen efter och lidit av lite sömnbrist?

I: Oh ja!

M: Har du lyckats vända på dygnet när du har gjort det här då?

I: Jag har lyckats vända på dygnet ändå men jaa, det har ju lett till att det blir (.) Jag sitter ju uppe till 

längre än vad jag tänker mig att jag ska göra. Ähm…

M: Om du vaknar om natten, har du då varit med om att du sträcker dig efter telefonen? Har du tänkt 

att jag kan titta om det hänt nånting på de sociala medierna?

I: Alltså jag brukar ju sällan sträcka mig efter (.) Nää jag går inte in på Facebook mitt i natten så. Om 

jag (.) Ibland så kollar jag vad klockan är och ser jag då att jag fått ett meddelande eller att det kom 

upp att nån har skickat nånting på Facebook så kan jag gå in och kolla det men inte alltid. 

M: Känner du igen dig i att det blir en kvälls eller morgonritual? Har det blivit en del av dagsrutinen 

att det är det sista man gör innan man går och lägger sig eller? 

I: Tidigare var det mest bundet till kvällen. Nu med telefonen har jag fått för mig att börja kolla 

bloggar på morgonen när jag vaknar och så tänker jag såhär att nu har jag en timma eller en och halv 

kvar att sova och sen börjar jag titta på bloggar och så tänker jag såhär att oj nu har jag bara en timma 

kvar att sova och så blir jag irriterad på mig själv. Där blir jag nog mer stressad över att det blir såhär 

att oj nu har jag 200 inlägg som jag inte läst och så kan det kännas ganska skönt när jag läst klart dem. 

M: Ser du dig på nåt sätt som lite beroende av det här att kolla bloggarna?

I: Beroende är ett STARKT ord (.) Vet inte. 

M: Får du för dig att telefonen vibrerar utan att den gör det?

I: Nej, inte så...

M: Inte i nån utsträckning om man tänker ett lättare beroende?
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I: Asså, jag gör det ju varje dag så nån form av beroende borde det ju vara, eller en vana eller var man 

nu drar gränsen (.) Äh (.) Jag skulle nog säga att det var mer ett beroende när jag kände att jag bara 

hade tillgång till det på kvällen vid datorn. Då var det mer det här att det här är bara den tiden jag har. 

Nu när jag kan göra det i telefonen så känns det inte som samma press att jag måste gå in och läsa.

M: Men har du nån gång lagt upp eller kommenterat nåt som missuppfattats eller inte mottagits på rätt 

sätt och till följd av detta fått för få likes och därför gått in och plockat bort det?

I: I och med att jag publicerar ganska så lite själv (.) Jag har ju inte tagit bort nåt för att jag inte fått 

några likes eller för att nån frågat hur tänkte du här? Däremot nu när jag hade min deprimering vid 

handelshögskolan så valde min mamma att lägga upp en bild på mig där hon skrev så här att ”nu har 

min dotter tagit sin examen” och så taggade hon mig i den och då untaggade jag mig för att jag inte 

ville gå ut med den informationen till alla. Om jag hade velat publicera det så hade ju jag gjort det 

själv. Jag bad henne inte ta bort det men jag blev irriterad på att hon la upp det utan att säga något.

Då tackar jag så mycket för deltagande! 
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Informantintervju 3

M: Hur aktiv är du på sociala medier? Och när jag säger aktiv så kan det vara att du bara är inne och 

lurkar, det vill säga kikar på andras statusuppdateringar och bilder osv. Eller likear du och 

kommenterar, statusuppdaterar och lägger upp bilder?

I: Jag är lite mer aktiv på Instagram än på Facebook som jag inte alls är aktiv på. Utan där är jag mest 

aktiv i jobbsammanhang.

M: På vilket sätt är du aktiv då? 

I: Då delar jag med mig av information som mitt företag eller min organisation vill få ut men inte 

personlig information.

M: Hur ofta är du uppkopplad om vi tänker både jobb och privat?

I: Jag är alltid uppkopplad.

M: Hur ofta går du aktivt in på de sociala medierna för att kolla flödena? 

I: Kanske en gång i timmen på arbetstid annars (.) Inte alls. Jag är nog mest aktiv dagtid sen stänger 

jag av. 

M: Och när du är inne, hur länge är du där då? 

I: Då är det bara en lite check tror jag, har inget bättre för mig. 

M: Via vilka medium är du uppkopplad när du är på jobbet?

I: Ähm, både dator och mobil.

M: Vilka vinster ser du med att vara uppkopplad på sociala medier? 

I: Jag ser ingen vinst överhuvudtaget. 

M: Så du ser inte att du har blivit socialt rikare med Instagram eller Facebook? Att du har mer kontakt 

med folk, enklare kontakt med vänner som bor i andra länder?

I: Jaa okej, med folk utomlands så har det blivit bättre koll på men med mina närmsta vänner så är det 

ingen skillnad, vi hade hittat andra sätt ändå men via sociala medier så kan jag inte säga att det har 

berikat mitt liv på det sättet däremot så har det gett bättre kontakt med folk som bor utanför Sverige. 

Så är det. Det är det enda.

M: Har du någon känsla av det material som du lägger upp sociala medier i allmänhet på nåt sätt 

bekräftar dina livsupplevelser?

I: Ähm, på Instagram gör de det, men inte på Facebook. 

M: På vilket sätt bekräftar de på Instagram dina upplevelser då?

I: För att jag tar bilder på där jag är. Det är mitt liv som jag visar upp, där blottar jag mig på ett annat 

sätt äh, med stolthet visar jag upp var jag befinner mig i världen, vad jag gör. 

M: Om du inte skulle ha gjort det, skulle du då ha känslan av att folk kanske inte tror på dig när du 

säger att du gjort vissa saker utan att någon sett bildbevis eller dylikt? 

I: Jag gör det nog för att alla andra gör det. Det är nog den enda anledningen. Jag tycke att det är lite 

kul att några som följer mig som bor utomlands ser vad som händer i mitt liv. Jag tror att det berikar. 
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M: Hur vill du helst bli uppfattad? 

I: Jag vill att dem ska få en bra bild utav mig, jag försöker inte att spegla nånting som jag inte står för 

så jag vill väl bara att dem som är intresserade av mig får veta vad som händer i mitt liv det har 

ingenting med att få någon större bekräftelse att göra. 

M: Finns det nån skillnad i hur du vill ses på Facebook respektive Instagram, har du någon annan 

approach beroende på medium? 

I: Nää, jag tror att jag är väldigt nära min privata sida och min företagssida, de ligger ganska nära 

varandra. Det är ingen skillnad. Däremot är jag lite mer privat med Instagram. 

M: Du känner inte igen dig i känslan av att det är skillnad på publiker på Instagram, det är som du 

säger att där vill du vara mer privat medan på Facebook kanske du har mer kollegor, chefer osv, det är 

en arena som kanske är betydligt mycket större än den på Instagram? Hur pass selektiv är du då?

I: På Instagram är jag ganska selektiv. Det är några som slinker igenom där också för att jag har (.) Jag 

gör inte så mycket konstiga saker i mitt liv liksom, det finns inget att dölja och det har blivit så 

accepterat. Jag lägger inte upp några festbilder eller blir taggad i konstiga sammanhang eller så, så det 

finns ingen anledning. Jag har inget att dölja så att säga. 

M: Min nästa fråga är hur pass viktigt du tycker att det är att skapa en autentisk och transparent bild av 

dig själv? Det är antagligen det du pratat om, du har ingenting att dölja, det mesta är accepterat.

I: Ja så är det.

8.30

M: Använder du sociala medier för att stärka din personliga image? För att liksom komplettera lite av 

den imagen du redan har? Image är ju svårt för det är ju det som är utom ens kontroll egentligen. Det 

är den uppfattningen som andra människor har av en utifrån. Tycker du att sociala medier ger dig 

möjlighet att kontrollera imagen något bättre?

I: Jo men det har det väl, antar jag väl. Jag väljer att inte lägga upp en bild när jag exempelvis står och 

lagar mat, det tror jag inte skulle stärka min image men jag ser det kanske inte som image utan (.) 

Eller det är väl det (.) Så visst det är det men det är inget medvetet utan det är mer undermedvetet att 

jag gör det. 

M: Känner du nåt krav av att vara uppkopplad på de sociala medierna?

I: Krav mot mig själv?

M: Krav på exempelvis missa viktig information?

I: Jo men i min jobbsituation är jag så illa tvungen att kolla Facebook. Så är det ju…

M: Privat sätt? Upplever du att du missat viktig social information?

I: Nej.

M: Värdesätter du ett aktivt deltagande med hänsyn till dina vänner? Skulle du känna dig nonchalant 

om du inte gick in och följde dem lite grann i statusuppdateringar osv. Eller låt säga att nån skriver, 

exempelvis ett privat meddelande, till dig och du missar det.

10.49
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I: Om jag skulle känna lite skuld i det? Inte direkt. Vore ju kul om det var nånting viktigt som är 

kommenterat och riktat mot mig men jag hoppas ju att folk kan (.) ok om det är nånting som är viktigt- 

riktigt viktigt - så är inte de sociala medierna rätt kanal att nå mig genom. Det tror jag att de flesta som 

jag har kontakt med där känner till så går nog över för ganska snabbt men det är klart att det vore en 

smula tråkigt. 

M: Men om du vart bortrest i två veckor och inte haft wifi, hur känns det då? Blir det en stress?

I: Ja men det känns nog lite konstigt, det tror jag. Ähh, det tycker jag att det gör i början. Eller nää, 

asså förlåt, privat känns det inte konstigt men jobbmässigt - ja.

M: Har du nån gång kännt prestationsångest när du statusuppdaterar eller gillar eller utför nån sorts 

aktivitet, lägger upp en bild eller vad som helst?

I: Ähm, nja. 

M: Har du nån gång suttit med en statusuppdatering och tänkt ska jag verkligen lägga ut den? 

I: Det kanske jag gjort. Säkert nån gång. Det händer inte så ofta. Uppenbarligen.

M: Jämför du dig med andra på sociala medier? En stress över vad som händer i andras liv, framför 

allt människor i ens omgivning. Folk är ju väldigt måna om att lägga ut sånt som tyder på utveckling.

I: Nää, då tycker jag mest synd om folk. Jag mår inte dåligt personligen av att se nån annan persons 

framgångar eller nåt sånt då tycker jag bara att jag kanske ska ta bort den personen från Facebook som 

håller på och skryter och har sig. Tycker det är fult. 

M: Upplever du att användandet av sociala medier tar tid från andra saker i livet?

I: Nej!

M: Har du någon gång upplevt stress, koncentrationssvårigheter eller ångest när du inte fått klicka in 

på appen och kikat på vad som hänt i flödet på ett tag?

I: Nej, det har jag inte.

M: Känner du dig stärkt av att vara med på Facebook och Instagram? Att det bekräfta dig när du får 

likes eller att du mår bra i själen när du känner att folk ser dig och vad du gjort?

I: Jaa, alltså, eller näe inte direkt, jaag (.) Eller ja kanske om det är en reaktion jag är ute efter och 

märker att ingen reagerar, då kan jag bli lite ledsen däremot blir jag inte stärkt av att folk reagerar. 

M: Men om du inte får det gensvar du hoppats på, vad gör du då? Plockar du bort bilden eller 

uppdateringen har du bara tänkt, ja ja. 

I: Äääh, jaa, vad gör jag då? Har det hänt?.. Nämen jag har nog inte brytt mig så mycket om det. Det 

är väl nån gång jag har känt att det är lite synd att det inte händer så mycket men det har inte berört 

mig så mycket.

M: Har de sociala medierna utökat ditt kontaktnät? 

I: Jag kopplas nog ihop med människor som jag inte hade kopplats ihop med annars. Det är lättare att 

få en kontakt liksom. ”Nämen du ska prata med den här personen” (.) Såna saker. Då uppfattar jag det 

som att det är enklare på det sättet. 

M: Är det många som du tagit kontakt med just på det sättet?
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I: Nä, det är det nog faktiskt inte, men jag får känslan av att det är det men det är det ju inte när jag 

tänker efter.

M: Privat sett, är det några speciella tider som du brukar kolla Facebook och Instagram? Morgon, 

kväll? Har det på nåt sätt skapats en morgon- respektive kvällsrutin? 

I: Usch va tråkigt, näe det har det verkligen inte (.) Rutin, gud vad hemskt, då är det bara att skjuta mig 

på riktigt, rutin - nej.

I: Så du sitter inte uppe om kvällarna, går och lägger dig för sent för att du har lurkat runt på sociala 

medier?

I: Nä.

M: Hur länge har du varit uppe som längst då när du har lurkat runt? Har tiden dragit iväg?

I: Jaa, jag har säkert (.) Näe, absolut inte, näe. Eller (.) Näe…

M: Har du vaknat om nätterna? 

I: Nä, det har inte hänt heller.

M: Så du skulle beskriva dig själv som oberoende av sociala medier?

I: Men jag tror att sociala medier är beroende utav mig. Nämen jag är väl lite lätt beroende. Jag är 

beroende på så sätt att jag använder det, annars hade jag inte använt det. Men jag tror inte att jag är, 

äääh, beroende är väl ett lite fult ord som har en negativ klang men, mmm. Jo men det har jag nog. 

M: Har du någonsin publicerat någonting som missuppfattats eller inte mottagits som förväntat? 

I: Ähm. Nää, har aldrig hänt. 

Tack så mycket för ditt deltagande!
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Informantintervju 4

M: Hur aktiv är du på de sociala medierna? Det vill säga statusuppdaterar, likear, kommenterar inlägg, 

skickar meddelanden osv.

I: Jag lägger egentligen bara upp bilder på Instagram. Och jag varken likear, delar eller har 

statusuppdateringar på Facebook. Inte medvetet i alla fall. Men det kanske delas nånting automatiskt 

ibland eller dyker upp nån reklamlänk där det står Alexander Sjöblom gillar detta eller nånting sånt 

men annars lägger jag bara upp bilder på Instagram.

M: Hur mycket är du inne och bara liksom lurkar runt, alltså kikar på andra vad dem gör?

I: Nä asså inte vad andra gör utan jag följer mina egna flöden men jag kollar inte på andras profiler 

eller sådär vad dem gör, det gör jag inte utan jag följer mitt egna flöde. 

M: Så i vilken utsträckning skulle du säga att du är uppkopplad på de sociala medierna om du 

uppskattar det i timmar eller minuter?

I: Timmar! Nu ska vi se (.) 3 timmar om dagen.

M: Totalt sett 3 timmar om dagen spenderar du alltså på sociala medierna?

I: Ja, på pendeltåget fram och tillbaka till jobbet och så är det raster, lunch och kvällar (.) Så det blir 

väl säkert en timme ihop, så cirka 3 timmar.

M: Och på vilket sätt är du uppkopplad, via telefonen eller datorn?

I: Telefonen. Inte datorn alls. Eftersom jag använder mest Instagram och det finns inte på datorn.

M: Vilka vinster ser du med att vara uppkopplad på sociala medierna?

I: Ähm…

M: Om man tänker, har du lättare att hålla kontakt med folk?

I: Nää, alltså de enda vinsterna som jag ser är människorna som jag vill följa (.) Asså jag följer ju dem 

av en anledning, för att de har intressanta liv.

M: För inspirations skull?

I: Jaa, eller dem flesta jag följer bor i USA så jag längtar nog mer dit, tror det är därför jag följer dem. 

03.08

M: Anser du dig själv vara socialt rikare sedan du gick med i de sociala medierna?

I: Ääh, nej. Inte socialt rikare utan mer bredd och att jag får insyn i andras liv, så det är väl i så fall det. 

Är det att bli mer socialt rikare?

M: Ja men det kan man väl säga. Du tycker inte att du har lättare att hålla kontakten med människor?

I: Njae, nån enstaka kanske.

M: Hur skulle du beskriva att det material som du publicerar på sociala medierna bekräftar dina 

livsupplevelser?

I: (Skratt) Aa, det är enda anledningen till att jag lägger upp, det är för det tror jag.

M: Har du känslan av att om du inte lägger upp bildbevis på att du har varit på en resa så skulle folk 

knappt tro att du har varit iväg?
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I: Ja precis så! Jag lägger bara upp framtida like-raketer (skratt). Som jag tror i alla fall.

M: Hur vill du helst bli uppfattad?

05.20

I: (.) Helst, oftast som rolig. Eller bitter. Rolig eller bitter! Allt som oftast. Eller ironisk är väl bättre än 

bitter kanske. Ja, Ironisk! För om man egentligen kollar på allt jag lagt upp under alla åren finns det 

ingenting av värde. Det är inte så att jag delar bortsprungna hundar i Västerås liksom. Näe, det finns 

nog ingenting av värde som jag lagt upp nånsin tror jag. (Skratt)

M: Finns det nån skillnad i hur du vill bli uppfattad på de olika sociala medierna, om du jämför 

Instagram med Facebook ? 

06.05

I: Näe, finns ingen skillnad alls. Jag ser det som samma forum.

M: Är det samma publik där, har du samma följare där?

I: Näe, på Facebook har jag bara mina vänner, på Instagram har jag alla svenskar som bor i USA. Der 

spelar ingen roll om det är en tjej-modell eller nånting jag vill bara se vilken mat de äter (Skratt). Och 

sen vill jag drömma att jag kan vara där också.

M: På vilket sätt upplever du att det är viktigt att skapa en så autentisk och transparent bild av dig själv 

som möjligt? 

I: Inte alls. Det tror jag inte.

M: Så du skulle kunna framställa dig själv på ett sätt som är helt olikt den du är egentligen?

I: Jaa, så länge jag är ironisk eller rolig. Det tror jag. Eller det är absolut inget jag tänker på.  Men 

undermedvetet, det vet jag inte…

M: Använder du sociala medier för att stärka din personliga image?

I: Näe..

M: Image är ju nånting du inte själv rår eller styr över utan det är ju hur människor uppfattar dig 

utifrån så kan du på nåt sätt se att sociala medier ändå är viktiga för din personliga image? Som ett 

komplement eller förstärka den image du har som fysisk person?

I: Ja, det skulle vara för att förstärka. En viss av förstärkelse i alla fall. Av ironi. Så ja, en gnutta, lite. 

Lite.

 08.14

M: Känner du på något sätt ett krav att vara uppkopplad på de sociala medierna för att inte missa 

viktig social information?

I: Ja, absolut!

M: Så om du varit borta under en längre tid, känner du då stress över att du inte kollat flödena?

I: Aja, jag ville ju köpa en adapter nu när jag var jetlaggad i San Francisco klockan 22 på kvällen för 

att jag skulle kunna kolla Instagram och för att min mobil var död. Så då kände jag en stress. Absolut.
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M: På vilket sätt upplever du det som ett krav att vara uppkopplad på Facebook och Instagram för att 

inte svika dina vänner? Känner du nån stress där exempelvis om nån har skrivit till dig och du har inte 

sett det?

I: Näe, absolut inte. Det handlar bara om precis på samma sätt som jag känner att det är ett krav att jag 

måste hänga med i vad som händer i nyhetsväg. Exakt samma. Jag känner ett behov av att veta vad 

som hänt i mitt flöde men absolut inte att jag känner mig som en svikare, att jag måste likea för att ge 

en kompis bekräftelse utan jag likear om det är nåt som är roligt eller bra.

M: Känner du prestationsångest över att vara delaktig eller aktiv på sociala medier, statusuppdatera 

lägga upp bilder och sådär? Känner du ibland prestationsångest när du gör det?

I: Näe, nä det gör jag inte. Då skulle jag ju (.) Då skulle man ju tvångsmässigt lägga upp nånting fast 

man inte ville och känna ett måste. Alltså det kan ju gå veckor mellan jag lägger upp nånting. Jag 

känner inte att jag måste lägga upp nånting. Men det är bara för att jag vill. 

M: Känner du nån komparativ stress, alltså att du jämför dig med andra på Facebook eller Instagram?

I: Näe, jag kan inte jämföra mig med dem jag följer.

M: Nån som det går bra för karriärmässigt, det är inget sånt som sticker i ögonen?

I: Näe, absolut inte. 

M: Tycker du att det finns positiva effekter av Facebook och Instagram också som du tänker på? 

Stärker det din självkänsla exempelvis eller att du får bekräftelse?

I: Näe, det tror jag inte. Jag ser det mest som en (.) En underhållande plattform. Det är det jag ser. 

12.00

M: På vilket sätt upplever du den här stressen som vi pratade om lite förut när du har varit frånvarande 

och inte utfört någon synlig aktivitet under en vis tid?

I: Det handlar inte om min aktivitet. Alltså det handlar inte om hur aktiv jag har varit utan det handlar 

om att jag vill hänga med i vad som händer. Det handlar inte på nåt sätt om att jag måste lägga upp 

nånting för att jag exempelvis suttit på en flight i sju timmar utan det handlar om att jag vill se vad 

som händer.

M: Tycker du att sociala medierna tar upp värdefull tid från andra saker i livet som att umgås med 

familj vänner, träna, arbeta? 

I: Nä för den tiden som (.) Asså på mitt jobb har vi dessutom inte så att vi har jättemånga som kan äta 

lunch tillsammans utan vi måste liksom hela tiden gå när det finns tid och då äter man oftast själv. Så 

liksom 80-90% av tiden då jag sitter på Facebook eller Instagram på nåt sätt, då är jag ensam. För det 

är på pendeltåget så då är det den tiden som jag ändå inte umgås med nån. Sen kanske jag borde läsa 

nyheter istället för att kolla vad Anine Bing käkar för sallad.

M: Har du nån gång upplevt koncentrationssvårigheter precis när du ska jobba och så vet du att du, om 

ett litet tag då får du kolla sociala medierna? 

I: Näe, absolut inte för jag har liksom ingen möjlighet att kolla sociala medier medan jag jobbar i alla 

fall. Jag har inte ens telefonen framme. 
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M: Och du har aldrig upplevt koncentrationssvårigheter på grund av det på nåt annat sätt?

I: Näe.

M: Du har inte upplevt att du kanske inte är helt närvarande i det sociala sammanhanget? 

I: Jo det har jag absolut men då hoppas jag att nån säger till mig. Men ja, det händer ju. Absolut.

M: Har det någon gång hänt att du gått och lagt dig på tok för sent på grund av att du fastnat på 

Facebook eller Instagram? Berätta i så fall.

I: Näe.

M: Aldrig?

I: Näe.

M: Så du har aldrig vänt på dygnet på grund av att du suttit uppe för sent? Eller vaknat på natten?

I: Näe (Skratt) Då har man problem.

M: Har du vaknat om natten och tagit tag i telefonen vilket gjort att du blivit pigg och att det rubbar 

din sömn och du kan inte somna om efter det?

I: När man är jetlaggad som jag är nu, så ja. Men annars nej, absolut inte!

M: Det är inte det första du tänker på när du vaknar mitt i natten?

I: Näe, absolut inte. Det är det inte.

M: Är det några speciella tider som du brukar kolla de sociala medierna? Har du gjort någon kvälls- 

eller morgonritual av att det?

I: Aa, jag väljer att inte kolla på Instagram eller Facebook när jag äter frukost hemma för att jag ska 

spara det till pendeltåget.

M: Har du på nåt sätt satt in det här i nåt form av belöningssystem? 

I: Näe det är snarare att streta mot tristessen och när jag sitter hemma då kan jag läsa tidningen eller 

kolla på nyhetsmorgon så då behöver jag inte kolla på Instagram. Eller jag vill inte göra det. Men på 

pendeltåget då finns det inget annat att göra. Det har ju blivit så. Och Metro läser jag inte. Man får så 

mycket trycksvärta på fingrarna.

M: Skulle du beskriva dig själv som beroende av sociala medier?

I: Jaa, på ett sätt är man ju beroende för att om jag inte har en mobiltelefon när jag åket pendeltåg så 

känner jag mig för att ställa mig framför tåget. Nämen alltså det blir så mycket tråkigare så ja på det 

sättet så är det ett beroende men det är alltså till den graden att det liksom ska vara tråkigt, typ på 

pendeltåget. På det sättet är det ett beroende.

M: Så du känner inte abstinens då när du inte vara inne på de sociala medierna på ett tag?

I: När jag står hemma och lagar mat, kollar på en film eller pratar med min flickvän eller tänar så 

känner jag liksom inte att nu måste jag kolla. 

M: Har du någonsin publicerat nånting som missuppfattats?

I: Nää, det tror jag inte (Skratt) Som sagt, det finns ingenting av värde på mina sociala medier.

M: Så du har aldrig publicerat nånting som inte fått nåt gensvar och därför valt att plocka bort nånting, 

bilder eller din statusuppdatering?
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I: Jo en gång har jag gjort det. På fyllan (.) Nåt som jag lagt upp på skämt men som misstolkats och då 

har jag tagit bort det.

M: Har du skickat nånting fel nån gång till fel person eller så? 

I: Nä det har jag inte. Det tror jag inte. Jag inte upptäckt det i så fall.

M: Har de sociala medierna utökat ditt kontaktnät? Har du lärt känna fler människor via de sociala 

medierna?

I: Nä, det har jag icke. 

Tackar så mycket för ditt deltagande!
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