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Sammanfattning:  
 
Vårt syfte med den här studien var att undersöka hur kvinnor i åldrarna 20–35 år tänker och 

reflekterar över sitt Instagramanvändande och bilderna de exponeras för. Vi valde att arbeta utifrån 

en grundad teori och datan samlades in genom semistrukturerade intervjuer som transkriberades 

och sedan analyserades parallellt med datainsamlingen. Genom denna analysprocess kom vi fram 

till tre olika kategorier: Perfektionism på Instagram, Det filtrerade livet och Instaddiction. 

Resultatet visade att en perfekt bild på Instagram inte enbart syftar till ett estetiskt vackert motiv 

eller en välgjord redigering av bilden, det kan även syfta till vad som faktiskt förmedlas via bilden, 

som t.ex. ett lyckligt förhållande eller harmoniskt familjeliv. Studien kom även fram till det vi valt 

att kalla för Instagramparadoxen som innebär att kvinnorna i studien lockas av de perfekta 

Instagrambilderna, trots att de uppger att dessa får dem att må dåligt och känna stress. Samtidigt 

bidrar de själva till detta genom att främst publicera denna typ av bilder, denna stress verkar 

hanteras av kvinnorna kognitivt och emotionellt. Resultatet visade även att användandet av 

Instagram kan riskera att utvecklas till ett lättare beroende som vi har valt att kalla för 

Instaddiction. 

 

 
Nyckelord: Instagram, Stress, Beroende, Perfektionism, Sociala medier 
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Abstract 

 

The aim of this study was to investigate how women, age 20-35, think and reflect on 

their use of Instagram and the pictures they are exposed to. We chose to use 

Grounded Theory as a method and the data was collected through semi structured 

interviews which were transcribed and later analysed. This was made parallel with 

the collection of the data. Through this process we created three different categories: 

Perfectionism on Instagram, The Filtered Life and Instaddiction. The result showed 

that a “perfect picture” on Instagram not only has to be a beautiful motive or a well 

done edit of a photo. A perfect picture can also refer to what the picture mediates, i.e. 

a happy relationship or a nice family life. The study also resulted in what we call The 

Instagram Paradox which means that the women in this study are drawn to the, 

according to themselves, perfect Instagram pictures despite the fact that they admit 

that these pictures actually make them feel bad and stressed. At the same time the 

women contribute to this paradox by publishing pictures on Instagram which, most of 

the time, appear as “perfect” and the stress that the women sometimes tend to 

experience seems to be handled cognitively and emotionally. The result also showed 

that the usage of Instagram could develop into a light addiction, something we chose 

to refer to as Instaddiction. 

Key words: Instagram, Stress, Addiction, Perfectionism, Social media 
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Inledning 

 

Har du någon gång tagit en bild på dig själv och dina vänner med din mobiltelefon? 

Eller har du någon gång fotograferat en fin solnedgång eller en vackert upplagd 

maträtt? Kanske är det då även troligt att du har delat med dig av bilden på Instagram, 

en applikation där användarna kan dela med sig av och ta del av andra personers 

bilder. Appen är, precis som många andra sociala medier, lättillgänglig i och med att 

de flesta användarna har den installerad i sin telefon. Instagram är idag den mest 

använda appen av sociala medier bland unga (Huang & Su, 2018) och forskning visar 

att kvinnor är den grupp som använder Instagram i störst utsträckning. De flesta 

studier som har gjorts om Instagram inom psykologi är kvantitativa, vilket 

motiverade vårt val att genomföra en kvalitativ intervjustudie. Vi var intresserade av 

att utforska kvinnors perspektiv på sitt användande av Instagram, utan att styra in 

deltagarna på specifika områden. Detta ledde fram till studiens syfte att i detalj 

undersöka kvinnors upplevelser och tankar kring sitt Instagramanvändande och 

bilderna som de exponeras för. Våra förhoppningar är att denna studie kan inspirera 

till att genomföra fler kvalitativa studier inom ämnet och att den även kan ge en ökad 

förståelse för enskilda individers upplevelser av Instagram, samt bidra till djupare 

kunskap inom området. 
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Syfte 

 

Vårt syfte med denna studie är att studera hur kvinnor i åldern 20–35 år upplever och 

reflekterar över sitt Instagramanvändande och bilderna de exponeras för, samt hur de 

hanterar eventuella känslor som uppstår genom användandet. 

 

 

Frågeställning 

 

•  Varför använder kvinnorna Instagram? 

•  Hur upplever informanterna att deras egna och andras bilder framställs? 

•  Vilka eventuella känslor upplever kvinnorna av att använda Instagram? 

•  Hur hanterar kvinnorna eventuella känslor som uppstår? 
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Begreppsförklaring 

 

Instagram: Instagram är en mobilapplikation med syftet att låta användarna publicera 

egna bilder och även ta del av andras. Genom appen kan man fota eller filma 

händelser och även lägga på ett filter som retuscherar bilderna. 

Likes: Instagrams användare kan interagera med varandra och uppmuntra andras 

bilder genom att ”gilla” bilden (ge en ”like” eller ”likea”), samt kommentera den. 

Följare: De användare som i sitt nyhetsflöde uppdateras om och ser den bild man 

publicerar. Man kan som användare välja att ha en öppen profil, vilket innebär att 

vem som helst kan följa ens konto och bilder. Om man har ett privat konto måste 

användaren godkänna varje person som vill följa en. 

Flöde: Samlingsplats för de bilder som de personer man följer har publicerat och som 

man som Instagramanvändare exponeras för (nyhetsflöde). Det är även där man själv 

som användare lägger upp sina bilder. I de intervjuer som genomförts i denna studie 

används ordet flöde även för att beskriva användarens egen profil och de bilder hen 

har lagt upp där. 

Utforska: Här visas bilder som Instagram tror att man som användare är intresserad 

av. Det kan grunda sig i vilka typer av bilder man har gillat eller tittat på tidigare, de 

mest aktuella och populära bilderna, samt bilder som ens följare gillar. Här kan man 

även söka efter specifika konton i fritext. 

Influencer: Kan förklaras som personer som via sociala medier vill inspirera och 

påverka attityder och intressen hos sina följare, som ofta är många. Det kan röra 

många olika ämnen, t.ex. mode, livsstil, hälsa, träning, mat o.s.v. Vissa influencers får 

betalt genom att göra reklam och marknadsföring för en viss produkt eller företag. 

Kort sagt, vissa influencers är offentliga just p.g.a. att de är influencers, medan en del 

redan offentliga personer kan bli influencers för att de är offentliga. Gemensamt är att 

de använder sociala medier som en plattform för att inspirera och påverka andra 

människor. 

Caption: Engelska ordet för den textbeskrivning som man kan välja att ha till den 

bild man publicerar på Instagram 
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Filter: En funktion på Instagram som innebär att man kan retuschera sina bilder med 

färger, ljusstyrka etc. 

Selfie: En bild man tar på sig själv, ofta med sin telefon. 

 

 

Tidigare forskning 

Studier som gjorts om fenomenet Instagram är fortfarande relativt få i sammanhanget 

och de allra flesta är kvantitativa och studerar inte sällan även andra sociala medier 

som t.ex. Facebook och Twitter. De studier som tidigare har gjorts, inom psykologi, 

berör främst hur Instagram och andra sociala medier kan relatera till ämnen som 

psykisk (o)hälsa, kroppsbild, objektifiering, social jämförelse och identitet (Li, 

Chang, Chua, Hui & Loh 2018, Fardouly, Willburger & Vartanian 2018, Tiggemann, 

Hayden, Brown & Vendhuis 2018, Huang & Su 2018, Jackson & Luchner 2018, 

Vendemia & DeAndrea 2018, Tiggemann & Barbato 2018, Tiggemann & Zaccardo 

2018, de Vries, Moller, Wieringa, Eigenraam & Hamelink 2018)  

 

I en studie från 2018 undersökte Jiyoung Chae hur kvinnors avundsjuka gentemot 

influencers i olika sociala medier kan förklaras genom bland annat Sociala 

Jämförelseteorin, framtagen av Leon Festinger. Chae kom fram till att kvinnor har en 

benägenhet att känna större avund mot influencers än offentliga personer som är 

kända av andra anledningar, eftersom de lättare kan relatera sina egna liv till 

influencers liv (Chae 2018). I en annan studie var det däremot enbart Instagram som 

plattform som undersöktes när forskarna studerade dels hur kvinnor jämför sig med 

varandra på Instagram, men även hur detta kan leda till att de objektifierar sig själva, 

vilket i studien förklaras med hjälp av Objectification Theory. Man fann att 

användande av Instagram ökade objektifiering av kvinnors kroppar, inte bara av 

samhället utan även av kvinnorna själva. Detta benämns som self-objectification och 

innebär att kvinnorna börjar objektifiera sina egna kroppar och se dessa utifrån en 

utomståendes perspektiv (Feltman & Szymanski 2017).  
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Graham (2018) utförde en studie vars syfte var att undersöka det frekventa 

användandet av sociala medier och varför man använder dessa. Hon förklarade detta 

med hjälp av begreppet Fear of Missing Out (FOMO), alltså rädsla för att gå miste 

om något. Studien visade att det finns ett visst samband mellan användandet av 

sociala medier och FOMO, men även mellan hur mycket man använder sociala 

medier och rastlöshet, nervositet och depression (Graham 2018).  

 

En annan förklaring till användandet av sociala medier, och de problem som kan 

uppstå av detta, studerades i en studie av Wang, Lee och Hua (2014). I denna 

undersöktes negativa konsekvenser av sociala medier, som t.ex. ångest, depression 

och känslan av att vara isolerad, utifrån aspekten beroende. Forskarna framhöll i sin 

studie att det finns delade åsikter kring hur sociala medier kan ses vara, eller bli, ett 

beroende och menade att användandet av t.ex. Facebook och Instagram bör ses som 

en vana som så småningom kan utvecklas till något som liknar ett beroende (Wang, 

Lee & Hua 2014). 

Sammanfattningsvis kan man se att den forskning som tidigare har gjorts kring 

kvinnors Instagramanvändande främst är kvantitativa studier som på olika sätt berör 

ämnena psykisk ohälsa, kroppsbild och identitet. Vi anser att det saknas forskning 

som tar upp kvinnors egna perspektiv på Instgram och deras användande av appen, 

samt forskning som ger deltagare möjlighet att reflektera kring Instagram i större 

grad än vad de tillåts göra i kvantitativa studier. Detta har motiverat oss till att utföra 

en studie genom att använda en kvalitativ metod där de medverkande kvinnornas 

individuella upplevelser får stå i fokus. 

 

Metod 

Vi har studerat det aktuella fenomenet utifrån den kvalitativa metoden grundad teori 

(GT), en metodteori som vi valde eftersom den särskilt riktar sig mot sociala 

händelser och interaktioner, samt utgår från empirin i första hand för att sedan ge 

upphov till en eller flera teorier. På så sätt kan kvinnors upplevelse av Instagram 
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förstås och förklaras utifrån aktörernas perspektiv, utan att man som forskare tar 

ställning till, eller nödvändigtvis håller med om, deras åsikter. En viktig grundpelare i 

grundad teori är att man genom insamlande och analys av data kan utarbeta teoretiska 

modeller allt eftersom, alltså att man ser på det man undersöker utan fördomar och 

med öppenhet. Vi valde att använda oss av den gren av grundad teori som kommit att 

kallas för konstruktivistisk grundad teori. Inom konstruktivistisk GT avvisar man den 

lite mer naiva induktionen där ingen hänsyn tas till forskarens tidigare erfarenheter 

och påverkan på fältet. Vi är med andra ord medvetna om att vi som forskare inte är 

neutrala aktörer i den aspekten att vi kommer med egna erfarenheter inom området 

och dessutom det faktum att vi själva har en relation till användandet av Instagram 

och därmed själva påverkas av det på något sätt (Fejes & Thornberg 2015). 

Datainsamling och analys genomfördes på ett sätt som är karaktäristiskt för grundad 

teori, nämligen genom teoretiskt urval. Detta innebär att datainsamling och analys 

hela tiden sker parallellt. I och med detta framkom fler idéer och nya tankar genom 

processens gång som har fungerat som vägledning vidare i vår studie. Datan samlades 

in genom semistrukturerade intervjuer där informanterna var kvinnor i åldern 20–35 

år, kriterierna för kvinnornas Instagramanvändande var inloggning i appen minst en 

gång per dag samt att informanterna har publicerat minst 10 egna bilder under den tid 

de använt tjänsten. Deltagarna valdes genom ett bekvämlighetsurval där vi genom 

kontakter och bekanta hittade kvinnor som stämde in på aktuella kriterier och var 

intresserade av att delta i studien. Ett informationsbrev om de studiens syfte och de 

etiska riktlinjerna kommunicerades muntligt till respektive deltagare innan varje 

intervju, och skickades även via mejl till alla deltagare.   

Till en början genomfördes två pilotintervjuer för att testa frågorna och se vilka 

ämnen som uppstod genom dessa. Samtliga intervjuer genomfördes på en plats som 

var bekväm för informanten och där intervjun kunde ske på ett ostört sätt. Några av 

deltagarna valde att vara hemma hos sig och andra ville hellre träffas på ett café eller 

komma hem till den av oss som genomförde intervjun. Vi valde att dela upp 

intervjuerna och enskilt genomföra hälften var. Dels på grund av att detta var ett mer 
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effektivt sätt med tanke på att vi hade en begränsad tid på oss att genomföra studien, 

men även för att skapa en trygghet för informanterna. Vi resonerade som så att det 

kunde kännas mer jämlikt för informanten att det blev mer likt ett samtal mellan två 

personer och att om vi båda genomförde intervjun kunde det riskera att ge deltagaren 

en känsla av underläge.  Frågorna ställdes utifrån en intervjuguide med ett 20-tal 

öppna frågor där deltagarna fick prata fritt kring ämnet Instagram. Under vissa 

intervjuer ställdes inte alla frågor på grund av att de inte var relevanta för den aktuella 

informantens upplevelse. 

Ett sätt att arbeta med analysprocessen i detta metodval (grundad teori) är att man 

tydligt intresserar sig för studiens main concerns, alltså studiens/aktörernas 

huvudsakliga fråga eller ”problem”. I detta fall har main concern syftat till unga 

kvinnors upplevelse av att använda Instagram, samt de kategorier som har vuxit fram 

under analysprocessens gång. Det har även varit viktigt att ha en öppen inställning till 

materialet och att som forskare hålla sig neutral till den information som 

framkommer (Fejes & Thornberg 2015). För att bli mer insatt i vad datan handlar om 

bearbetar man, inom grundad teori, materialet genom kodning. Detta innebär att man 

som forskare successivt utvecklar och tar fram olika kategorier och begrepp som 

upptäcks i materialet. Den första delen av kodning brukar kallas för öppen kodning, 

det vill säga man ställer öppna frågor till sitt material för att lära sig vad det verkligen 

är som sägs. Den selektiva kodningen som sedan utförs fokuserar inte på att koda 

hela materialet, utan snarare det som ”sticker ut” eller är mest frekvent. Som tillägg 

till detta görs så kallade memos, alltså korta meningar och anteckningar som kan röra 

allt ifrån idéer och tankar till nya frågor som väcks. Därefter jämförs allt material; hur 

empirin hör ihop, vilka likheter och skillnader som finns, etc. Detta kommer så 

småningom att leda fram till en teoretisk modell, därav namnet för denna kodning 

som brukar kallas för teoretisk kodning (Fejes & Thornberg 2015). 

Vi genomförde sammanlagt nio intervjuer som transkriberades successivt genom 

analysprocessens gång. Transkriberingen gjordes av samma person som höll i den 

aktuella intervjun, på så sätt fick vi möjlighet att lyssna igenom och bearbeta 
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intervjun flera gånger. De intervjuer och även transkriberingar som utfördes tidigt i 

processen kunde sedan användas som ett verktyg för att i senare intervjuer kunna 

upptäcka likheter och skillnader inom olika områden. När samtliga intervjuer hade 

transkriberats läste vi igenom dessa flera gånger var för sig, för att inleda den öppna 

kodningen. Den öppna kodningen genomfördes på så sätt att vi först markerade de 

olika svar vi fick på intervjufrågorna för att se om de skilde sig åt eller påminde om 

varandra. Därefter bearbetades stycke för stycke i transkriberingen för att kunna 

urskilja vad det var som verkligen sades, detta gjordes genom understrykningar och 

memos i marginalen. Exempel på detta kunde vara att informanten i början av ett svar 

uttryckte att hon använder Instagram för att hålla kontakten med vänner, men efter att 

hela svaret analyserats kunde vi istället se att det mer handlade om att informanten 

ville hålla koll på sina bekanta och andra som hon inte står lika nära men ändå följer. 

Nästa steg i den öppna kodningen var att hitta beskrivande ord, så kallade koder. 

Därefter gick vi gemensamt igenom alla transkriberingar för att tillsammans fortsätta 

med den öppna kodningen genom att jämföra de olika koderna vi fått fram på olika 

håll. Utifrån dessa inledde vi den selektiva kodningen där vi identifierade alla 

återkommande och viktiga koder som i många fall kunde ses som en röd tråd i 

samtliga intervjuer. De selektiva koderna färgmarkerades sedan för att lättare kunna 

delas in i olika kategorier. Genom att koda på detta sätt kunde vi urskilja tre 

kategorier som vi sedan utformade olika teorier kring. De kategorier som vi kom 

fram till är: 

• Perfektionism på Instagram 

• Det filtrerade livet 

• Instaddiction 
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Etiska principer 

Informationskravet:  

Deltagarna har informerats om studiens syfte samt hur den kommer att gå till. Detta 

har skett både skriftligt via ett informationsbrev som har mejlats till deltagarna, samt 

muntligt vid varje intervju. 

Samtyckeskravet:  

Deltagarna har informerats om att deltagande är frivilligt och att de när som helst kan 

ångra sig och avbryta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet:  

Deltagarna har informerats om att de är anonyma och inte kommer kunna identifieras 

av någon annan än forskarna. De har även informerats om att inspelningarna från 

intervjuer enbart hanteras av oss uppsatsförfattare och att de raderas efter att studien 

är klar. 

Nyttjandekravet: Deltagarna har informerats om att den insamlade datan enbart 

används för forskningsändamål och inget annat (Denscombe 2016). 
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Resultat 

 

Perfektionism på Instagram 

Ett begrepp som återkom under intervjuerna är ”perfekta bilder” och ”perfekt flöde”, 

vilket har visat sig ha olika innebörd för olika kvinnor. En av kvinnorna beskriver 

t.ex. hur hon fastnar för det som är vackert i bilderna, som t.ex. en bild av en 

solnedgång eller om bilden är effektfull och välkomponerad. Estetiken i bilderna och 

i användarnas flöden verkar i vissa fall vara så pass viktigt att det styr vilka bilder 

man väljer att publicera och har kommit att skapa strategier och regler som vissa 

använder sig av för att kunna visa upp ett så estetiskt tilltalande flöde som möjligt, 

vilket flera av deltagarna eftersträvar. 

 
”Man vill ha ett tema på sitt flöde, att man har ungefär samma färgskalor […] min kompis och jag 

skojade lite om det på en resa, att snart måste vi ha en matbild i flödet så att det blir bra balans. Vi 

båda skojade om det fast längst inne var vi lite seriösa” 

 

Kvinnan ifråga berättar dels om vikten att ha enhetliga färgskalor på alla sina bilder, 

men för att få till ett perfekt flöde ur ett estetiskt perspektiv finns även andra aspekter 

att ta hänsyn till, som i vilken ordning olika sorters bilder bör publiceras. Hon säger 

även att hon och hennes vän skojade om detta men att det ändå är något de till viss 

del tog hänsyn till. Eftersom de skojar om detta kan man tänka sig att de tycker att 

dessa oskrivna regler är något märkliga, men samtidigt är de medvetna om att de 

påverkas av dem och ibland faktiskt efterföljer dem. Flera av kvinnorna som 

intervjuades pratade även om begreppet ”perfekta bilder” utan att det nödvändigtvis 

behövde handla om det estetiska i bilden, som t.ex. motivet eller vilket filter som 

använts: 
 

” Om man inte jämför sig med en annan tjej så jämför man sig med ett annat par som verkar ha den 

perfekta förlovningen och det perfekta förhållandet. Jag tror att det påverkar alla värst när man 

jämför sig med vad man inte har och vad man borde ha.” 

 



 

11 
 

Vi upptäckte att ”perfekt” många gånger istället kunde syfta till vad det är som 

bilderna förmedlar, något som kan tyckas vara mer abstrakt och svårgripbart i och 

med att det kan ha olika innebörd för olika kvinnor. Det kan handla om alltifrån 

bilder som förmedlar ett attraktivt utseende till en tillsynes perfekt kärleksrelation. Vi 

uppmärksammade även att det som kvinnorna i många fall beskrev som en perfekt 

bild, är en bild som förmedlar något de själva eftersträvar eller saknar i sina liv. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det filtrerade livet 

Att inspireras av Instagram 

På frågan vilka typer av Instagramkonton kvinnorna följer svarade många att de 

väljer att följa konton som de själva kan relatera till, men även inspireras av. En av 

kvinnorna uttrycker detta genom att berätta hur hon tidigare följde konton som 

handlade om hälsosam mat och träning. 
 

”Förut när jag tränade jättemycket och åt hälsosamt, då var jag jätteinne och följde såna grejer 

[…] man vill kanske se vad man kan få för input liksom. Om man är inne på att träna mycket så kan 

det ju vara kul att följa träningsövningar och sånt […] men när jag inte tränar så blir det inte så 

intressant” 

 

Kvinnan ifråga menar att hon tidigare inspirerades av konton som handlade om det 

som intresserade henne just då, hon väljer dock att kalla denna inspiration för input. 

Många andra deltagare beskrev i likhet med detta ett samband mellan vilka konton de 

 Det vackra/Estetiska  Det perfekta livet 

Perfektionism 
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följer och vilka intressen de har, samt var i livet de befinner sig. De flesta säger sig 

inspireras av de konton de väljer att följa och dessa konton handlar allt som oftast om 

deras intressen eller rör andra områden som de redan är bekanta med. Med andra ord 

följer man inte konton för att lära sig något nytt, utan snarare för att låta sig inspireras 

av sånt man redan kan relatera till. En annan informant talade även hon om hur 

inspiration är en viktig faktor i valet av vilka konton hon följer. Hon berättade att hon 

till största del följer Instagramkonton som handlar om mat, bakning samt 

humorprofiler och komiker, eftersom hon anser sig inspireras av dessa typer av 

konton. Även denna deltagare väljer alltså att följa och besöka konton som hon 

antingen kan relatera till sitt eget liv, i detta fall intresse för matlagning och bakning, 

eller konton som man kan tänka sig att hon mår bra av snarare än försöker efterlikna, 

i detta fall humorprofiler. 

 

Medvetenheten om den skeva verkligheten 

I en annan intervju tar en av deltagarna upp ett liknande exempel där hon beskriver 

hur hon väljer att enbart publicera bilder vid särskilda händelser eller när det händer 

något speciellt i livet: 
 

”Jag tror det (livet) framställs som mycket bättre för jag lägger bara ut bilder när vi är iväg eller 

när man är på semester och lägger ut någon fin bild […] så därför tror jag det framställs som att 

det är bättre, som att man har fullt upp” 

 

Hon väljer alltså att lägga upp bilder som visar hennes liv bara ur ett perspektiv, där 

hon har ”fullt upp” vilket enligt henne är positivt och hon är själv medveten om att 

detta inte speglar hela hennes verklighet, men det är ändå de bilder hon väljer att visa 

upp för andra. En annan informant beskriver hur även hon är medveten om att 

bilderna på Instagram inte speglar det verkliga livet: 
 

” Jag lägger inte upp en bild precis när jag har vaknat osminkad, skittrött och svettig, alltså det gör 

jag ju inte. Jag lägger upp bilder när jag känner mig fin eller är med vänner jag tycker om och 

tyvärr tror jag det leder till den här pressen att folk bara ser de här perfekta bilderna av folks liv 
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och man kanske tänker att jag har en skitdag och den här personen har det så bra. Det är ju ett 

problem och därför väljer jag att följa till största del folk jag känner för jag vet att de inte alltid har 

det så. Många av mina vänner följer träningstjejer, modeinfluencers eller modeller och det blir ju 

bara perfekt och de känner en press, men jag vet ju hur min kompis är. Jag vet att det här var en 

jättefin bild (på henne) men jag vet vad hon har gjort för att bli så fin, vad som ligger bakom. Det 

är inte den första bilden hon tog, det är ett jobb bakom den.” 

 

Kvinnan ifråga upplever att de bilder som visas i hennes Instagramflöde enbart visar 

bilder som är tillfixade och inte tagna spontant, men medger att hon själv bidrar till 

detta eftersom hon aldrig skulle lägga upp en bild som framställer henne på ett, enligt 

henne, mindre smickrande sätt. Hon är medveten om att dessa typer av bilder kan 

bidra till en känsla av att allt ska vara perfekt och tror att de av hennes vänner som 

följer kända influencers på Instagram löper större risk att känna detta. Därför väljer 

hon att främst följa sina vänner eftersom hon vet att vännernas liv inte alltid är 

perfekt och att det ligger mycket jobb bakom de perfekta bilderna som visas. Hon 

uppvisar med andra ord en medvetenhet om att bilderna inte speglar verkligheten, 

men påverkas ändå så pass mycket av det att hon väljer att avfölja många av de 

personer hon följer på Instagram, men inte känner personligen. 

 

Upplevd stress och press av att använda Instagram 

En aspekt av Instagram, som enligt flera av deltagarna, kan generera i stress är likes, 

en markering att någon gillar den bilden man har publicerat. Vi frågade samtliga 

kvinnor vad likes betyder för dem och alla svar var relativt lika på så sätt att 

deltagarna anser att likes rent objektivt inte har någon väsentlig betydelse, men 

kvinnornas upplevelse är samtidigt att de skulle reagera om de inte fick några likes på 

sina bilder. 

 
”Anledningen att jag inte lägger upp så mycket är för att det är världens stress med likes och 

kommentarer och jag vet inte varför det är så viktigt. Men när jag väl lägger upp vill jag att det ska 

vara en bra bild eftersom jag inte lägger upp så ofta […] ens värde bekräftas väl lite av andra […] 

det känns inte så hälsosamt att ens egna värde ska bero på en bild […] Om man inte lägger upp så 
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ofta blir det mer press den gången (när man publicerar en bild). Man tänker att folk likear mer på 

folk som inte lägger upp så ofta” 

 

Denna deltagare beskriver att fenomenet likes skapar en stress hos henne, bland annat 

på grund av att hon upplever större krav på att leverera en bra bild eftersom hon 

publicerar bilder så sällan, vilket leder till att hon upplever att hennes följares 

förväntningar på hennes bilder blir högre. Stressen hon känner kan även tänkas 

grunda sig i det faktum att hon antyder att antalet likes styr hennes egenvärde och 

hennes syn på sig själv. Genom likes upplever hon en bekräftelse som hon kopplar till 

sig själv som individ, snarare än till själva bilden, medan hennes följare troligtvis 

gillar den faktiska bilden snarare än att värdera henne som person. Hon är dock 

medveten om att detta sätt att tänka inte är realistiskt men blir ändå emotionellt 

påverkad av likes. Negativa känslor, som stress och press, kan därmed hanteras på två 

olika sätt, kognitivt eller emotionellt. I exemplet ovan kan vi se att kvinnan är 

medveten om att detta sätt att tänka inte är realistiskt, samtidigt som hon ändå 

upplever negativa emotioner. Hennes svar kan även tolkas som motstridigt då hon 

säger att det blir mer press på att leverera en bra bild om man inte publicerar bilder så 

ofta, men samtidigt undviker hon att lägga ut bilder p.g.a. känslan av press. 

 

I många av intervjuerna uttryckte kvinnorna en känsla av stress orsakat av de bilder 

som de exponeras för på Instagram, detta som en följd av att de jämför sina egna liv 

med de bilderna som visas på appen. 
 

”Det är även press bland kompisar när de lägger upp sina fina kläder och här sitter jag liksom i 

mjukisbyxor” 

 

”Det är väldigt sällan man lägger ut en bild när man sitter och bara ’här sitter jag och har tråkigt 

en lördagskväll ensam när sonen sover och sambon är iväg’, alltså det gör jag ju inte” 

 

En av kvinnorna beskriver hur hon inte bara känner sig stressad och pressad av så 

kallade influencers och offentliga personers bilder, utan även av nära vänner och de 
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bilder som publiceras av dem. Hon upplever att hon kan må dåligt av att jämföra sig 

själv med andra som lägger upp bilder där de är finklädda, medans hon sitter hemma i 

sina mjukiskläder. Detta kan tyckas vara en något orättvis jämförelse med tanke på att 

kvinnan ifråga tittar på, vad hon anser vara perfekta bilder, samtidigt som hon sitter 

hemma själv och inte har något att göra. Denna jämförelse sätter henne i en mer 

sårbar situation, en upplevelse som delas av flera deltagare i studien. De flesta 

berättar att de tittar på bilder på Instagram när de tråkigt eller inte har något att göra, 

medan de som publicerar bilder oftast gör det under särskilda omständigheter, som 

t.ex. en fest eller semesterresa. Detta gör att man under ett passivt besök, (att under 

besöket i appen enbart titta på bilder utan att publicera några egna), tenderar att 

jämföra sina egna dalar med andras toppar, vilket kan leda till en känsla av de mår 

dåligt och känner stress över att leva upp till det liv som framställs på Instagram. 

 

Flera av deltagarna i studien beskriver hur perfekta bilder gör att de upplever en 

känsla av press att leva upp till dessa. På frågan vad som är det sämsta med Instagram 

hänvisar många till just denna press på att allt ska verka så bra som möjligt hela tiden 

och att de i kontrast till detta kan uppskatta konton som visar en mer verklig och 

vardaglig bild av livet. Däremot medger många att de själva enbart publicerar bilder 

som är just tillrättalagda och perfekta och att de aldrig skulle kunna tänka sig att visa 

upp en bild när de t.ex. är trötta eller osminkade. En motsägelse till detta går att finna 

i många av kvinnornas svar på frågan om det finns vissa sorters bilder som de främst 

lägger märke till eller fastnar för på Instagram: 
 

”Det är kul att se när folk har lagt ner en ansträngning i en bild fast det inte ser ansträngt ut […] 

det är ju alltid finare än när någon har tagit bild på en liten torr bulle liksom” 

 

En informant beskriver att de bilderna hon uppmärksammar mest är de bilder som 

man förstår att det ligger en del jobb bakom, t.ex. retuschering och förberedelser. 

Kvinnan har å andra sidan tidigare i sin intervju nämnt hur just dessa bilder även är 

de som påverkar henne mest negativt. Bilder som visar något mer vardagligt, som 
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t.ex. en bulle, upplevs i sin tur inte lika tilltalande och överses snabbt. Detta svar kan 

tolkas motsägelsefullt eftersom de perfekta bilderna väcker mest negativa känslor 

som stress, men samtidigt är många av studiens deltagare med och bidrar till detta då 

de själva enbart publicerar denna typ av bilder och ignorerar de bilder som visar en 

mer verklig version av tillvaron. Denna motsägelse kan enkelt beskrivas med hjälp av 

en teori som vi har kommit fram till och som stämmer in på många av deltagarna i 

vår studie. Denna teori har vi valt att kalla för Instagram-paradoxen. Denna teori 

bygger på att flera av kvinnorna i studien upplever att de främst exponeras för så 

kallade perfekta bilder på Instagram, vilket kan resultera i att de upplever negativa 

känslor, som t.ex. stress. De säger sig vilja se mindre av de perfekta bilderna, och mer 

av det realistiska och vardagliga. Trots detta uppger många kvinnor att det är de 

perfekta bilderna de uppmärksammar mest, samtidigt som de ignorera de mer 

vardagliga. Kvinnorna bidrar dock själva till att denna cirkel fortlöper genom att 

enbart publicera väl utvalda bilder i ett försök att efterlikna den perfektionism de 

exponeras för på Instagram. 

 

För att slutligen förtydliga kategorin ”Det filtrerade livet” har vi även skapat en 

modell som visar hur de olika underkategorierna samspelar med varandra: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Det filtrerade livet 

  Skev verklighet   Stress och press 

  Kognitiv hantering 

  Inspiration 

 Emotionell hantering          
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Instaddiction 

Instagramanvändandet beskrivs av flera deltagare som en app de loggar in på främst 

när de inte har något att göra, som ett tidsfördriv. Flera av studiens deltagare berättar 

att de besöker appen flera gånger om dagen, utan att reflektera över vilka bilder de 

faktiskt ser och påtalar under intervjuns gång att de kanske borde sluta använda 

Instagram. Appen används främst när deltagarna t.ex. har rast på jobbet, sitter på 

toaletten eller som tidsfördriv när de inte har något annat att göra. Några av 

informanterna beskriver användandet av Instagram som ”meningslöst scrollande” 

eller ”verklighetsflykt” och några uttrycker dessutom att det känns pinsamt att berätta 

hur många gånger om dagen de verkligen går in på appen. 
 

”Många gånger går jag in utan att jag ens tänker på det, typ på jobbet. Man bara tar upp det och 

scrollar och jag vet knappt vad jag tittar på, jag går säkert in minst 15 gånger per dag […] Det 

kanske är en gång om dagen som jag går in och faktiskt kollar vad de jag följer har lagt upp […] 

Man är inne så många gånger att man kan ha missat någonting som en kompis har lagt upp, för jag 

märker inte ens vad jag tittar på ibland” 

 

Kvinnan i exemplet ovan är inte den enda som reflekterar över sitt 

Instagramanvändande på detta sätt, en del känner dessutom att det är pinsamt att 

berätta hur många gånger per dag de faktiskt går in på Instagramappen. Detta, 

tillsammans med beskrivningarna om planlöst scrollande och att använda Instagram 

som tidsfördriv, pekar på att det är en förankrad vana hos deltagarna att gå in på 

appen regelbundet och skulle kunna ses som ett milt beroende som har vuxit fram hos 

kvinnorna. Med ”milt beroende” menar vi ett beroende som av ens omgivning och en 

själv inte ses som lika allvarligt som t.ex. alkoholberoende och spelberoende. Flera av 

deltagarna berättar i sina intervjuer att de har funderat på att radera appen eftersom de 

besöker den så ofta utan att reflektera över innehållet. Vi uppfattade att många av 

kvinnorna i sina intervjuer hade ett behov av att rättfärdiga sitt användande genom att 

tala om att de borde sluta använda appen och att de är medvetna om att det mest 

fungerar som ett sätt att fördriva tiden. Man kan fråga sig hur något som beskrivs som 

tidsfördriv och meningslöst kan utvecklas till något som vi har valt att tolka som ett 
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milt beroende. Instagram erbjuder ett ständigt flöde av nya stimuli, i form av bilder, 

vilket inte kräver någon större ansträngning av användaren då denna inte behöver läsa 

några långa texter eller på något annat sätt interagera med appen på samma sätt som i 

t.ex. spelappar. Utifrån vår data tolkar vi att deltagarna använder appen som en 

strategi för att inte bli uttråkade och att detta kan riskera att leda till ett beroende av 

Instagram som vi har valt att benämna som ”Instaddiction”. 

 

 

 

 

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Våra huvudsakliga resultat visade sig genom tre olika kategorier. Den första, 

Perfektionism på Instagram, innebär hur definitionen av det perfekta livet på 

Instagram kan tolkas olika. Vissa deltagare menade att den strävan efter 

perfektionism som råder i appen innebär estetiskt vackra bilder, medan andra 

deltagare syftade till perfektionism på ett inte lika konkret sätt, utan snarare vad 

bilden förmedlar, t.ex. ett lyckligt förhållande eller en hälsosam livsstil. Den andra 

kategorin, Det filtrerade livet, tar upp hur deltagarna följer konton de själva kan 

relatera till och inspireras av. Kategorin berör även aspekter som deltagarnas 

medvetenhet om att bilderna är filtrerade och inte speglar verkligheten, samt hur detta 

kan leda till stress och press vilket kan hanteras på ett kognitivt och emotionellt sätt. 

Motsägelsen att många kvinnor mår dåligt av så kallade perfekta bilder, samtidigt 

som de själva bidrar till detta genom att lägga upp egna filtrerade och noga utvalda 

        Tidsfördriv på  
           Instagram 

 
      Instaddiction 
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bilder resulterade i en teori som vi har valt att kalla för Instagramparadoxen. Den 

tredje och sista kategorin valde vi att benämna som Instaddiction, vilket också är 

namnet på den teori vi kom fram till, som innebär att många av kvinnorna verkar 

använda Instagram som tidsfördriv och som strategi för att inte bli uttråkade. Vi 

tolkar det som att denna vana bland deltagarna kan riskera att utvecklas till ett lätt 

beroende.  

Man skulle kunna fråga sig för vem eller vilka som Instagramvändare, enligt de 

intervjuade kvinnorna, vill visa upp en perfekt fasad. Ingen av deltagarna i studien 

indikerar att de är ute efter att maximera antalet följare, utan att det snarare är vänner 

och bekanta som har tillgång till deras publicerade bilder. Det väcker frågan varför 

det finns ett behov av att visa upp en tillrättalagd bild för personer som man redan 

känner eller är bekant med och som troligtvis är medvetna om att det som visas upp 

inte alltid stämmer överens med verkligheten. Vi har reflekterat över behovet av att 

visa upp en fasad på Instagram och huruvida detta fenomen har utvecklats genom 

sociala medier eller om det alltid har varit viktigt för människor att göra detta. Det 

kan liknas med att man tidigare visade upp fotoalbum med bilder för sina vänner och 

bekanta, eller skickade vykort från resor. Något som vi dock anser har ökat med 

sociala medier är fenomenet selfies och att man visar upp bilder av sig själv som 

genererar bekräftelse. Behovet av att publicera perfekta bilder kan grunda sig i att 

man jämför sig med andra Instagramanvändares bilder, vilket i sin tur skulle kunna 

kopplas till sociala jämförelseteorin (Festinger, 1954) som innebär att människor 

skapar sitt individuella värde genom att jämföra sig med andra. Jämförelsen kan ske 

inom flera olika områden, som bl.a. framgång, kunskap, åsikter eller utseende. 

Att bara publicera perfekta bilder leder till att det är just utifrån dessa filtrerade bilder 

man framställer sig själv, vilket också styr intrycket som ens följare får av en. Vi 

resonerar som så att detta kan göra att ens Instagramkonto fungerar som en portfolio 

och att det är utifrån den som andra Instagramanvändare ser en. Det skulle även 

kunna leda till att man börjar värdera sig själv utifrån sina egna tillrättalagda 

Instagrambilder. Detta anser vi kunna kopplas till vår egen tolkning av 
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objektifieringsteorin, som främst handlar om hur kvinnors kroppar objektifieras vilket 

kan leda till att kvinnorna börjar objektifiera sig själva (Feltman & Szymanski, 2017). 

Efter att ha genomfört intervjuerna upptäckte vi att objektifiering inte nödvändigtvis 

behöver begränsas till enbart kroppen när det kommer till kvinnorna i vår studie. 

Kvinnornas egna Instagramkonton blir som en representation av dem och den 

verklighet som framställs där kan tolkas som separerad från deras faktiska individ. I 

det här fallet kan man tänka sig att det inte bara är kroppen som objektifieras, men 

den kan likväl ingå i den objektifiering som ändå sker när kvinnorna ser på sig själva 

enbart genom sina bilder på Instagram och värderar sig själva därefter. 

Objektifieringsteorin beskrivs som ett sätt att förstå hur det är att vara kvinna enligt 

samhällets normer och krav (Feltman & Szymanski, 2017), vilket vi hävdar idag inte 

bara behöver handla om hennes fysiska utseende. Enligt de kvinnor som vi har pratat 

med är det inte bara kroppen, och hur den enligt samhällets normer bör se ut, som är i 

fokus på Instagram, utan även andra aspekter som karriär, fritid, familj, resor o.s.v. 

 

Något som är viktigt att notera angående det vi har valt att benämna som 

Instaddiction, är att användandet av Instagram troligtvis inte alltid har varit enbart en 

vana som sedan utvecklats till ett tidsfördriv, eller till och med beroende. Sannolikt är 

snarare att de flesta som någon gång har börjat använda Instagram gjorde det för att 

det var något nytt och roligt. Det betyder dock inte att det roliga med att använda 

appen behöver försvinna, bara för att det utvecklas till vad vi kallar ett lättare 

beroende. En studie som, i likhet med vår, har valt att beskriva användandet av 

sociala medier (inklusive Instagram) som ett lätt beroende är den av Wang, Lee och 

Hua (2014). De använde sig av begreppet soft addiction för att förklara hur sociala 

medier kan ge upphov till ett beroende för att tillfredsställa ytliga behov, som skapas 

utifrån en vana, och trots att detta ofta är socialt accepterat upplever många skam när 

de reflekterar över hur ofta de använder sociala medier (Wang et. al. 2014).  

 

Värt notera är även att vår kvalitativa studie inte bara fann vissa likheter med tidigare 

kvantitativa studier. Viss tidigare forskning har funnit att fear of missing out (FOMO) 
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är en viktig orsak till att kvinnor kan må dåligt av sitt Instagramanvändande eftersom 

de är rädda för att missa någon uppdatering om vad som händer i andras liv. Detta var 

dock inget som någon av kvinnorna i vår studie nämnde. Detta kan dels bero på att de 

kvinnor som deltog i vår studie faktiskt inte upplever denna rädsla, men man kan 

även diskutera hur en kvalitativ metod i vissa fall kan generera andra resultat än vid 

en kvantitativ studie. Med detta menar vi att en kvantitativ studie, där t.ex. enkäter 

används för att samla in data, kan styra in deltagarna på olika svar. Om man tänker 

sig att deltagarna får uppmaningen att gradera hur stor betydelse FOMO har för deras 

Instagramanvändande så innebär det att samtliga medverkande börjar fundera över 

detta, även de som tidigare aldrig har reflekterat kring fenomenet. I en kvalitativ 

studie får deltagarna istället i större grad berätta mer fritt om deras individuella 

upplevelser. Vi är medvetna om att även en kvalitativ studie omedvetet kan styra in 

deltagarna på vissa områden, så även i vår studie då vi har använt oss av 

semistrukturerade intervjuer, men det faktum att kvinnorna i vår studie inte tar upp 

fenomenet FOMO skulle kunna bero på att kvalitativa och kvantitativa metoder i 

vissa fall kan generera i olika resultat. 

 

För att förtydliga hur vi har svarat på våra olika frågeställningar har vi valt att göra en 

kortare sammanfattning över dessa. Varför använder kvinnorna Instagram? Våra 

resultat visar att kvinnorna i studien framförallt använder Instagram för att låta sig 

inspireras av sådant som de själva kan relatera till. Samtidigt verkar syftet med deras 

Instagramanvändande ha ändrats med tiden och många ser det idag som rent 

tidsfördriv och beskriver det i vissa fall som planlöst scrollande utan mening. Hur 

upplever informanterna att deras egna och andras bilder framställs? Deltagarna i 

studien upplever att de bilder som finns på Instagram till största del är filtrerade och 

tillfixade. De förmedlar en perfektionism både vad gäller den estetiska 

framställningen och vad bilderna faktiskt förmedlar. Informanterna medger att de 

själva ofta bidrar till detta genom att enbart publicera bilder som är noga utvalda och 

som kan ses som perfekta. Vilka eventuella känslor upplever kvinnorna av att 

använda Instagram? Många deltagare kan ibland känna glädje av att använda 
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Instagram då det ger dem inspiration, men majoriteten av delagarna i studie uppger 

även att det krav på perfektionism som de upplever finns på Instagram bidrar till en 

känsla av stress och press, samt andra negativa känslor, som att känna sig mindre 

värd eller känslan av att ha ett mindre bra liv jämfört med andra. Hur hanterar 

kvinnorna eventuella känslor som uppstår? Vårt resultat visar att kvinnorna i studien 

hanterar negativa känslor på ett kognitivt eller emotionellt sätt, där det ena inte 

utesluter det andra.  

 

Metoddiskussion 

Efter att pilotintervjuerna genomfördes upptäckte vi tillsammans med vår handledare 

att området vi från början var intresserade av att studera kunde tänkas vara för riktat. 

Till en början var vårt syfte att genom intervjuer studera hur kvinnor upplever sin 

egen kroppsbild jämfört med hur den kvinnliga kroppen framställs på Instagram, 

samt kvinnors tankar kring detta. Vi upptäckte att det var svårt att inte ställa för 

riktade frågor om kroppen och kroppsbild till informanterna, som vi upplevde gav 

svar som hade färgats av vår frågeställning. Dessutom insåg vi att många 

Instagramanvändare inte alls reflekterar över sin egen eller andras kroppar på 

Instagram. På grund av detta ändrades både syfte och frågeställning för att ge en mer 

öppen bild av kvinnors upplevelse av Instagram. Till följd av detta skrevs även vår 

intervjuguide om och frågorna ändrades för att passa det nya syftet. Vi valde även att 

ändra deltagarnas åldersspann från 18–20 år till 20–35 år, då vi insåg att ung ålder 

inte var lika viktigt för studiens syfte som först trodde. Ändringen medförde 

dessutom att det blev enklare för oss att hitta kvinnor som kunde och ville delta i 

studien, samt gav en bredd som vi enbart såg som positiv eftersom vi inte var 

intresserade av att jämföra deltagarnas upplevelse av Instagram i relation till deras 

ålder. Vi är dock medvetna om att ett annat urval skulle resultera i annorlunda svar. I 

och med att vi använde oss av ett bekvämlighetsurval hade fler av informanterna 

koppling till varandra i egenskap av vänner och det är inte orimligt att tänka sig att de 

delar åsikter och värderingar som har med Instagram att göra. Detta kan ha bidragit 

till att många av svaren liknade varandra, och att de har uppfyllt den mättnad som vi 
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anser oss ha uppnått i många frågor. Även kriterierna för att få delta i studien 

ändrades. Från början var våra kriterier för deltagarna att de besöker appen minst en 

gång per dag, samt ha publicerat minst en bild den senaste månaden. Efter att ha 

pratat med flera tänkbara informanter, samt genomfört pilotintervjuer, upptäckte vi att 

det verkar vara vanligare att besöka appen flera gånger per dag, men mindre vanligt 

att publicera egna bilder. Det visade sig att många kvinnor som vi pratade med 

använder Instagram dagligen men publicerar egna bilder så sällan som ett par gånger 

om året. Därav beslutade vi att ändra kriteriet till att informanterna ska ha publicerat 

minst 10 egna bilder under den tid de har använt Instagram. 

Vi är även medvetna om att vi som genomförde studien kan ha agerat olika i 

intervjusituationer och i rollen som intervjuare. Vi utgick från samma intervjuguide 

men kan ha ställt frågor och följdfrågor på olika sätt. Ett exempel på detta är att en av 

oss ansåg sig vara mer benägen än den andra att bekräfta deltagarnas svar genom att 

t.ex. hålla med eller agera uppmuntrande. Å andra sidan ansåg vi att varje 

intervjusituation och deltagare behövde bli bemött på olika sätt för att kunna skapa 

den trygghet och öppenhet som behövdes för att få fram så ärliga svar som möjligt 

om informanternas upplevelse. I slutändan anser vi att detta inte har påverkat de svar 

vi har fått, men vi är medvetna om att vi ibland agerade olika i vår roll som 

intervjuare eftersom vi ansåg att det behövdes. Slutligen är vi medvetna om att vår 

förkunskap om Instagram, och det faktum att vi själva är Instagramanvändare, inte är 

helt betydelselöst. Det kan hända att vi har bortsett från vissa svar eller följdfrågor då 

dessa är för självklara för oss som, likt deltagarna, är insatta i Instagrams funktioner. 

Å andra sidan anser vi att vår förkunskap även har varit till stor hjälp under 

intervjuerna då informanterna inte har behövt förklara Instagram för oss, vilket gav 

ett bra flyt under intervjuns gång. 

Slutsats 

Slutligen kan vi sammanfatta vår studie med att konstatera att kvinnorna som vi har 

intervjuat är medvetna om att Instagram kan få dem att känna känslor som stress och 

press, något som de medger att de själva bidrar till. Detta kan genom våra resultat ses 
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som känslor som hanteras antingen kognitivt eller emotionellt. Deltagarna upplever 

även att bilderna på Instagram ofta är tillfixade för att vara så perfekta som möjligt. 

Vi kan genom intervjuerna även dra slutsatsen att flera av kvinnorna upplever 

användandet av Instagram som ett sätt att fördriva tiden och att deras besök på appen 

ofta är planlöst och utan egentlig mening, något som vi har valt att tolka som en 

utveckling av ett lättare beroende. Trots detta berättar kvinnorna att de även inspireras 

av appen och att det även finns positiva aspekter med Instagramanvändandet. Detta 

visar hur Instagram, enligt kvinnorna i studien, upplevs som ett komplext fenomen då 

det väcker blandade känslor, både positiva och negativa. 

Förslag till fortsatt forskning 

Enligt oss skulle det vara av intresse att fortsätta studera Instagram ur ett kvalitativt 

perspektiv och förslagsvis utföra djupare studier inom ämnen som berör välmående 

och/eller beroende kopplat till Instagram. Det kan även vara av intresse att studera 

samma ämne i yngre år, t.ex. 15–20 samt genomföra longitudinella studier som kan 

visa deltagarnas upplevelser av Instagram över en längre tid. Ett annat förslag är att 

genomföra exakt samma studie som vi har gjort men att ändra målgruppen från 

kvinnor till män då vi anser att unga mäns Instagramanvändande och deras 

upplevelser av detta är något det fortfarande saknas studier av. 
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Appendix 1 - informationsbrev 

 

Kandidatuppsats i Psykologi, HT 2018, Linköpings universitet. 

Av Lisa Gustafsson och Lisa Hedström-Hulterstam. 

 

Studiens syfte: Att studera hur kvinnor i åldern 20–35 år upplever och reflekterar 

över sitt Instagramanvändande och bilderna de exponeras för, samt hur de hanterar 

eventuella känslor som uppstår genom användandet. 

 

Du tillfrågas att delta i studien eftersom du är kvinna omkring åldern 20–35 år och 

använder Instagram på så sätt att du loggar in i appen minst en gång per dag, samt har 

publicerat minst 10 egna bilder sedan du började använda tjänsten. 

Studien genomförs genom semistrukturerade intervjuer där du får frågor om hur du 

upplever användandet av Instagram och de bilder som visas där. Inga svar är rätt eller 

fel, vi är enbart intresserade av dina åsikter och upplevelser. Intervjun spelas in på 

ljudfil som bara vi som genomför studien har tillgång till och denna kommer att 

raderas när uppsatsen är färdig. Studien är helt frivillig och du har när som helst rätt 

att avbryta eller ångra din medverkan utan motivering varför, även efter att intervjun 

är gjord. Du kommer att vara helt anonym då bara vi som utför studien vet vem du är, 

dina svar behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem och studiens syfte är 

enbart för forskning. Du har möjlighet att så småningom få ta del av det färdiga 

resultatet, dina egna svar har du rätt att få ta del av även tidigare än så, om du önskar. 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta någon av oss 

eller vår handledare. 

Stort tack för din medverkan! 

Lisa Gustafsson      Lisa Hedström-Hulterstam 

0733 30 12 73, lisgu212@student.liu.se 0704 57 89 77, liser990@student.liu.se 

Felix Koch, felix.koch@liu.se (Handledare, universitetslektor vid Linköpings 

universitet, institutionen för beteendevetenskap och lärande).  
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Appendix 2 - intervjuguide 

- Hur gammal är du? 

- Hur länge har du använt Instagram? 

- Hur ofta går du in på Instagram? 

- Varför använder du Instagram/ Hur använder du Instagram? 

- Hur upplever du Instagram? 

- vad upplever du är det bästa/sämsta med Instagram? 

- Vilka typer av konton följer du och varför? 

- Vilka flöden/bilder fastar för? (på t.ex. utforska) 

- Anser du att det är bilden eller texten som är viktigast på Instagram och varför är det 

så? 

- Hur tänker du kring bilderna på Instagram? 

- Hur mår du av dom, hur får dom dig att känna? 

- Finns det några bilder som väcker känslor hos dig, positiva eller negativa? 

- Varför väcker bilderna dessa känslor? 

- Kan du berätta om hur du tänker kring bilder du lägger upp i ditt flöde? 

- Har du valt att ha en öppen eller stängd profil och varför? 

- Hur tänker du kring hur du framställer dig själv på Instagram jämfört med hur ditt 

liv är privat? 

- stämmer dina egna bilder överens med hur du är i verkligheten? 

- Vad betyder likes och kommentarer för dig? 

- Hur tänker du innan du likear en bild? 

- Om du lägger upp bilder, hur tänker du kring likes och kommentarer innan du 

publicerar bilden? 

- Om du får likes hur tolkar/upplever du dem då? 

- Upplever du att likes är viktigare på vissa av dina bilder än andra, hur kommer det 

sig? 

- Om du får mer eller mindre likes på några bilder, vad säger det dig? Hur resonera du 

kring det? 

- Hur bra/dåligt är Instagram för sociala relationer/kommunikation? 
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