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Abstract 

 
The internet is used everywhere and social media is a way of keeping in touch with our social 

environment. Previous studies have mainly focused on the differences between boys' and girls' 

media use. There seems to be a knowledge gap when it comes to girls' use of social media 

regarding differences between groups of women depending on their age. Therefore, the aim of 

this study is to investigate the difference in the use of social media between teenage girls and 

younger women with regards to Snapchat and Instagram. 

To achieve the research goals, I will answer the following research questions: 

 

- How does daily interaction via Snapchat and Instagram differ for teenage girls and younger 

women? 

- What are the differences in the reasons for which teenage girls and younger women use both 

Snapchat and Instagram? 

-How do young women and teenage girls experience and create their identity online? 

  

To be able to research how social media use differs between teenage girls and younger women 

and in order to collect empirical material I will conduct a comparative study using qualitative 

analysis, observations, media diary and focus group interviews to understand the two phenomena 

of using Snapchat and Instagram between two age categories of girls: one group of teenagers 

who are 15-18 years old and another group of younger girls aged 19-22 years. In addition 

to applying theories such as symbolic interaction and "The presentation of self in everyday life" 

by Erving Goffman I will also use some of David Gauntlett's method of how people understand 

and shape their own identity in modern societies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Social media, social interaction, teenage girls, young women, Instagram, Snapchat. 
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1. Inledning 
 

1.1 Inledning  

Människor är sociala varelser och behöver alltid interagera med andra människor för att kunna 

utveckla sig. Det innebär att via interaktion utvecklar vi vår känsla av oss själva och vår 

individuella identitet som består av olika komponenter (Denti m.fl., 2012). Interaktion mellan 

människor sker på̊ flera olika sätt, som bland annat ansikte mot ansikte, men också̊ vår tids 

kanske vanligaste interaktion – den som sker online. Sedan uppkomsten av internet har 

människans sätt att interagera med varandra ökat, den interaktion som sker online kom att bli en 

ersättning av den interaktion som sker ansikte mot ansikte (Turkel 2011, s. 13). 

I uppsatsen kommer jag i många fall utgå̊ från bocken alone together – why we expect more from 

technology and less from each other av Sherry Turkel, som är en amerikansk psykolog och 

sociolog och professor i samhällsstudier för vetenskap och teknologi. Hon kommer att 

presenteras utförligare nedan i kapitlet tidigare forskning. Enligt Turkel (2011, s.1) styr den 

moderna tekniken i allt större utsträckning våra relationer med varandra och får oss att leva i en 

annan verklighet än den vi faktiskt existerar i, exempelvis menar Turkel (2011) att även om vi 

har relationella band till varandra ger internet oss möjligheten att gömma oss från varandra. 

Författaren hävdar att det blir de unga främst som behöver övertygas, en övertygelse som handlar 

om att bli medvetna om hur de sociala nätverken online leder till en försummelse av varandra. 

Det finns en märkbar sårbarhet hos unga och när de interagerar online menar Turkel (2011) att 

unga känner sig berövade på̊ uppmärksamhet: ”Vi har sett unga människor försöka återta 

personlig integritet och varandras uppmärksamhet” (Turkel 2011, s. 294). 

Det finns många faktorer som påverkar den personliga integriteten och hur vi ger varandra 

uppmärksamhet. I en artikel från Aftonbladet beskrivs bland annat hur unga flickor utsätts för 

mobbning och hur det i sin tur leder till en ständig jämförelse med andra, vilket får de unga 

flickorna att känna missnöje över sig själva (Hildur, Aftonbladet, 2018). Däremot pojkars 

interaktion online beskrivs i andra studier som något som präglas av spel snarare än de sociala 

medium flickor använder sig av. 

I åldrarna 13-17 år är påverkan av internet som mest intensiv, framför allt på̊ unga flickor 

( Richard m.fl., 2015). Det finns mycket forskning kring flickors påverkan av sociala medier och 

forskningen sträcker sig över åldersspannet 12-25 år. Men den tidigare forskningen redogör i 
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mindre utsträckning för skillnader mellan de olika åldrarna. Därför kommer detta vara 

utgångspunkten för denna studie. 

Studien kommer fokusera på̊ åldersspannet 15-22 år, där en indelning kommer ske i dels en 

grupp bestående av flickor i åldrarna 15-18 år, och dels en grupp bestående av unga kvinnor i 

åldrarna 19-22 år. Materialet för studien samlas in genom kvalitativa metoder som intervjuer i 

form av fokusgruppsintervjuer och deltagande observationer. 

Att undersöka hur skillnaden i användning av sociala medier och interaktionen online ser ut 

mellan tonårsflickor och yngre kvinnor är viktigt ur ett samhälleligt perspektiv. Som jag 

inledningsvis var inne på är internet en integrerad del i ungdomars liv, hur ungdomar kan känna 

sig ensamma utan uppkoppling till media flödena samtidigt som de är omringade av familj och 

vänner. I många fall har det här lett till en ny typ av arbete såsom exempelvis influerare. 

Studien är en del av Medie- och kommunikationsforskningen, i området sociala mediers 

påverkan på individen.  

1.2 Problemformulering  

Sociala medier är ett sätt att hålla oss i kontakt med vår sociala omgivning. Med sociala medier 

menas de moderna tekniska applikationer som människor använder för att dela sina intressen och 

aktiviteter med andra. Att det blir allt vanligare att fler och fler blir delaktiga i interaktionen 

online är i de utvecklade samhällena ganska uppenbart. Men alla använder inte sociala medier på 

samma sätt. 

 

En studie från Statens medieråds, Ungar & medier 2012/13, har visat att pojkarnas användning 

av sociala medier skiljer sig från flickors användning och att det finns tydliga könsskillnader 

mellan pojkar och flickor. Vidare visar studien att intresset för sociala medier har ökat bland 

ungdomar och detta bruk ökat i samtliga åldersintervaller. Forsman (2014) beskriver att pojkar 

fokuserar på att interagera i samband med video- och dataspel medan flickor interagerar oftare 

genom bild, som Instagram och Snapchat. Däremot en rapport från Svenskarna och internet 2018 

visar det att 97 procent av alla flickor på högstadiet använder Snapchat. 

 

I denna studie har jag tagit reda på hur användning av Snapchat och Instagram skiljer sig åt bland 

tonåriga flickor 15–18 år och yngre kvinnor 19–22 år. Jag ansåg att det är viktigt att undersöka 

variationen i flickors internetanvändning eftersom studier främst har fokuserat på skillnader 
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mellan pojkars och flickors medieanvändning. Det tycks finnas en kunskapslucka när det handlar 

om flickors användning av sociala medier ifråga om skillnader inom gruppen flickor. Tonåriga 

flickor och yngre kvinnor var målgrupp för denna studie alltså var åldern, inte kön en viktig 

aspekt i studien. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 
Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur skillnaden i användning av sociala medier är mellan 

tonårsflickor och yngre kvinnor. 

Frågeställningar  

– Hur ser den dagliga interaktionen ut via Snapchat och Instagram för tonårsflickor och 

yngre kvinnor? 

– Vilka skillnader finns det när det gäller syftet med användningen av både Snapchat och 

Instagram hos tonårsflickor och yngre kvinnor? 

– Hur upplever unga kvinnor och tonårsflickor identitetframställning online? 

 

1.4 Avgränsningar och metodval  

 

Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa undersökningen till två grupper av flickor. Indelning har gjorts mellan å 

ena sidan gruppen tonårsflickorna 15–18 år och å andra sidan yngre kvinnorna 19–22 år. Den 

senare gruppen benämns kvinnor eftersom de är myndiga och inte längre barn. 

 

Richard m.fl. (2015) beskriver att tonårstiden hos tonåriga flickor varierar mellan 11 och 17 år 

och då blir de medvetna om könsroller. Under den tiden har de stora möjligheter för att få 

tillgång till internet och teknik, dessutom byggs självkänslan upp. Flickor under den tiden är som 

mest sårbara för kritik via internet (ibid.). Då anser jag att det är intressant att undersöka flickors 

användning av sociala medier ifråga om skillnader inom gruppen flickor. 

 

Rapporten Svenskarna & Internet (2016) visar att unga kvinnor 16–25 år använder sociala 

medier mest- cirka 12 timmar per vecka. Då använder 44 procent av dessa kvinnor Instagram 



 8 

och 25 procent Snapchat (Svenskarna & Internet 2016). Därför har jag avgränsat studien till både 

Snapchat och Instagram utan att utesluta andra applikationer.  

 

 Metodval 

Jag valde att genomföra en jämförande studie av två ålderskategorier av flickor och unga kvinnor 

för att kunna reda ut problemet kring hur användandet av sociala medier skiljer sig mellan flickor 

i tonåren och yngre kvinnor samt för att kunna uppfylla syftet och besvara de frågeställningar 

som uppsatsen baseras på. En jämförande studie av detta slag låg till grund för min 

forskningsdesign för att kunna förstå företeelser av användning av Snapchat och Instagram 

mellan två ålderskategorier av flickor: ena åldersgruppen tonåringar 15–18 år och den andra 

åldersgruppen unga vuxna 19–22 år. En jämförande studie skulle hjälpa att förstå det jag vill 

undersöka (Lindstedt 2019, s. 94). 

 

Eftersom jag har ett intresse för mening och meningsskapande processer använder jag kvalitativ 

textanalys (Esaiasson m.fl., 2017). En kvalitativ studie bygger på ord och fokuserar på betydelser 

(Hjerm & Lindgren 2014, s. 24). Jag ansåg att kvalitativ analys är ett lämpligt sätt att analysera 

materialet för uppsatsen för att å ena sidan med en kvalitativ metod som utgångspunkt riktas 

uppmärksamheten mot människors sätt att tänka (Lindstedt 2019, s. 113) och å andra sidan med 

kvalitativ analys ligger fokus på frågor som hur? varför? och på vilket sätt? Dessa frågor 

fungerar som hjälp i undersökning av syftet och få svar på frågeställningar (Lindstedt 2019, s. 

122). 

 

Fokusgruppsintervjuer var utgångspunkten av denna kvalitativa analys, och de data som jag fick 

fram vid en fokusgrupp visade hur deltagarna tillsammans tänker kring ett visst fenomen 

(Esaiasson m.fl. 2017, s. 330). Men för att kunna få djupare inblick i hur flickor respektive unga 

kvinnor integrera på sociala medier har jag kompletterat materialet med etnografisk metod som 

består av självobservationer av den dagliga aktiviteten på sociala medier under en vecka. För att 

få tillgång till information om detta valde jag mediedagbok som metod. Då kunde jag som 

forskare följa deras vardagliga användning av Instagram och Snapchat. Deltagande observationer 

och självobservationer genom mediedagbok hjälper forskaren att kartlägga människors praktik 

och vad de gör i samspel med andra människor (Lindstedt 2017, s. 213). 

 

Intervjuerna för fokusgrupper har spelats in och sen transkriberats utifrån ljudfilerna. Därefter 

har transkriptionerna kodats. Målet med kodning var att reducera material samt att göra det 
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insamlade textbaserade materialet mer hanterbart. Utifrån koder som har skapats har jag hittat 

mönster bland koderna och sedan har jag tematiserat materialet. Tematisering har slutligen 

fungerat som utgångspunkt för slutsatser (Lindgren 2014, s. 37). På samma sätt har jag kodat 

mediedagböckerna och sedan hittat återkommande mönster och teman. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en presentation av forskningsproblem, syfte samt frågeställningar. Sedan 

följer presentationen av tidigare forskning som är relevant till området som uppsatsen handlar 

om med fokus på att förklara typen av studier, de teoretiska perspektiv och metoder som de 

tidigare forskningarna genomfört. 

I teoriavsnittet presenterar jag tre teorier: den första teorin har i hög grad rötter i sociologi och 

medie- och kommunikationsvetenskap. Den andra teorin belyser den sociala interaktionen och 

som har i hög grad rötter i den klassiska socialpsykologins symboliska interaktionism. Den tredje 

och nyare teorin är vidareutvecklingar av dessa perspektiv. 

Därefter följer metodkapitel som presenterar de metoder som jag har använt för att svara på 

forskningsfrågan. Då beskriver jag både fokusgruppsintervjuer och etnografisk metod som 

datainsamlingsmetoder. Studien följt av resultat och analys på de fokusgruppsintervjuer och 

etnografisk metod som består av observationer av deltagande dagliga sociala medier med stöd av 

mediedagböckerna. Undersökningsgrupperna består av två olika grupper: tonårsflickor 15–18 år 

och yngre kvinnor 19–22 år. 

 

Slutligen presenteras slutsatser och svar på vad jag har kommit fram till på forskningsfrågor med 

belysning till förslag på vidare forskning. 

 

1.6 Centrala begrepp 

De centrala begreppen som används i studien är identitet, symbolisk interaktionism, social 

interaktion, intrycksstyrning eller intryckmanipulation, samhälle och livsstil. Med utgångspunkt 

från sociologiskt lexikon kan begreppen definieras och beskrivas på följande sätt:  
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Identitet 

Identitetsbegreppet har sitt ursprung i psykoanalysen och det freudianska begreppet 

identifikation där identitet huvudsakligen ses som en egenskap hos individen (Brante, Andersen 

& korsnes, 2001). 

  

Symbolisk interaktionism 

Georg Herbert Mead (1863–1931) är den som ofta framhålls som interaktionismens 

grundläggare. 

 

Social interaktion 

Det betyder den process som leder till att skilda sociala enheter som till exempel individer, 

grupp, kulturer, nationer förenas. Det förklarar också om hur/ varför samhällets olika delar är och 

förblir förenade. Sociologiskt lexikon hävdar till att samhällelig differentiering och integrering 

sägs vara två sidor av samma process. Det innebär att anpassnings teori förklarar interaktion som 

en effekt av arbetsdelning och specialisering medan konsensusteorin bygger på integrerade 

samhällen där medlemmarna har gemensamma värden, i första hand förmedlade genom skola, 

religion eller massmedia (Brante m.fl., 2001, s. 286). 

 

Intrycksstyrning eller intryckmanipulation 

Begreppet introducerades av Erving Goffman i ”The Presentation of Self in Everyday Life” 

(1959) och ingår i Goffmans dramaturgiska perspektiv på samhället. Goffman framställer 

vardagslivets samspel som teatern där en skådespelare spelar roller med de andra som publik för 

att styra andras intryck och presentera en bestämd bild av sig själv (Brante m.fl., 2001, s. 139). 

 

Samhälle 

Det betyder en grupp individer som har gemensam kultur och tradition och som är förenade av 

ett nätverk av sociala relationer med viss kontinuitet över tid. I sociologin definieras det som ett 

socialt system bestående av institutioner, roller och funktioner (Brante m.fl., 2001, s. 273). 

 

Livsstil 

Detta begrepp förknippas ofta med en föreställning om att man kan dela in befolkningen mellan 

olika livsstilar (Brante m.fl., 2001, s. 186). 
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2. Tidigare forskning 
  

I det här avsnittet tar jag upp tidigare forskning om bland annat interaktion och relationer online. 

I avsnittet kommer även tidigare forskning om identitetsskapande att belysas. Sociologin har 

definierat begreppet identitet som huvudsakligen uppfattats som ett existentialistiskt och 

konstruktivistiskt begrepp vilket är knutet till socialisationen och dialektiken mellan individ och 

samhälle (Brante m.fl. 2001, s. 125). 

 

Studierna presenteras under rubrikerna: Alone together, en digital generation, 

Konsumentkulturer online, identitet online, och ungas medie användning. Jag inleder avsnittet 

med en studie av Sherry Turkel för att hon har observerat mer på djupet om relationer mellan 

människor och datorer än några andra forskare. Fenomenet och användningen av Snapchat och 

Instagram är relativt nytt och det finns ett begränsat antal studier om dessa. Därför kommer 

tidigare forskning också beröra bland annat användningen av Facebook. 

  

2.1 Alone together 

I sin bok Alone together: why we expect more from technology and less from each other, som 

baseras på hundratals intervjuer med unga tjejer och killar skriver författaren om hur teknologin 

blir utformare av vår intimitet. Sherry Turkel (2011, s.13) beskriver att internet öppnar 

möjligheterna för svaga relationer. Med det menar hon relationer där interaktionen nödvändigtvis 

inte tar slut, utan kännetecknas som friktionsfri. Den kännetecknas också av att vi tycker om att 

umgås med människor som vi inte har träffat.  Men betyder inte att vi trivs med dessa relationer. 

Enligt Turkel (2011, s.13) förväntar vi som människor oss på att internet ska försvara oss mot 

ensamhet eftersom teknik gör kommunikationen lättillgänglig. 

 

Likt hur dagens föräldrar skrollar genom nyhetsflöden samtidigt som de uppfostrar sina barn 

menar Turkel (2011, s. 266) att tonåringen eller ungdomar kommunicerar över internet på 

liknande sätt. När ungdomar kommunicerar över internet med textmeddelanden finns en 

konkurrens med andra fönster på datorskärmen. Det betyder att de vet att de får lite 

uppmärksamhet eftersom de själva ger lite till textmeddelanden som de skriver till andra. Som 

liknelsen till dagens föräldrars uppfostran av sina barn är ungdomar fysiskt delaktiga i 

kommunikationen men mentalt kan ungdomar vara någon annanstans eftersom vi inte har någon 

kunskap om vad som sker bakom skärmen (Turkel 2011, s. 266).  



 12 

2.2 En digital generation 

I artikeln Tweens konstruerar identitet online – flickors och pojkars erfarenheter av sociala 

medier undersöker Kristina Abiala och Patrik Hernwall (2013) svenska barns och ungas bruk av 

sociala medier genom att utforska ungas konstruktion av identitet online med stöd av 

intersektionell teori. Studien omfattas av 94 personer som har svarat på öppna frågeformulär. 

Studien om ungas bruk av sociala medier visar att deltagarens aktiviteter på sociala medier ökar 

med ökande ålder (Abiala & Hernwall 2013, s. 10). Vidare beskriver författarna hur analytiska 

kategorier som genus, ålder och sexualitet är framträdande bland unga och deras konstruktion av 

identitet i sociala medier. 

 

Studiens analys avser att behandla bland annat genus och sexualitet samt ungdomars frihet och 

autonomi. Studien visar att såväl flickor som pojkar använder sig av internet, däremot finns det 

skillnader i användandet. Pojkar i större utsträckning än flickor spelar online spel medan flickor 

oftare bloggar. Författarna menar också att flickor är begränsade i deras aktivitet online då de 

löper större risk att bli ofredade (Abiala & Hernwall 2013, s. 21). 

 

Med dagens teknologiska utveckling är medieanvändning en självklar del i de flesta ungdomars 

vardag, det är där vännerna finns. Medier som Snapchat och Instagram kan tolkas med hjälp av 

Abiala och Hernwall (2013, s. 23) som en möjlighet för ungdomar att delta i ett socialt 

sammanhang. Med stigande ålder blir användandet av internet mer komplext, bland annat ökar 

individens förmåga att kommunicera i skriven text. Det är i den skrivna texten vi ges möjlighet 

att presentera oss själva, och därmed konstruktionen av vår identitet online (Abiala & Hernwall 

2013, s. 24). 

I sin artikel Introducing Identity diskuterar Buckingham (2008) hur medier påverkar barn och 

ungdomar. Buckingham (2008) menar att barn och ungdomar påverkas av medier på olika sätt. Å 

ena sidan argumenterar Buckingham (2008) hur diskursen om ny tekniks påverkan av medier 

och teknik på barn alltid har haft ett fokus på hopp och rädsla för social förändring. Det betyder 

att digital teknik fördärvar barndomen och att ungdomar anses vara i riskzonen från ett brett 

spektrum av negativa fysiska och psykologiska konsekvenser som resultat från deras 

engagemang i teknik. Å andra sidan anser Buckingham (2008) att digital teknik har skapat nya 

sätt att kommunicera och interagera bland ungdomar samt ge nya sätt att forma identitet. Det ger 

möjlighet för ungdomar att förhålla sig till världen och till andra på mer kraftfulla sätt. Vidare 

hävdar Buckingham (2008) att anhängare till den nya "digitala generationen" anser teknologin 
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som ett sätt för unga människor att komma förbi det begränsade inflytandet från sina äldre och 

skapa nya metoder för kommunikation och gemenskap. Att skapa en generation som är mer 

öppen, mer demokratisk, mer kreativ och mer innovativ än deras föräldrars generation. 

2.3 Konsumentkulturer online 

I sin artikel beskriver Willett (2008) hur barn och ungdomar är alltmer i centrum för kritiska 

debatter om konsumentkultur. Vidare diskuterar författaren att i och med att barn och unga 

tillbringar en stor del av sin vardag online, nås de lättare idag än någonsin tidigare av samhällets 

konsumentkultur. Willett (2008) menar att online-miljöer blir allt mer kommersiella och 

människor nås av den sofistikerade marknadsföringen, däribland också unga. Med sofistikerad 

marknadsföring avses den reklam som är skräddarsydd till individens tidigare sökningar online, 

enligt Willett (2008) är det barn och unga som faller offer för den sofistikerade 

marknadsföringen.  

 

Att ställa frågan om medvetenheten hos unga i valet av konsumtion, är det verkligen fritt? Enligt 

Willett (2008) går det att tyda vissa begränsningar, bland annat i framställningen av vår identitet 

online, här menar författaren att vi ger riktning åt konsumentkulturer i vårt identitetsskapande.  

Identitet har traditionellt definierats genom kön, där konsument aktiviteter är en del av processen 

för att konstruera ens könsidentitet. Internet erbjuder flickor en öppen plats för att hjälpa dem att 

uttrycka sig fritt, dessutom att ge flickor en makt för att konstruera nya identiteter och testa sig 

fram i olika sociala sammanhang (Willett 2008, s. 58). 

 

2.4 Identitet online 

I rapporten Sveriges största studie om Facebook som utgetts av Göteborg research institutet, har 

1000 personer besvarat en webbenkät om Facebook, som är den största webbplatsen för 

kommunikation online i Sverige. Resultatet visar att sociala nätverkssajter erbjuder en utmärkt 

plattform för att jämföra oss själva med andra människor för att förbättra vissa aspekter av jaget 

(Denti, Barbopoulos, Nilsson, Holmberg, Thulin, Wendeblad, Anden& Davidsson, 2012). Vidare 

skriver författarna att genom bilder, statusuppdateringar och personlig information på Facebook 

kan användare dra slutsatser om andra människor som till exempel om deras lycka och 

framgång. 
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Människor är sociala varelser, det är genom interaktionen med andra människor i samhället som 

vi utvecklas och därför strävar människan att få kontakt med andra människor.  Utan anslutning 

till andra har vi svårt att få en djupare mening av våra liv (Denti m.fl. 2012). Internet har gjort 

det lättare för människor att interagera med varandra och har gett mer öppenhet för omvärlden 

(ibid.). Denti m.fl. (2012) menar att genom dessa interaktioner utvecklar vi vår känsla av oss 

själva och vår individuella identitet som består av olika komponenter. Vi har ett kontinuerligt 

behov av att få information om oss själva för att kunna svara på underliggande frågor om vår 

identitet. Till exempel, Är jag en cool person? Detta är vad vi tar från interaktioner med andra 

människor som är våra speglar där vi kontinuerligt reflekterar över oss själva (Denti m.fl. 2012). 

2.5 Ungas medieanvändning 

I studien Ungar & medier 2019 av Statens medieråds som undersöker medievanor i praktiken, 

och som består av två olika enkäter som sändes ut till 2999 barn i åldern 13–18 år. Studien visar 

för det första att könssegregation i spelvärlden är fortsatt stark och spelande bland pojkar har 

minskat även om det fortfarande är en mycket vanlig aktivitet bland pojkar upp till 

myndighetsåldern. Däremot finns det stora könsskillnader på att pojkar sammantaget spelar i 

högre utsträckning än flickor. Studien visar också att i åldern 9–12 där svarade 79 procent av 

pojkarna att de brukar spela. Jämfört med 2017 har andelen spelare minskat kraftigt bland åldern 

9–12: som var 87 procent (Ungar & medier 2019, s. 10). 

För det andra har ungas användning av sociala medier ökat kraftigt inom samtliga 

åldersintervaller under senare år. Snapchat och Instagram är de vanligaste sociala medierna för 

både pojkar och flickor i samtliga åldrar. Vidare visar studien att flickor uttrycker åsikter om 

Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter och Youtube i högre grad jämfört med pojkar. Snapchat 

och Instagram är de överlägset mest använda sociala medierna bland flickor i åldern 13–16 år. 

Studien visar att 90 procent använder Snapchat och 89 procent Instagram. Bland flickorna i 

åldern 17–18 år sjunker användning något. Här använder 87 procent Snapchat och 89 procent 

Instagram (Ungar & medier 2019). 

För det tredje visar studien att en ökad exponering av sociala medier följer en ökad risk att 

utsättas för otrevligheter, såsom ofredande. Undersökningen visar också att sedan 2012 har 

andelen som använder sociala medier mer än tre timmar per dag fördubblats i de båda äldsta 

grupperna och fördubblats bland åldern 9–12. 
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Rapporten Svenskarna och Internet (2016) - yngre kvinnor definieras 16–25 år - som omfattar 

cirka 3000 personer i åldern 11 år och uppåt. Rapporten visar att Snapchat är det sociala nätverk 

som ökat mest bland sociala medieapplikationerna eftersom användning av Snapchat har ökat 

mest i alla åldersgrupper sammantaget från 21 till 25 procent av tillfrågade. Facebooks tillväxt ha 

stannat av och det går att ana en nedåtgående trend. Undersökningen visar också att majoriteten 

av de som är på Snapchat är i åldern 12–25 år och på daglig basis används denna tjänst av fler än 

7 av 10 i denna grupp av unga kvinnor (Davidsson m.fl. 2016). 
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3. Teori 
 

I det här avsnittet kommer jag att presentera teorier som kan användas för att analysera unga 

människors kommunikation på sociala medier. Utgångspunkten för det här avsnittet ligger på 

teoretiseringen kring betydelsen av den sociala interaktionen. Teorierna som används i den 

kommande analysen har rötter i både sociologin och i medie- och kommunikationsvetenskap. 

 

En av teorierna grundar sig på den symboliska interaktionismen, vilken belyser social 

interaktion. Den teori jag ämnar att använda är Erving Goffmans teori om självpresentation i det 

dagliga livet (eng: the presentation of self in everyday life). Ytterligare perspektiv som är 

vidareutvecklingar av Goffmans teori kommer också att lyftas fram. Däribland David Gauntletts 

teori om hur människor förstår och formar sin egen identitet i moderna samhällen samt hur 

medier fungerar som en databas för identitetsskapande. Teorier, kopplade till symbolisk 

interaktionism, blir användbara när vi vill förstå självet, social interaktion samt kunna förstå hur 

interaktionen eller framställningen av självet framträder i sociala medier. Dessa teorier är i 

högsta grad applicerbara på Instagram och Snapchat som sociala arenor. 

  

3.1 Symbolisk interaktionism 

De centrala begreppen i symbolisk interaktionism, som måste förklaras för att man kunna förstå 

ungdomars interaktion via sociala medier är ”jaget”, ”miget” och ”självet”.  

Jaget, enligt Mead, är människors personlighetsutveckling, det är inom jaget vi samlar alla våra 

erfarenheter. Medan självet skapas genom interaktion med personer i den nära omgivningen. 

Självet skapas i barndomen när barnet kan skilja mellan sig själv och omgivningen. Barnet 

upplever sig själv när det blir i stånd att reflektera över sig själv och andra. Miget kan förklaras 

som det som individen lär sig i interaktion med andra. Mead förklarar att det är en persons jag 

och mig som formar självet. Denna process som är utveckling av en personlig identitet uppfattas 

som omöjlig utan symboliska interaktion med andra (Brante m.fl. 2001, s. 317). 

 

Det var George Herbert Mead som framför allt lade grunden för den symboliska 

interaktionismen (Blumer 1986, s. 1). Enligt Blumer (1986, s.1) har symbolisk interaktionism 

använts för att studera mänskligt agerande i grupp och mänskligt beteende. Vidare beskriver 

Blumer (1986, s. 2) att symbolisk interaktionism vilar på tre antaganden: Det första antagandet är 

att individer agerar mot fenomen på grundval av de betydelser som dessa fenomen har för dem. 

Fenomenen är fysiska föremål, vilka kan vara andra personer som ens mamma eller vän. 
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Fenomenen kan dessutom vara situationer som en individ möter i det dagliga livet. Det andra 

antagandet är att betydelsen av sådana fenomen uppstår från den social interaktion som man har 

med andra individer. Det tredje antagandet hävdar att betydelser som skapas av individer bildas i 

samband med social interaktion, vilket sker genom en tolkningsprocess (Blumer 1986, s. 2). 

 

Den symboliska interaktionismens teorier har tillämpats i nyare forskning om sociala medier 

trots att teorin uppkom långt innan sociala medier fanns. Andersson (2017) skriver i sin bok att 

sociala medier kan betraktas som en kontext där social interaktion sker. Det innebär att 

människor interagerar via sociala medier och rör sig lika fritt, om inte friare, på nätet som i det 

vanliga sociala livet. Människors vardagliga samtal kan vara lika ironiska, seriösa och 

konfidentiella. Vidare diskuterar författaren att i det symboliskt interaktionistiska perspektivet är 

det en specifik interaktion som måste ses i relation till annan interaktion och därför kan inte en 

interaktion isoleras, exempelvis kommentarsfältet på Instagram: ”varje plattform har en social 

kontext och som sådan sätter den sin prägel på interaktionen” (Andersson 2017, s. 21). 

 

Symboliska interaktionen betyder att vårt identitetsskapande sker genom självreflekterande 

interaktion. Samspelet med andra människor och teorin om självet i symbolisk interaktion 

antyder att vardagslivet är en serie framträdanden där både omgivningen och sammanhanget 

spelar en avgörande roll för hur vi presenterar oss själva (Andersson 2017, s. 23). 

 

Författaren illustrerar hur sociala medier tydliggör presentationen av självet och därmed de 

teorierna i symbolisk interaktionism. Självpresentationen i sociala medier presenteras på två 

olika sätt: (1) i den direkta självpresentationen som formuleras i en personlig profil medan (2) 

den indirekta självpresentationen framträder i sammansättningen av alla inlägg, uppdateringar, 

bilder, länkar och kommentarer. Vi återskapar ständigt oss själva och våra olika roller när vi 

blickar tillbaka på våra tidigare själv genom våra material som lagras på sociala medier 

(Andersson 2017). 

 

3.2 ”The presentation of self in everyday life”       

När professor I antropologi och sociologi, Erving Goffman (1922-1982), presenterade sin teori i 

Jaget och maskerna fanns inte internet och sociala medier. Goffmans teoretiska perspektiv på det 

levande livet kan liknas en teaterscen där vi vill, liksom skådespelaren, göra intryck på vår 

publik. Goffman anser att alla människor i verkligheten medverkar i en teater för att kontrollera 

och styra andras uppfattning om sig själv.     
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Goffman (1959, 2014) hävdar att publiken tror att skådespelaren på scenen har egenskaper som 

hen verkar ha, vilket betyder att publiken tar intrycket som framskapas inför dem på allvar. Men 

det är inte i alla lägen som framträdandet är av äktavara. Goffman talar om två extremer, å ena 

sidan den vilseledda, aktören är själv bedragen över sitt framträdande och fullt övertygad att det 

som förmedlas är äktavara. Å andra sidan den cyniske, någon som ifrågasätter sitt eget 

framförande – och på så sätt kan individen lura sin publik efter det som aktören behagar och tror 

är mer än egennytta för sig själv. 

Vidare menar Goffman (1959, 2014) att aktören, under framträdandet, använder sig av två olika 

slags resurser: den första resursen är inramningen vilket innebär möbler och dekor. Den andra 

resursen är fasaden, som är den expressiva utrustningen som skådespelaren använder under sitt 

framträdande det kan till exempel vara kläder. Goffman (1959, 2014) skriver att individen 

uttrycker vad de vill kommunicera till andra och göra sin aktivitet meningsfull under 

interaktionsprocessen genom att belysa positiva fakta om sig själv.  

Goffman (1959, 2014) menar att genom intrycksstyrning kan individen påverka sin omgivning. 

Med olika tekniker för intrycksstyrning möjliggörs en framgångsrik rollframställning. Syftet med 

intrycksstyrningstekniker är att undvika störningar i framträdandet, störningar är händelser som 

utgör ett hot mot framträdandet. I kontexten av sociala medier kan en störning vara näthatare 

eller andra inkräktare. Individens intrycksstyrning uttrycker för individens självpresentation. 

Självpresentationer avgör vad andra aktörer och publik får veta om individen och vad individen 

ger dem för intryck (Goffman 1959, 2014). 

3.3 Självidentitet i moderna samhällen 

I boken Media, Gender and Identitet skriver Gauntlett (2005) att på internet och i World Wide 

Web, i dagligt tal ”webben”, ges information och bilder om den sociala världen. Webben ger 

också möjligheter för individer och grupper att ändra de befintliga uppsättningarna av normer om 

kvinnor och män på olika webbplatser, även om normativa tankar ännu existerar. Människors 

vardagliga handlingar förstärker och reproducerar sedan en uppsättning av förväntningar och det 

är denna uppsättning av andras förväntningar som utgör de "sociala krafterna" och "sociala 

strukturerna" som sociologer pratar om (Gauntlett 2005). 

Författaren förklarar att i moderna samhällen där moderniteten är välutvecklad blir självidentitet 

en oundviklig fråga eftersom vi tvingas göra val under hela vår livstid, valen rör vardagliga 

frågor som kläder och utseende till frågor som rör relationer och yrke. I dessa moderna 
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samhällen måste vi framställa våra roller för oss själva. Även om moderna liv är mindre 

förutsägbara och fixerade än de var för tidigare generationer, begränsas det fortfarande ibland av 

traditioner (Gauntlett 2005). 

Gauntlett (2005) tillägger att framträdandet av vissa frågor om identitet i det moderna samhället 

är en orsak till förändringar på institutionell nivå. Det innebär som till exempel förändringarna i 

intima relationer - människor flyttar från en relation till en annan dessutom väsentligt ökade 

öppenheten kring sexualitet och mycket mer. 

Vidare hänvisar Gauntlett (2005) till att dessa förändringar inte kan förklaras genom att bara se 

på individnivå. Det betyder att vi inte bara kan säga att människor spontant började ändra tankar 

om hur de ska leva, utan förändringarna sker också på en makronivå som påverkats av 

förändringarna på mikronivå. Författaren menar på en samverkan mellan dessa nivåer i 

samhället. 

Självidentitet enligt Gauntlett (2005) är inte en uppsättning av drag eller observerbara 

egenskaper utan det är en persons egen reflexiva förståelse av hens biografi. Information och 

idéer från medierna reflekterar inte bara den sociala världen, utan den bidrar till dess form också 

på grund av att massmedier påverkar individens uppfattning om sina relationer och sprider 

kontinuerligt medvetenhet om närvaron av mångfald. Slutligen skriver författaren om att 

massmedier tillåter för en mängd olika livsstilar och former av självpresentation, det är därför 

identiteter idag är viktigare än någonsin tidigare (Gauntlett 2005). 
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4. Metod och material 
 

 

Syftet med studien är att jämföra användning av sociala medier mellan grupperna “tonårsflickor” 

och “unga kvinnor“. De sociala medier som kommer analyseras och användandet av dessa är 

Snapchat och Instagram. För att kunna analysera användandet av dessa kommer olika 

datainsamlingsmetoder att tillämpas. Alla metoder som presenteras i den här avsnittet är 

kvalitativa, med det menas att människors tankar och handlingar på djupet beaktas (Hjerm & 

Lindgren 2014, s. 24). 

 

4.1 Fokusgruppsintervjuer 

För att lyckas besvara forskningsfrågorna använder jag bland annat av fokusgruppsintervjuer. 

Det som skiljer fokusgruppsintervjuer åt från intervjuer med enskilda intervjupersoner är att man 

med fokusgruppsintervjuer ger möjlighet för intervjupersonerna att utforska varandras 

värderingar och åsikter riktat mot ett visst fenomen, i studiens fall användandet av sociala 

medier. Fokusgruppsintervjuer tillåter dessutom deltagarna att själva diskutera med varandra 

kring den fråga de anser vara viktigast. Jag som intervjuare hamnar mer till bakgrunden och 

fungerar som en moderator för samtalet. I en fokusgrupp argumenterar individerna ofta med 

varandra och det är genom argumenten som forskaren kan få möjlighet till realistiska 

beskrivningar av vad människor tycker och tänker (Bryman 2011, s. 449). 

  

För att underlätta analysen och lättare jämföra intervjupersonernas svar har jag utfört 

halvstrukturerade intervjuer. Halvstrukturerade intervjuer erbjuder både strukturerade och 

flexibilitet i undersökningen, såsom öppna intervjufrågor. Med helt strukturerade intervjuer är 

det mindre flexibilitet i undersökningen, halvstrukturerade intervjuer erbjuder mer flexibilitet åt 

intervjupersonen att besvara fråga och därför förekommer inga helt strukturerade intervjufrågor. 

Denna typ av flexibilitet är viktigt i undersökningar som söker efter djupare kunskap om ett visst 

fenomen, användandet av sociala medier (Nilsson 2014 s. 150). En fråga från undersökningen 

kunde behandla användandet av Snapchat och Instagram men också hur deltagarna tolkar sin 

identitet online.  

 

De målgrupper som jag avser att undersöka är tonårsflickor och unga kvinnor, då jag anser att 

dessa är mycket aktiva på sociala medier. Med fokusgrupper kan man analysera skillnader 

mellan det som deltagarna diskuterar och därmed få möjlighet att besvara forskningsfrågorna. 
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Fokusgrupp för denna studie består av 4 personer per grupp med tillsammans 8 personer. Jag 

fick kontakt med målgrupperna via en närstående. Inför intervjuerna gav jag informationen 

muntligt om vad intervjuerna kommer att handla, samtidigt informerade jag också om att deras 

medverkan är helt frivillig och att de när som helst har rätt att hoppa av, utan ifrågasättande. Jag 

informerade de också om syftet med intervjuerna och till vilken användning materialet jag 

samlar in kommer att ha. Jag uppmanar målgrupperna via min närstående om att vidarebefordra 

mailet som innehåll intervjufrågor till andra flickorna som de känner. Denna metod är ett så 

kallat snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär att nå ett mindre antal individer som är relevanta 

för undersökningens syfte och genom dessa nå ytterligare intervjupersoner (Bryman 2011, s. 

196). 

 

Efter att ha fått samtycke från samtliga deltagare i grupperna att delta i undersökning, har jag 

genomfört intervjuerna under två enskilda dagar. Den första dagen träffade jag den första 

gruppen, som består av tonårsflickor 15–18 år och under den andra dagen har jag träffat den 

andra gruppen flickor som består av yngre flickor 19–22 år. 

 

Varje grupp bestod av 4–5 personer. Deltagarna har diskuterat under intervjuerna kring ett givet 

fenomen som kopplat till undersökningens syfte, flickors användning av sociala medier. 

Esaiasson m.fl. (2017, s. 330) beskriver att man med fokusgruppsintervjuer använder 

deltagarnas diskussioner för att kunna kartlägga och öka förståelsen för olika resonemang, det 

ger oss också möjligheten att uttala sig generellt om olika gruppers tankar.  

 

På grund av att intervjuerna har varit halvstrukturerade, har jag ett antal teman som har 

diskuterat mellan grupperna. Det har jag gjort för att samtliga deltagare skulle få komma till tals 

och för att få nyanserade diskussioner. Under intervjun har jag skapat pausar i samtalet där man 

har frågat om det finns någon person som vill tillägga något (Esaiasson m.fl. 2017, s. 337). 

 

För att jag skall kunna analysera materialet har jag genomfört en transkribering av insamlade 

materialet. Med en transkribering följer man viktiga regler om att inte bara skriva exakt vad 

deltagaren säger utan också skriva vem som säger vad, med att ha deras anonymitet i åtanke 

(Bryman 2011, s. 196). I transkriberingen och analysen har jag gett deltagarna fiktiva namn. En 

kvalitativ analysprocess kan innehålla: kodning, tematisering och summering. Under 

kodningsprocessen har jag sorterat materialet och hittat de kopplingar och mönster som jag har 

uppfattat som mest betydelsefulla, den här processen kallas för tematisering. Därefter har jag 



 22 

kunnat dra slutsatser som en viktig del av summeringen och en grund för att besvara 

forskningsfrågorna (Lindgren 2014, s.37–42). 

 

4.2 Deltagande observationer och mediedagböcker 

Som etnografisk metod för denna studie används deltagande observationer och 

självobservationer. Att inte begränsa mig till endast fokusgrupps intervjuer tillåter för en 

breddning och komplettering av det empiriska materialet. Kompletteringen, användningen 

av flera metoder, gör att jag som forskare kan få en djupare förståelse för deltagarnas 

medieanvändning. I både etnografi och deltagande observationer brukar ytterligare information 

samlas in med hjälp av skriftliga källor (Bryman 2011, s. 378).  

 

Deltagande observationer är en av flera olika former av observationer i samhällsvetenskapliga 

undersökningar och är en av de mest kända forskningsmetoderna inom samhällsvetenskapen 

(Bryman 2011, s. 377). Det handlar om att forskaren under lång tid engagerar sig i en social 

miljö för att få en bild över hur individerna i denna miljö uppför sig, dessutom vilken mening 

individerna tillskriver beteendet och miljön (Bryman 2011, s. 266). 

 

Första steget i observations process handlar om att mejsla ut sin problemställning och att 

forskaren anser att observationen är den mest lämpliga metoden när man fundera över 

förhållandet mellan forskningsfråga och material/metod. Nästa steg handlar om att forskare får 

tillträde till den sociala miljön som är relevant för den frågeställning man formulerat (Esaiasson 

m.fl. 2017, s. 318). I denna studie var jag intresserad av att undersöka medieanvändning bland 

unga kvinnor och tonårsflickor. 

 

Av de unga kvinnorna och tonårsflickorna fick jag lov att följa en från vardera gruppen och deras 

vardagliga användning av Instagram och Snapchat under en bestämd tidsperiod. Eftersom var det 

svårt att vara med deltagarna på alla tidpunkter under observations tid, har de använt sig av 

metoden mediedagbok.  

 

Media dagböcker är den sista tekniken för insamling av kvalitativa data om medieanvändning 

och som är användbar teknik för att kunna följa respondenternas vardagliga medieanvändning. 

Media dagböcker kan användas på lite olika sätt, dessutom kan respondenterna ofta skriva ner 

sina vardagliga rutiner: Vilka medier används vid vilka tidpunkter. Olsson (2008, s. 73) menar 
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att dagböcker fångar in reflektioner och tankar på ett mer öppet sätt än intervjuer. Dagböcker ger 

informanten ett större utrymme att själv bestämma vad hen skall reflektera kring.  

 

Ett problem som kan uppstå när man använder dagböcker som forskningsmetod det alltid krävs 

att respondenterna kommer ihåg alla medier de använder vid alla tidpunkter under dagen. Det är 

tidsödande arbete man ber respondenterna att utföra (Olsson 2008). 

 

Efter att jag har kommit i kontakt med deltagarna ur respektive undersökningsgrupp, har jag varit 

noggrann om att informera deltagarna om hur de ska använda dagboken under en kort tid. Jag 

har uppmuntrat respondenterna att kontinuerligt, under en vecka, reflektera över sin egen 

användning av medierna och medievärlden i stort (Olsson 2008, s. 72). 

 

Frågor som deltagarna har besvarat i dagböckerna: 

– Beskriv din interaktion idag via Instagram och Snapchat. 

– Beskriv känslan när du är online/offline? 

– Beskriv din sociala interaktion idag via Snapchat och Instagram. 

– Beskriv din självpresentation idag via Snapchat och Instagram. 

– Beskriv din identitet online. 

 

En vecka är väl vald utifrån ambitionerna med dagboken: för att en vecka kan vara lagom då en 

längre tid än så blir svårt för respondenten att hålla koll på sin medieanvändning (Olsson 2008, s. 

73). Efter att jag har fått informationen från gruppen har jag kodat media dagböckerna och sedan 

hittat återkommande mönster och teman. 

 
4.3 Metodologiska reflektioner 

De sociala medier som används av tonåriga flickor och yngre kvinnor är Facebook, Instagram 

och Snapchat enligt rapporten från svenskarna och internet 2018, men i denna uppsats har jag 

valt fokus på Instagram och Snapchat. För att svara på frågeställningarna har jag använt mig av 

både fokusgruppsintervjuer och deltagande observationer med dagböcker som insamlingsmetod 

och därefter analyserade jag transkriptionerna utifrån en kvalitativ textanalys. Kort sagt innebär 

det att man ställer materialet mot varandra, alltså det olika dagböckerna kategoriseras och 

tematiseras. Fokusgruppsintervjuerna transkriberas och därefter tematiseras materialet med 

övriga anteckningar. Därefter kan de olika kategorierna och temana analyseras för att se om det 

finns skillnader mellan målgrupperna. 
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I vetenskapliga arbeten finns begrepp man måste förhålla sig till, det är utgör för kvaliteten, som 

enlighet Lindstedt (2019, s. 115), är en viktig del av båda metoder och material diskussionen. 

Vidare fortsätter författaren att förklara två begreppet som är relaterade till kvaliteten av studien 

– reliabilitet och validitet. Begreppet validitet handlar om systematiska fel i en mätning de fel 

som påverkar studiens giltighet medan begreppet reliabiliteten syftar till en studies tillförlitlighet, 

och att en studie når samma eller mycket snarlikt resultat vi likande undersökning med samma 

förutsättningar. 

 

4.4 Forskningsetik 

Vetenskapliga arbeten har som syfte att sprida rätt information, det för att nå en forskningsetisk 

standard. För att säkerställa att inte deltagarnas svar kan kopplas tillbaka till dem har redovisande 

materialet i studien och studiens informanter anonymiserats. Deltagarnas svar har endast använts 

för denna avsedda uppsats, det betyder att alla informationer som jag har fått och samlat in ifrån 

har använts bara för uppsatsen syfte. Vidare har alla deltagare informerats om studiens syfte och 

vad jag avser att besvara innan de började intervjuas och observeras samt skriva dagböcker. 

Dessutom har jag gett dem information om på vilket sätt kommer jag att använda svaren, som jag 

nämnde tidigare, endast för denna uppsats. Intervjuerna har spelats in och innan intervjuerna 

spelades in informerade jag deltagarna om det, för att få samtligas samtycke. Eftersom har jag 

använt fokusgruppsintervjuer som metod bör intervjuerna spelas in eftersom att det är mycket 

svårt att hinna anteckna och leda ett fokusgruppsamtal samtidigt (Esaiasson m.fl. 2017, s. 337).  

 

Nilsson (2014, s.151) beskriver vikten av att deltagaren uppfattar frågorna korrekt för att det 

insamlade materialet skall kunna besvara forskningsfrågorna, det krävs att jag ställa tydliga 

frågor. Vidare beskriver författaren att forskaren å ena sidan måste skapa förtroende och en 

avslappnad atmosfär med deltagarna och å andra sidan att vara neutral gentemot dem och ställa 

genomtänkta frågor ur intervjuguiden. 
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5. Resultat och analys - fokusgruppsintervjuer 

I det här avsnittet kommer jag att presentera resultat och analys av fokusgruppsintervjuerna. De 

skilda teman som urskiljas utifrån materialet är: online interaktion, självpresentation, oavsiktliga 

och kränkande online intryck, intrycksstyrning, digitala nätverk och stigande ålder, online profil, 

konsumentkulturer online och fri interaktion.  Nedan kommer förklaring av några definitioner 

som flickorna använder för sin sociala interaktion via internet som till exempel: gilla ”lajka”, 

hashtags, Photoshoppa, filter, duckface, catfish.   

Gilla (lajka) anses vara en av de vanligaste funktionerna i applikationer på sociala medier och 

används som ett sätt att ge positiv feedback på vad vänner erbjuder från bilder och 

statusuppdatering på sociala medier. 

Hashtags appliceras ofta på Instagram eftersom det hjälper till att samla in det största antalet 

information om en specifik sak 

Photoshoppa symboliserar de förändringar som kan göras på bilden med hjälp av specifika 

verktyg och inom ett speciellt program som heter Photoshop. 

 

Filter är ett verktyg för att ändra bilden och finns i alla applikationer i sociala medier och de 

flesta av dem finns i Snapchat. Verktyget hjälper till att ändra bilden när det gäller färg, 

belysning, storlek etc. 

 

Duckface är en vanlig benämning bland ungdomarna på sociala medier och innebär att personen 

rör sig i ansiktet på ett sätt som liknar en” duck”. 

 

Catfish symboliserar människor som presenterar sig genom bilder och videor på ett helt annat 

sätt än verkligheten. Det är en modern term som uppstod med uppkomsten av sociala 

medieapplikationer. 

 

Alla de intervjuade personerna har fått fiktiva namn för att säkerställa deras anonymitet, men 

också för att samtidigt inte avhumanisera dem för mycket.  

Grupp unga kvinnor: Emma, Lisa, Kaisa, Mira  

Grupp tonårsflickor: Anna, Hanna, Marie, Sara 
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5.1 Online interaktion 

När jag och gruppen med unga kvinnor diskuterade om varför man väljer Instagram och 

Snapchat i jämförelse med andra applikationer nämnde de unga kvinnorna att både Snapchat och 

Instagram är unika applikationer där de lättare kan ta bilder med filter och skicka dem till 

varandra.  

 

Emma, bland de unga kvinnorna, förklarade att det främsta syftet med dessa appar är att man har 

kontakt med omvärlden och har koll på vad som är nytt i hela världen. Emma menar att 

Instagram är ett fönster till alla länder där man kan hitta musik, kunskaper och andra saker. Hon 

berättade också att dessa används i hela världen och därför är det så sällan man hittar folk som 

inte använder den. 
 

Min mamma till exempel har Instagram också. Hon vill kanske inte lajka 

bilder, men hon vill säkert läsa dikter och något annat. (Emma) 

 

Lisa från samma grupp beskrev hur de sociala applikationer som Snapchat och Instagram är ett 

bra sätt för online interaktion. 
 

Jag använder mycket Snapchat för att alla folk som jag addar är mina vänner. 

Det som är bra i sociala medier och de här applikationerna är att man kan se 

till att personer som du inte känner inte kan se vad du lägger till för bilder 

eller videor. (Lisa) 

 

Emma berättade hur Instagram och Snapchat är ett bra sätt när man vill söka information och lär 

känna omvärlden. 

 
Det är väldigt bra att jag kan hålla kontakten med mina vänner i skolan till 

exempel. Att lägga ut och skratta och så. Min främsta anledning att jag 

använder framför allt Instagram är för att man inspireras mycket från 

världen, till exempel jag kan kolla på högskolor genom Instagram dessutom 

kan jag lära mer om omvärlden. berättade Emma från unga kvinnorna grupp. 

(Emma) 

 

Dessa citat kan kopplas till Gauntlett (2005) som beskriver social interaktion i moderna 

samhällen. Han beskriver att internet och World Wide Web ger information och bilder om den 
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medievärlden. Webben ger också möjligheter för individer och grupper att erbjuda alternativ till 

den befintliga uppsättningen av dominerande idéer om kvinnor och män, på sina egna 

webbplatser. 

  

Även tonårsflickorna instämde med att de använder både Instagram och Snapchat för att 

kontakta vänner mer än familjen.  

  
Du har inte lika mycket kontakt med din familj när du är inne på sociala 

medier. Du har inte mycket att snacka med familjen om via sociala medier. 

(Sara) 
 

Anna fortsätter om hur unga på Instagram och snapchat bruka diskutera saker med familjen men 

inte lika ofta som de skojar med vänner:  

  

I min familj brukar vi skicka meddelande till varandra och diskutera dessa 

lite mer seriöst, men jag skojar inte lika ofta med min familj som jag skojar 

med mina vänner för att mina vänner är lika gamla som mig. (Anna) 

 

I gruppen tonårsflickor togs det upp också exempel på hur de får tips och idéer utifrån videor 

som folk lägger upp på webben.  

 
Det som är bra med sociala applikationer är Youtube, då kan jag få tips, 

idéer och lära mig mycket om vissa ämnen. De som jobbar som youtuber 

visar vad de gör då kan man få tips och idéer, till exempel när en känd 

person lägger upp något om hur man kan gymma så kan man lära sig mycket 

ut av det. (Marie) 

 

Ovän stående kan kopplas enligt Goffmans ur dramatiska perspektiv i boken Jaget och maskerna 

(2014) han menar att man kan kopplas det levande livet till teaterns scen, där var och en i 

verkligheten spelar en teater för att kontrollera och styra andras intryck och uppfattning om en 

själv. Vidare hävdar Goffman (2014) att alla försöker att presentera sig på bästa möjliga sätt för 

allmänheten. Då kan man se om den här teorin tillämpas på Instagram och Snapchat så ser vi att 

skådespelarna är medlemmarna som visas på scenen genom sina foton och videor. 

I gruppen av unga kvinnor refererar de till begreppet – ”Hashtag # ” - som folk använder för att 

sprida bilder på ett bredare sätt. Syftet är att få massa like och kommentarer samt att öka följare 
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på till exempel Instagram. Detta motsvarar Goffmans (2014, s. 21) teori om att publik och 

utomstående använder olika metoder för att rädda teaterföreställningar. Där i sociala medier 

använder människor kommentarer och hashtags för att göra kompatibilitet processen mellan de 

två parterna. 

 

Enligt det symboliskt interaktionistiska perspektivet är det specifik interaktion som måste ses i 

relation till en annan interaktion och därför kan inte isoleras, exempelvis kommentarsfältet på 

Instagram: "Varje plattform är en social kontext och som sådan sätter den sin prägel på 

interaktionen" (Andersson 2017). 

 

5.2 Självpresentation  

I diskussionen med gruppen unga kvinnor om begreppet online identitet tar de upp begreppet 

anonymitet. Där förklarar de unga kvinnorna att vissa försöker göra sig kända på Instagram 

däremot vill alla bara visa den positiva delen av sig själva på sociala medier. 

 
Man kan gå in till ett konto och ser bara de positiva grejen om personen. Det 

har blivit viktigt för personer på sociala medier att visa sig mest kära, att de 

har kärleken och att de reser. Det finns folk som kan beställa saker och ha 

dem på sig och efter att de tagit bilder och lägger upp det på sociala medier 

skickar in det tillbaka till butiken igen. (Lisa) 

 

De unga kvinnorna förklarade också om hur personer på sociala medier kan presentera sig på 

annat sätt än den de är i verkligheten. Då refererade de till ordet ”catfish” som betyder att man 

visar bilder på en person som de menar på är de själva när det egentligen är någon annan. Emma 

förklarade att folk opererat sig jättemycket, och lägger ut framför allt bilder på Instagram för att 

de vill att vissa att de är perfekta:” Så klart många folk tänker på kvalitet» (Emma, unga kvinnor). 

 

Precis som Goffman (1959, 2014) hävdar att individen ska uttrycka vad de vill kommunicera till 

andra och göra sin aktivitet meningsfull. Vidare beskriver Goffman att under 

interaktionsprocessen tenderar individen för att belysa positiva fakta som är dold och indirekt. 

Självrepresentation görs genom sociala interaktioner på kommunikationssajter och över internet 

där alla försöker, som de två grupperna antydde, att publicera positiva och framgångsrika saker 

att dela med vänner. Där andra livsaspekter som sorg och smärta är dolda (Goffman 2014). 
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Goffman (2014, s. 207) beskriver att i teaterföreställningar kontrolleras publiken för att nå 

bakom kulisserna och därmed förhindra dem från att delta i en tilldelad föreställning. Publiken 

och teamet bakom kulisserna är separerade. Det här är vad som händer på sociala medier, där 

folk vill publicera är separerat från vad andra ser via medie skärmen. 

 

Goffman (2014, s. 21) uttryckte också att det finns en tyst överenskommelse mellan allmänheten 

och aktörer att agera. Trots att det finns skillnader och motsägelser mellan de två parterna, men 

medlemmarna bakom kulisserna försöker alltid att visa kompatibilitet och likheter och dölja 

motsägelsen. 

 

Båda grupperna av de intervjuade beskrev att människor försöker så mycket som möjligt att visa 

vad allmänheten vill och uppnå sin önskan genom att filtrera videor och bilder och ignorera vad 

de själva vill ha.  

 

Att på Instagram kan man Photoshoppa bilder, man kan låtsas vara rik när 

man egentligen är fattig. På Instagram du kan ändra på dina plats, man 

publicera bilder som man inte vet när man har tagit. ( Emma) 

 

När Emma talade om hur självpresentation ser ut på Instagram och Snapchat där folk försöker att 

visa sig på ett annat sätt än vad de är på i verkligheten fortsatt Lisa med att ta upp följande 

exempel. 
 

Jag kan ta en bild som någon annan har lagt upp man kan aldrig markera 

vem som är källan för bilden. På snapchat kan man inte ändra på sin plats 

eller lägga upp bilder som jag tagit från igår. Man ser att den här bilden 

gammal och från kameraalbumet. På Snapchat kan man lägga platstjänst och 

på Instagram du kan välja själv plats. (Lisa) 

 

Goffman påpekar att det ibland inträffar störningar i agerandet genom felsteg och scener men 

felet korrigeras snabbt av skådespelarna. Det är detta som också kan tillämpas på sociala medier 

när en person kan ta bort bilder, videor och alla inlägg om något skulle gå fel vid publiceringen 

så att materialet kommer att publiceras igen på ett annat sätt efter det har korrigerats. 

 



 30 

Gruppen unga kvinnor fortsätter att diskutera om hur appar har denna möjligheter att hjälpa folk 

som använder dessa appar att skapa falsk verklighet. Både Instagram och Snapchat är utformade 

på ett sätt som hjälper människor att ge en ytlig bild av dem. Det betyder att folk kan lägga ut 

sina valda bilder, videor och ignorerar de negativa på ett sätt som hjälper dem att kontrollera vad 

de publicerar. 

 

Även tonårsflickor har samma tankar kring självpresentation på Instagram och Snapchat. Hanna 

från tonårsflickor beskrev att folk gör skillnad från verkligheten via Instagram och Snapchat för 

att få mer visningar, vänner och like: 

 

Man visar sig inte på riktigt och folk kan kalla dig för catfish, att man är 

annorlunda i bilden från verkligheten. (Hanna) 

 

Sara från gruppen tonårsflickor hade samma tankar, hon beskrev hur folk använder filter för att 

få en helt annan form.   

 

På Snapchat när man använder filter är det tydligt vem du är. Får du en 

annan form när man använder filter plus fotoshopar bilden med andra appar 

och lägger till bilder blir det för mycket. (Sara)  

 

I Goffmans dramaturgiska perspektiv förklarar han att aktören under framträdandet använder sig 

av två olika slags resurser: den första resursen är inramningen vilket innebär möbler, dekor och 

uteplanteringar, vilket liknar när man publicerar status eller plats på applikationer. 

Den andra resursen är fasaden som är den expressiva utrustning som skådespelaren använder 

under sitt framträdande som till exempel kläder. Detta liknar filter och Photoshop-program i 

applikationer. 

 

5.3 Oavsiktliga och kränkande online intryck  

Emma, från gruppen unga kvinnor, talade om begreppet trend på sociala medier för att folk ska 

kunna fånga andras intresse. Där beskriver hon om hur det blir som ett virus som sprider sig för 

folk gillar att trenda och därmed härmar den originella publiceringen. 
 

Det finns ju trender som betyder vad som är inne nu och vad folk gör nu. Till 

exempel Kylie Jenner tar på sig en jacka som kan vara jätteful, men för att 
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hon har den på sig börjar folk tycka om jackan och använda den. Folk vill ha 

på sig mer och mer och mer därför att de alltid vill ha någon annans identitet. 

(Emma) 

 

Det här kan kopplas till vad Turkel (2011, s.151) har skrivit om att efter ett decennium var det 

som verkade konstigt nära att bli allas livsstil.  

 

Emma förklarade också att folk har tappat sin egen identitet och vill ha andras identitet istället: 

”För att du ska bli känd måste du ändra på dig och sedan agera på ett annat sätt”.  

 

På samma sätt anser tonårsflickorna att när ett fenomen dyker upp på Instagram och Snapchat 

blir det som en trend och då ska man hoppa på trenden.  

 
Det betyder att man gör samma saker som de andra gör. Folk tycker om det 

och det sprider sig. Därefter blir det någonting vanligt i vardagen. (Anna) 

   

När man återvänder till Goffmans teori (2014, s. 35) ser man hur han försökte förklara 

människors härmande av andra på sociala medier. Han beskriver att individerna genom sin 

interaktion och för att deras aktivitet ska bli meningsfull för andra försöker att mobilisera sina 

aktiviteter för att kommunicera vad de vill från interaktionsprocessen. Han hävdar också     

(2014, s. 35) till att individen uttrycker sin förmåga under reaktionsprocessen under bråkdelen av 

en sekund. På samma sätt försöker människor via sociala medier att visa sina foton och videor på 

ett sätt som driver andra att imitera dessa. 

 

En annan viktig aspekt är när Lisa pratade om att man måste använda konstiga bilder för att 

fånga andras intresse: ”Att göra någonting konstigt och du lägger ut jätte perfekta bilder” (Lisa, unga 

kvinnor). 

 

Detta citat kopplas till vad Goffman (2014, s. 182) diskuterar ur den dramaturgiska perspektiv 

kring intrycksstyrning om att ibland det kan uppstå störningar i framträdanden för att överföra 

intryck som är olämpliga, men det ger upphov till en ny scen.  När man skapar på Snapchat och 

Instagram konstiga bilder kan det till exempel vara ett uppmärksamhetsbehov från andra och 

därmed imiterar människor. Å andra sidan förklarar Goffmans (2014, s. 182) hur det är genom 
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intrycksstyrning individer kan påverka sin omgivning och med olika intrycks styrningstekniker 

kan ett team, och individ, agera på ett korrekt sätt för att nå en framgångsrik rollframställning. 

  

5.4 Intrycksstyrning   

När jag frågade de båda grupperna om hur online anonymiteten kommer att påverka dem själva 

hade de skilda uppfattningar. Där betonade gruppen med de unga kvinnorna att syftet med 

anonymitet är att folk vill anpassa sig själva. Medan gruppen med tonårsflickorna anser att med 

online- anonymitet kan folk styra de andra. Emma, från gruppen unga kvinnor, förklarade att 

folk följer en norm för att skapa en identitet som någon annan har vilket leder till att de vill 

härma varandra. 

  
Det påverkar oss på ett sätt att man vill härma och man vill bli som de. Det 

finns folk som har sina egna identiteter och som är sig själva medan de andra 

är kopior. (Emma) 

  

Den här kopplas till vad Goffman (2014, s.35) skriver: ”När individen befinner sig tillsammans 

med andra fyller han på ett karakteristiskt sätt sin aktivitet med tecken som dramatiskt belyser 

och framhäver de bekräftade fakta som i annat fall skulle vara fördolda eller otydliga” (Goffman 

2014, s. 35). Vidare förklarar Goffman (2014, s. 39) att alla aspekter alltid är anpassade för att 

passa förhållandena och förväntningarna i samhället. Han hävdade också att målet är att ge ett 

idealiskt utseende som representerar samhällets värderingar och beteende. Därför upptäcker man 

att varje aktivitet som sker på Instagram och Snapchat är idealisk och passar samhällets 

standarder. 

 

Genom att tillämpa Goffmans teori på sociala medier finner man att människor via sociala 

medier kan kontrollera andras utseende och intryck genom interaktionsprocessen där data kan 

tillhandahållas till andra. Om något verkar olämpligt och oförenligt med det ideala beteende som 

individen försöker uppnå kan det enkelt raderas (Goffman 2014). 
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5.5 Digitala nätverk och stigande ålder  

I gruppen tonårsflickor beskrev många av flickorna att när de fyller 18 år kommer de inte 

använda Snapchat och Instagram lika mycket som idag. Anna och Hanna uttryckte att båda 

applikationer är som en trend där folk försöker trenda efter andra människor. 

  
När vi var yngre var Facebook mer populärt men när Snapchat och 

Instagram dykte upp blev dessa vanligare att använda i vardagen. (Anna) 

  

Hanna fortsätter att användning av Snapchat och Instagram kommer att minska med ökande 

ålder.  
Vi kommer att vara mer upptagna när vi är äldre. Man blir äldre och livet blir 

svårare och svårare jämfört med när man var yngre. (Hanna) 

 

  

Gruppen unga kvinnor, berättade att både Instagram och Snapchat är bra applikationer om man 

vill uppdatera sig. De betonade att de båda applikationerna efter några år kommer att vara inte 

relevanta eftersom andra applikationer kommer att dyka upp. 

  

Vi ungdomar kommer aldrig att sluta med sociala medier, men kan man 

lämna när man blir trött eller för att det kanske kommer nya. Till exempel 

förut använde alla Facebook, Hotmail, Yahoo sen kom Gmail, så det 

kommer komma någonting som tar över Snapchat och Instagram, men 

sociala medier kommer aldrig försvinna. (Emma) 

  

Lisa från unga kvinnor förklarade att hon inte tror att hon kommer använda Snapchat när hon är 

till exempel någon 25–26 års ålder. 

  
Eftersom när jag var 15 år använde jag inte Snapchat lika mycket som jag 

gör nu. Det kommer bli att man använder mindre. (Lisa) 

 

De flesta i gruppen unga kvinnorna anser att det är en trend att man ska ha Snapchat och 

Instagram. Kaisa uttryckte att hon började med de sociala nätet för att hon ville göra samma som 

de andra gör. 
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När jag började använda Snapchat och Instagram för 6–7 år sen typ var jag 

osäker, men det var när jag var ung. Det var som en trend att man skulle ha 

Snapchat med följare och det var lite högre status. Det var det som gjorde att 

jag började med sociala medier på nätet. (Kaisa) 

  

Tonårsflickorna betonade också att i början använde folk båda applikationerna mycket. Sara 

fortsätter att ge exempel där hon berättade om att i början folk började att spara på massa dagar i 

Snapchat. Där varje dag man använder applikation ger en poäng om man få en Snap, men nu 

orkar ingen ha dagar: 

  
Jag kommer inte att använda applikationerna lika mycket som idag. Det 

kommer inte att vara lika kul. Vi kommer ändå vara användare men inte vara 

aktiva så mycket. (Sara) 

  

Dessa citat kan kopplas till studien Ungar & medier 2019 av Statens medieråds som undersöker 

medievanor praktiken och presenterar hur användning av Snapchat och Instagram bland 

flickorna i åldern 17–18 år sjunker. Då studien visar att flickor i åldern 13–16 år, använder 90 

procent Snapchat och 89 procent Instagram. 

  

En annan viktig aspekt som gruppen tonårsflickor betonade när jag frågade om deras påverkan 

om människor som visar sig på annat sätt än i verkligheten genom Snapchat och Instagram har 

Marie svarat:” det är inte bra att man visar sig på sin falska sida för då kan man bli utsatt”. 

  

Att man blir utsatt på sociala medier är allt vanligare bland ungdomar.  Flertal forskningar och 

studier avslöjar att det sker mobbning och missbruk bland ungdomar via sociala medier. Det 

finns lösningar som presenteras för detta problem, men dessa lösningar räcker inte alltid för att 

skydda ungdomar från dessa kränkande handlingar. I studien Ungar & medier 2019 framkommer 

det också om att årets undersökning visar att med ökade exponering i sociala medier följer också̊ 

en ökad risk att unga utsattas för otrevligheter. Vidare förklaras det i studien om att nästan alla 

kategorier och åldersgrupper i undersökningen har andelarna ökat bland de som utsatts med 

någon/några procentenheter jämfört med undersökningen 2016. 
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5.6 Online profil  

Flera av tonårsflickorna beskrev att man kan skapa en egen profil på Instagram där man sparar 

sina egna bilder och videor. Man kan inte skapa en profil på Snapchat för att allt försvinner när 

man har skickat det, men man kan spara bilder och videor i själva mobilen genom att ta 

skärmbilden. 

 

På Instagram kommenterar folk ofta på andras bilder och videor. Det finns 

historia då blir det mer som en profil. Det vet man hur det är på Instagram. 

Men på Snapchat är annorlunda där allt försvinner efter 24 timmar och 

personer är mer oseriösa. (Anna) 

   

I gruppen med unga kvinnor försökte Lisa att förklara om självpresentation på sociala medier där 

hon ser att det inte bara är unga personer som presenterar sig själva via Instagram och Snapchat 

utan även vuxna som är mer seriösa. 

 
Det finns såklart historia där man lägger ut bilder och folk kan kommentera 

men det är mest för skojs skull, att man lägger ut någonting snabbt och får 

respons. Jag gillar att det blir som en profil för dig själv där du kan se om 

någon kommer in på din profil och kan se vem du är och vad är du 

intresserad av och hur du är. (Lisa) 

  

Tonårsflickor togs det också upp att Instagram och Snapchat är lättare att använda än Facebook. 

De hävdar att på Facebook kan man läsa andras kommentar medan i Snapchat kan man inte läsa 

vad andra har skrivit för kommentar. 

 

Folk använder Snapchat och Instagram för att det finns filter och det är lättare 

att skriva kommentarer. (Hanna) 

  

Andersson (2017) beskriver att sociala medier tydliggör presentationen av självet och därmed de 

teorierna i symbolisk interaktionism. Det betyder att självpresentationen i sociala medier avses 

på två olika sätt: (1) i den direkta självpresentationen som formuleras i en personlig profil medan 

(2) i den indirekta självpresentationen framträder i sammansättningen av alla inlägg, 

uppdateringar, bilder, länkar och kommentarer.  
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5.7 Konsumentkulturer online 

I gruppen med tonårsflickor beskrev Anna och Hanna hur sociala medier, särskilt Instagram och 

Snapchat, förvandlades till en plattform för marknadsföring. Flickor används för 

marknadsföringsändamål och flickor använder plattformer för att tjäna pengar: 

 
Unga letar efter att öka deras följare, få mer visningar, likes, kommentarer 

och för att bli kända och få pengar.  Till exempel om du har över 20 miljoner 

följare på Instagram eller Snapchat kan en försäljare kontakta dig för att 

samarbeta med dig. Man blir produktens reklamyta och därför blir folk 

beroende av följare. (Anna) 

  

Även de unga kvinnorna betonade detta. De talade om hur vissa människor bry sig så mycket om 

att bli kända och vill ha hög status. 
 

När kvinnan har utseendet och kan samla på sig många följare då vill massa 

företag göra samarbete med henne för att öka deras försäljning. (Emma) 

  

Willett (2008) argumenterar om att online-gemenskaper ger viktiga utrymmen för flickors 

utveckling, uttryck och tillgång till alternativa kulturer, men också bevis för att dessa utrymmen 

inte är "fria" och "öppna" miljöer. Vidare hävdar Willett (2008) att identitet har traditionellt 

definierats och konstruerats genom kön det innebär att flickorna och unga kvinnor utforskar sin 

identitet genom interaktioner online. Hon diskuterar att ungdomars online identiteter måste ses, 

inte bara i termer av online interaktion, utan också i förhållande till strukturerna som inramar 

dessa aktiviteter. Hon gav fokus på konsumentkulturer online, exempelvis flickors online-

aktiviteter. 

 

5.8 Fri interaktion  

Vid frågan till båda grupperna om vilket språk de brukar använda för att ta kontakta med familj 

och vänner svarade de unga kvinnorna om att de brukar använda slags ord med förteckning mer 

än att skriva hela texter:   

 

Vi ungdomar har framförallt slangord. Det blir lite mer personligt på de här 

två apparna än sociala livet för man kan använda ord som man inte använder 

när man skriver en text. (Emma) 
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Även Mira från samma grupp betonade att unga alltid skapar egna ord som finns inte i svenska 

språket när de kontaktar varandra.  

 
Vissa ord skapas av medievärlden och det finns egentligen inte i svenska 

språket. Man använder mer det på Snapchat för det ger mer personlighet. 

(Mira) 

 

Lisa fortsätt vidare att ge exempel på hur unga har fri interaktion när det gäller språket via 

sociala medier. 

 
När jag skriver använder jag förkortningar. Exempel istället för att skriva 

ordet kan skriver jag kn, det går mycket snabbare. (Lisa) 

  

Även de tonårsflickorna instämde att de använder sig till symboler och korta meningar när de 

kontaktar vänner via applikationer. 

  

Dessa citat kopplas till Andersson (2017) som skrev i teorin om självet i symbolisk interaktion, 

är vardagslivet som serie framträdanden där både publiken och sammanhanget spelar en 

avgörande roll för hur vi presenterar oss själva. Andersson (2017) diskuterar vidare att sociala 

medier skiljer sig från massmedier genom medieinnehåll och anser till sociala medier som 

kontext för social interaktion. Det innebär att människor som interagerar via sociala medier rör 

sig fritt på nätet och människors vardagliga samtal är ironiska seriösa -konfidentiella.  
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6. Resultat och analys- deltagares observationer 
 

I det här avsnittet kommer jag att presentera resultat och analys av observationer utifrån 

deltagarnas mediedagböcker. Utgångspunkten i analysen är deltagandes dagboksanteckningar 

som presenteras under fem teman för att kunna få ett tydligt resultat: online interaktion och 

självidentitet, självpresentation, att känna mer trygghet, ensamhet och behov av uppmärksamhet. 

I analysen nämnds deltagare från tonåring flickor på ”deltagare 1” och deltagaren från unga 

kvinnor på “deltagare 2”. Nedan kommer jag att förklara några definitioner som har kommit i 

den dagboksanteckningar för att få läsaren förstå de nödvändig. 

Appar är verktyg som finns på mobiler för att människor kunna integrera. 

Emojis är engelska ord och betyder små grafiker som används i applikationer för social 

interaktion istället för fraser och ord. 

  

6.1 Online interaktion och självidentitet  

Turkel (2011) beskriver att våra online interaktion via internet ska kalla till andra livet ” second 

life”. I det andra livet påpekar Turkel att det finns en relation mellan verklighet och den virtuella 

världen. Vi förväntar oss att representera oss själva på ett symboliskt sätt, men vi börjar 

representera oss själva genom andra.  Hon menar att via sociala applikationer som Facebook tror 

vi att vi kommer att presentera oss själva, men våra online profiler representerar någon annan 

som ofta är fantasin om vem vi vill bli. Då självet på internet utvecklas till distinkta 

personligheter som vi ofta ser bättre på än oss själva (Turkel, 2011). Dessutom beskriver Willett 

(2008) att identitet har traditionellt definierats och konstruerats genom kön. Det innebär att 

flickorna och unga kvinnor utforskar sin identitet genom interaktioner online. Exempel kring 

detta från mediedagböcker är när deltagare 1 skriver: 

 
Jag tycker om att lägga bilder ibland med filter och ibland bilder utan filter. 

Jag brukar inte alltid använda filters på bilderna. Däremot brukar jag lägga 

upp en eller två bilder per vecka på Instagram eller Snapchat. (Deltagare 1) 

 

 

Deltagande 2 skriver att hon tycker ibland om att gå genom sin profil och bilder på Instagram 

och Snapchat för att få positiva tankar utifrån fina bilder eller videor. Vidare beskriver hon om 

att hon blev nyfiken utav hennes följare. Deltagare 2 skriver: 
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Alltid hade jag koll på vem eller vilka de är som har sett min story och då 

svarade jag på alla kommentarer och jag var nyfiken på hur de skulle 

reagerar. Mobilen är typ lika med den vännen som inte sover. (Deltagare 2) 

 

Dessa citat kopplas till den symboliska interaktionism när Mead har identifierat två former av 

social interaktion i det mänskliga samhället. Den första är "icke-symbolisk interaktion" och den 

andra är "symbolisk interaktion". Non symbolisk interaktion betyder tolkning av handlingen som 

äger rum när man svarar direkt på en annans handling utan att tolka handlingen. Icke-symbolisk 

interaktion avser reflex reaktioner (Blumer 1986, s. 9).  

 

Vad deltagaren 1 skriver kan liknar också om vad Turkel (2011) hävdar om att hon få ett gott 

humör genom att se över textmeddelandet med sina vänner och familj och hon gillar att titta på 

listan över "favoriter" på sin iPhone-kontakt. Hon berättar vidare att hon bara textar hälsning till 

någon hon bryr sig om, hon kan smsa en hälsning, och de kommer att veta att hon tänker på dem. 

         

6.2 Självpresentation 

Enligt Turkel (2011, s. 162) använder tonåringar och vuxna internet för att utforska sina 

identiteter och uttrycka sig själva. Via internet kan de uttrycka sig oberoende av sin 

ofullkomlighet. Detta kan kopplas till vad deltagare 2 skriver om att filter på bilder är ibland ett 

bra sätt att man använda innan man lägger bilden på sociala medier. Deltagare 2 skriver: 

 
Jag brukar ibland posta på story att jag pluggar eller gör något till exempel. 

När jag vad på väg till Tyskland och när jag landade, laddade jag upp bild på 

Snapchat och Instagram från flygplanen. (Deltagare 2) 

 

Vidare beskriver deltagare 2 att hon brukar svara på kommentarer som hon får av vänner via 

emojis. Hon filmar allt som hon går igenom, äntligen tar hon bild eller video. Det beror på hur 

hon känner för. 
 

 Jag sänder aldrig live chatt eftersom jag tycker att det är jobbigt för det 

finns inget filter man kan använda. (Deltagare 2) 

  

I denna "Icke-symbolisk interaktion" som Mead identifierar hänvisar till dem respektive som 

"konversationen av gester" och "användning av betydande symboler" (Blumer 1986, s.9). Det 
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betyder att ungdomar använder många symboler och bilder istället för att prata om sina 

interaktioner särskilt via Instagram och Snapchat, där använder de symboler för att beteckna 

speciella fraser och betydelser istället för att skriva direkt via chattplattformar.  

  

Deltagare 1 skriver att hon alltid kontaktar vänner och många andra flickor som hon inte känner. 
 

Jag aldrig träffat dem men de är bland av min följare. Vi skriver ibland till 

varandra eller byta bilder. (Deltagare 1) 
 

Den som deltagare 1 betonade kan kopplas till vad Turkel (2011) förklarar om att oavsett hur 

tonåringarna esoteriska sina intressen, försöker de utöka räckvidden i en ständigt växande 

gemenskap av bekanta. De är omgivna av entusiaster från hela världen. Det betyder att 

ungdomarna ser att den second livet är mer föredragna sätt att vara med människor. 

  

Deltagare 1 beskriver att hon inte tar alltid bilder utan bara filmar det som hon tycker att det ska 

filmas.  

 

Jag brukar inte lägga till historian på Instagram and Snapchat. Jag tar 

alltid bilder för att jag vill att mina följare tänker att jag gör så mycket när 

jag använder sociala medier. Jag väljer bland bilder och videor samt tider 

som jag anser att det är bra för publicering. (Deltagare 1) 

  

Precis som Blumer (1986, s.8) hävdar till att andras aktiviteter är positiva faktorer för att 

individer ska kunna få en bild av sitt eget beteende. Därför är det viktigt att individen ta hänsyn 

till vad de andra håller på att göra när de interagerar med varandra. Individer via interaktion 

tvingas att rikta sitt beteende till vad de andra tar hänsyn till. Detta innebär att man ibland måste 

passa sin aktiviteter på sociala medier i viss mån med andras beteende. Andras handlingar kan 

inte bara betraktas som en arena för att uttrycka vad som ageras eller avses göra. Detta är 

anledningen till att det måste beaktas och inte kan betraktas som en arena för att uttrycka det som 

bortskaffas eller görs (Blumer 1986, s. 8) 

  

6.3 Att känna mer trygghet 

Enligt Turkel (2011, s. 151) människor älskar att kommunicera med ny teknik. De fick föräldrar 

och barn att känna sig säkrare.  Appar kräver roliga uppgifter på mobila enheter som vi inte har 
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drömt om nyligen. Utöver allt det ger nya möjligheter att uppleva identitet, särskilt i tonåren. 

Internet ger känslan av fritt utrymme som det verkliga livet inte alltid ger. Det är en relativt fri 

period av konsekvenser. Internet ger tonåringar möjlighet att göra vad de vill göra, att bli kär och 

ur människor och idéer (Turkel 2011, s. 151). Deltagare 2 skriver: 

  
Jag la upp mycket bilder och alla mina bilder tar jag med filter även om det 

är en selfie eller vanlig bild eftersom jag känner mig tryggare så.    

(Deltagare 2) 

  

Deltagare 1 också förklarar att hon känner mer trygghet när hon kopplar till internet. 
 

Jag känner inte mig trygg när jag inte använt snapchat under längre tid. På 

Instagram gör jag en hel del live. (Deltagare 1) 

   

6.4 Ensamhet 

Turkel, (2011) beskriver att när vi kommunicerar via sociala medier är vi ensamma, men vi 

känner oss som att vi är tillsammans. Däremot finns det en risk att vi ser andra som tillgängliga 

saker. Det betyder att vi använder andra bara för de delar som vi tycker är praktiska och 

underhållande. Idag är kommunikation inte beroende av vårt avstånd från varandra utan av den 

tillgängliga kommunikationstekniken. Deltagare 2 skriver: 

 

Ibland på natten känner jag mig uttråkad eller ensam då använder jag 

mobilen och så tills jag somnar. Jag känner mig ensam när det blir natt och 

jag blir stressad som om att jag har tappat något viktigt. Typ att kolla på 

klockan, eller lyssna på musik. (Deltagare 2) 

  

 

Enligt Turkel, (2011) Genom tekniken tar vi det med oss och är alltid anslutna till en mobil 

enhet. Därför kan vi se att människor samlas, men pratar inte med varandra. Tågstationen, 

flygplatsen, caféet är inte längre en delad plats utan en plats för socialt möte. Deltagare 1 skriver: 

 
Även om jag är med mina vänner och jag är fullt upptagen i livet ställer jag 

ibland frågor på Instagram eller Snapchat istället för att lägga ut bilder för att 

vara i kontakt med mina följare. (Deltagare 1) 
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6.5 Behov av uppmärksamhet 

Både deltagare 1 och 2 skriver om vad Turkel (2011, s. 151) hävdar att vi tenderar för att förlita 

oss på nätverk, och nätverket har lärt oss att vi behöver det. Deltagande 2 skriver att hon känner 

sig stressad när hon inte använder mobilen. Vidare förklarar att hon alltid bryr sig om att se efter vilka det 

är som ser hennes bilder som hon lägger upp. Deltagare 2 skriver: 
 

 Jag kan inte tänka mig att jag skulle kunna leva utan mobil. Jag skulle känna 

att jag hade tappat bort mig någonstans. När jag gick till stan och köpte skor 

från ett känt märke så ville jag att lägga upp bilder på det. Jag bryr mig också 

om att se vilka det är som ser mina bilder som jag lägger upp. (Deltagare 2) 

 

Deltagare 1 skriver: 

 
Jag kan inte föreställa mig själv utan internet, särskilt inte utan Instagram. 

Det är luften för mig. Jag publicerar alltid bilder och finner intresse från 

människor som följer mig. (Deltagare 1) 

 

  

En annan viktig aspekt är enligt Turkel (2011, s. 266) att människor har kul när de får fullt 

uppmärksamhet och detta händer inte alltid med internetkommunikation, för när tonåringar inser 

att de kommunicerar via textmeddelanden är det i konkurrens med andra fönster på 

datorskärmen. Det betyder att de nog vet att de får liten uppmärksamhet – lika liten som den de 

själva ger lite till textmeddelanden som de skriver till andra. Däremot har vi ingen kunskap om 

vad personen gör samtidigt bakom skärmen när de skriver textmeddelanden. På samma sätt som 

barn kommunicerar med sina föräldrar fysiskt är de mentalt någon annanstans (Turkel 2011, s. 

266). Deltagare 2 skriver: 

 

Ibland när jag pluggar måste jag också koppla mig till mobilen och till 

exempel lyssna på musik eller kolla på mobilen varje tionde minut och gå in 

på Snapchat sen fortsätter jag plugga. (Deltagare 2) 
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7. Avslutande diskussion, slutsats och framtida forskning 
 

Undersökningen handlar sammanfattningsvis om hur medieanvändning ser ut bland flickorna 

och unga kvinnor. Den är begränsad till två åldersgrupper. Syftet med studien har, som beskrivits 

ovan, varit att undersöka skillnaden i användningen av sociala medier bland tonårsflickor och 

yngre kvinnor. Flickorna i tonåren är 15–18 år gamla och de yngre kvinnorna är 19–22 år gamla. 

Där har jag tittat på deras användning av både Snapchat och Instagram. 

 

Undersökningen grundar sig på både fokusgruppsintervjuer samt deltagande observationer för att 

få svar på följande frågor: 

– Hur ser den dagliga interaktionen ut via Snapchat och Instagram för tonårsflickor och 

yngre kvinnor? 

– Vilka skillnader finns det när det gäller syftet med användningen av både Snapchat och 

Instagram hos tonårsflickor och yngre kvinnor? 

– Hur upplever unga kvinnor och tonårsflickor identitetframställning online? 

 

I undersökningen har jag kommit fram till att tonårsflickor brukar spendera längre tid på sociala 

medier i jämförelse med yngre kvinnor eftersom yngre kvinnor är mer upptagna i vardagen med 

att till exempel söka jobb eller plugga på universitet. Däremot är en orsak till varför yngre 

kvinnor använder sociala medier att de vill följa trenden med social interaktion via Snapchat och 

Instagram. De anser att det är onormalt att avstå från sociala medier när alla andra använder sig 

av dem. 

  

Studien har vidare visat att sociala medier för yngre kvinnor är mer än en 

kommunikationsplattform, det är också informationskällor, som öppnar deras vyer och berikar 

deras kunskapsförråd, och därför känner de sig mer trygga med att alltid vara uppkopplade 

online. När det gäller tonårsflickorna används sociala medier till stor del för sociala 

kommunikation med vänner och för att ge uttryck till känslor och tankar samt för att profilera sig 

genom att dela bilder och videor. De känner också mer trygghet när de är uppkopplade till 

internet. 

  

Undersökningen kommer fram till att båda grupperna vill alltid vara uppkopplade online, 

eftersom att vara frånkopplade leder till att de känner sig ensamma även om de har massa vänner 

omkring. När det kommer till själva presentationen på Instagram och upplevelse av 
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identitetframställning online finns det en uppenbar likhet mellan båda grupperna. Andersson 

(2017) beskriver att för det första är det direkt självpresentation där det skapas en form av 

personlig profil. För det andra är det ett sätt för indirekta självpresentationer som skapas via 

kommentar och uppdateringar. 

 

Enligt de båda grupperna skapar flickor de egna profiler via Instagram när de delar bilder och 

videor medan på Snapchat kan de snacka snabbt med vänner utan att kunna behålla bilder mer än 

24 timmar. Dessutom uttryckte de båda grupperna sitt missnöje med att människorna uttrycker 

sig annorlunda av verkligheten och därför har de pratat mycket om ordet ”Catfish”. 

  

En intressant aspekt som jag kom fram till i studien är anledningen till att många flickor 

använder sociala medier, som Youtube, Snapchat och Instagram, nämligen för att få många 

följare, fans och kommentarer med förhoppningen att kunna tjäna pengar, antigen via reklamytor 

för internationella varumärken eller genom att få ut pengar direkt av dessa applikationer. Willett 

(2008) diskuterar att flickors online-aktiviteter är en del av konsumentkulturer online. 

 

Båda grupperna tror att både Snapchat och Instagram kommer att vara lika gamla applikationer 

och deras popularitet kommer att minska som till exempel Facebook. Kanske kommer dessa två 

applikationer att försvinna i och med uppkomsten av andra nya applikationer. 

 

När det gäller hur unga kvinnor och tonårsflickor upplever identitetframställning online har de 

båda grupperna kopplat begreppet online-identitet med begreppet anonymitet, men de skiljer sig 

åt gällande syftet till anonymitet. Gruppen yngre kvinnor anser att syftet med anonymitet är att 

folk vill anpassa bilden av sig själva, medan de tonåriga flickorna anser att med online 

anonymitet kan folk styra dem till att ändra verklighetsuppfattning. 

 

Generellt visar resultatet att det har blivit en viktig del av ungas liv, i synnerhet flickors, att vara 

ständigt online uppkopplad. Eftersom- som nämnts ovan i beskrivningen av forskningsproblemet 

- interagerar flickor främst genom bilder och pojkar främst genom videor- och dataspel får de 

olika relationer till sociala medier. Man skulle kunna förmoda att den ständiga uppkopplingen 

med självbespeglande bilder gjort flickorna i de båda grupperna mer ensamma, stressade och 

isolerade än pojkar i motsvarande ålder. 
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I relation till de valda teorier och till tidigare forskning bör uppsatsen i första hand kunna 

betraktas som ett komplement till de tidigare studierna som jag behandlat. Exempelvis har min 

studie visat i likhet med vad Turkel (2011, s. 156) beskriver, att med internet kan vi nu alltid vara 

någon annanstans. Via internet kan man få utbildning, hjälp med heminredning, tjäna pengar, 

avkoppling och mänskliga möten (Turkel 2011, s.158). Å andra sidan framgår i uppsatsen är som 

en förklaring till fenomenet och användningen av Snapchat och Instagram som är relativt nytt. 

Då det finns ett begränsat antal studier om dessa särskilt flickors användning av sociala medier.  

 

När Goffman skrev den klassiska teorin om social interaktion fanns det ingen återupplivning av 

det moderna samhället som Gauntlett (2005) påpekat till.  För att själva idén om internet och 

uppkomsten av sociala nätverk och kommunikation applikationer är orsaken till uppkomsten av 

så kallade moderna samhällen. I mina studier kunde jag helt enkelt tillämpa Goffmans teori på 

social interaktioner via sociala medier. 

  

Att använda mig av fokusgruppsintervjuer, deltagande observationer och mediedagböcker som 

empirisk metoder för att bygga min uppsats var hjälpsam för att utforska gruppernas åsikter och 

tankar om Snapchat och Instagram. Det ledde till att jag fick viktigt material om den dagliga 

interaktionen via sociala medier och de förväntningar båda grupperna har på dem. 

   

Mina val för de två fokusgrupperna var framgångsrika med avseende på djupet av information de 

har om självpresentation och om online identitet via Instagram och Snapchat. Resultatet av 

fokusgruppen var ett bra stöd till min studie, men deltagarna i gruppen tonårsflickor som bestod 

av fyra personer var inte alla lika aktiva i samtalet så försökte jag alltid få dem att delta. I 

framtida forskning kommer jag att föredra att ta så många fokusgrupper som möjligt.  

 

Val av deltagarna som var med i observationen var värdefull, men det var svårt att välja 

deltagaren ur respektive undersökningsgrupp eftersom de åkte utanför Sverige för jul och nyårs 

semester, därför de har skickat sina dagliga reflektioner under en vecka över sin egen 

användning av medierna i stort i form av dagböcker via ett av de sociala medier applikationer 

och det var faktiskt mycket användbart. I framtida forskning kommer jag att föredra att följa upp 

den dagliga användningen under en längre period och få fler deltagare i observation för att få 

mer specifika svar. 
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En intressant aspekt att föra vidare i forskning är att undersöka hur ungdomarna tänker 

kommersiellt på sociala medier som ett sätt för att tjäna pengar snarare än att använda dem som 

interaktionsplattformer? Vilka förändringar kommer att uppstå med tanke på den snabba 

teknikutvecklingen på både den sociala- och livsstil nivån? Hur ser daglig interaktion ut hos 

pojkar online i jämförelse med flickor med avseende på Instagram och Snapchat? 
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  Bilagor 
      Bilaga 1 -intervjuguide tonårs flickor 

      Intervjuguide tonårs flickor 

I första hand informerar jag om: 

C-uppsatsen och syftet. 

Förklaring av begreppet sociala medier.  

Förklaring av vad som menas med fokusgrupp. 

Ni alla i den här gruppen är ju använder båda Snapchat och Instagram. 

 

Anonymitetsskydd: 

- Informera att alla personer, platser, orter, osv. kommer att vara anonyma  

- Fråga om det är okej att spela in intervjuerna.  

- Informera om att deltagande kan avsluta intervjun när de önskar. 

 

            Inledning  

Beskriv er egen reflektion om era relation till Snapchat och Instagram? 

            Stödfrågor: 

- När började ni använda Snapchat och Instagram? 

- Hur använder ni Snapchat och Instagram? Förklara ditt svar? 

- Varför väljer ni att använda både Snapchat och Instagram? 

- Hur upplever ni på andra typer av sociala medier? 

 

Tema 1: dagliga interaktion via Snapchat och Instagram  

            Hur gör ni för att fånga ”publikens” intresse? 

 

            Stödfrågor till gruppen: 

- Beskriva om era användningar av Snapchat och Instagram dagligen? 

- Hur skiljer sig Snapchat och Instagram åt rent tekniskt? 

- På vilket sätt skiljer sig användning av Snapchat och Instagram från användningen av 

andra sociala medier med avseende på bilder, videor etc.. 
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Tema 2: sociala relationer 

Vilka kopplingar finns mellan ert sociala umgänge på Snapchat och Instagram och 

era övriga sociala relationer? 

 

Stödfrågor till intervjupersonerna:  

- Förklara hur ni använder Snapchat och Instagram för att kontakt släkten/ vänner/ andra 

personer? 

- Förklara vad ni mest lägger tid på i användningen av Snapchat och Instagram och varför?  

- Hur fungerar kommunikationen på Snapchat och Instagram under skoltiden? 

 

Tema 3: Identitetsskapande  

När man kopplas online skapas någonting heter ”online” identitet. Vad vet ni om 

det som kallad på ”online” identitet?  

 

- På vilket sätt påverkar det er? 

- Finns det koppling mellan den bilden som ni får av Snapchat och Instagram och det som 

finns i verkliga livet? 

- Känner ni om begreppet ”online anonymt”? 

 

Hur tror ni att det kommer att ändras när det gäller användning av både Snapchat 

och Instagram i 19-22 år ålder? 

 

Stödfrågor till intervjupersonerna: 

- Kommer ni att använda Snapchat och Instagram lika mycket och på samma sätt som ni 

gör idag? Varför? 

- Beskriva era tankar om hur tror ni att ni kommer att använda Snapchat och Instagram vid 

18–21 års ålder? 

 

Slut fråga: 

Något annat ni vill föra in i diskussionen? frågor, fundering? 
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       Bilaga 2 -intervjuguide unga kvinnor 

       Intervjuguide unga kvinnor 

I första hand informerar jag om: 

C-uppsatsen och syftet. 

Förklaring av begreppet sociala medier.  

Förklaring av vad som menas med fokusgrupp. 

Ni alla i den här gruppen är ju använder båda Snapchat och Instagram. 

 

Anonymitetsskydd: 

- Informera att alla personer, platser, orter, osv. kommer att vara anonyma.  

- Fråga om det är okej att spela in intervjuerna.  

- Informera om att deltagande kan avsluta intervjun när de önskar. 

 

            Inledning  

Beskriv er egen reflektion om era relation till Snapchat och Instagram? 

            Stödfrågor: 

- När började ni använda Snapchat och Instagram? 

- Hur använder ni Snapchat och Instagram? Förklara ditt svar? 

- Varför väljer ni att använda både Snapchat och Instagram? 

- Hur upplever ni på andra typer av sociala medier? 

 

Tema 1: dagliga interaktion via Snapchat och Instagram  

            Hur gör ni för att fånga ”publikens” intresse? 

 

            Stödfrågor till gruppen: 

- Beskriva om era användningar av Snapchat och Instagram dagligen? 

- Hur skiljer sig Snapchat och Instagram åt rent tekniskt? 

- På vilket sätt skiljer sig användning av Snapchat och Instagram från användningen av 

andra sociala medier med avseende på bilder, videor etc.…? 
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Tema 2: sociala relationer 

Vilka kopplingar finns mellan ert sociala umgänge på Snapchat och Instagram och 

era övriga sociala relationer? 

 

Stödfrågor till intervjupersonerna:  

- Förklara hur ni använder Snapchat och Instagram för att kontakt släkten/ vänner/ andra 

personer? 

- Förklara vad ni mest lägger tid på i användningen av Snapchat och Instagram och varför?  

- Hur fungerar kommunikationen på Snapchat och Instagram under skoltiden? 

 

Tema 3: Identitetsskapande  

När man kopplas online skapas någonting heter ”online” identitet. Vad vet ni om 

det som kallad på ”online” identitet?  

 

- På vilket sätt påverkar det er? 

- Finns det koppling mellan den bilden som ni får av Snapchat och Instagram och det som 

finns i verkliga livet? 

- Känner ni om begreppet ”online anonymt”? 

 

Hur har det varit med användning av Snapchat och Instagram när ni var i 15-18 år 

ålder? 

 

Stödfrågor till intervjupersonerna: 

- Beskriva era tankar om hur har ni använt Snapchat och Instagram när ni var i 15–18 års 

ålder? Hur skiljer det sig åt användning i dagsläget? 

 

Slut fråga: 

Något annat ni vill föra in i diskussionen? frågor, fundering? 

 

 

 
 
 

 


